خالصه سوابق کاری ،آموزشی و مشاوره ای بابک مروانی
مشخصات و اطالعات تماس

نام و نام خانوادگي :بابک مرواني.
مشخصات شناسنامهاي :نام پدر مهدي ،شش  ،082متولد  8438صادره از تهران.
تحصيالت :ليسانس اقتصاد بازرگاني از دانشگاه شهيد بهشتي.
تلفن همراه22803362358 :
براي معرفي ،مشاهده مقاالت ،ویدئوها ،گالري عکس ،محصوالت ،کتابها و سوابق علمي بابک مرواني به  www.babakmarvani.comمراجعه
نمایيد.
خالصه سوابق شغلی

( )8مدیر تحقيقات در شرکت تحقيقات بازار به نام ژرفا پژوهان بازار از  8432تا  .8486اجراي بيش از  022پروژه تحقيقات بازار براي مشتریان صنعتي
و بازرگاني از جمله هنکل آلمان ،ژیودان سوئيس ،فرمنيخ سوئيس ،بارم ترکيه ،پاولواسکاي اسپانيا ،نایس ایتاليا ،تولي پرس ،پاکسان ،مادایران ،سينا دارو،
پاکشو ،گروه صنعتي بهشهر (روغن الدن) و بسياري از شرکتهاي داخلي دیگر.
( )0مدیر تحقيقات بازار ،مدیر محصوالت و مدیر برند تاژ در گروه صنعتي تاژ ،شرکت بهداد توليد کنندهي محصوالت شوینده با برند تاژ از سال 8486
تا .8488
( )4مدیر بازاریابي و فروش در گروه صنعتي گلرنگ شرکت ماریناسان توليد کننده محصوالت بهداشتي سلولزي با برندهاي سافتلن ،نانسي ،مرسي و
بارلي از سال  8488تا .8482
( )3مدیر فروش در گروه صنعتي گلرنگ شرکت سالمت پخش فعال در صنعت توزیع و فروش دارو از سال  8482تا مرداد .20
( )6مدیر فروش و بازاریابي کشورهاي هند ،عراق و گرجستان ،گروه صنعتي گلرنگ شرکت مادر تخصصي صادارت به نام تاپ ،از  24تا .23
( )5مشاور فروش ،متخصص آموزش فروش و کوچ فروش از سال  32تاکنون.

خالصه سوابق آموزشی
 )8موسسات آموزشی

دوره تکنيکهاي فروش در آموزشگاه بازارسازان.
دوره فروش به شرکتها و سازمانها در آموزشگاه بازارسازان.
دوره فروش صنعتي در موسسه آموزش عالي ویژگان اهواز.
دوره مدیریت فروش براي مدیران و سرپرستان در موسسه آموزشي عالي ویژگان اهواز.
دوره تکنيکهاي فروش دانشگاه تهران (دوره هاي آموزش آزاد دانشکدهي کارآفریني).
دوره تحقيقات بازار براي مدیران ،دانشگاه تهران (دوره هاي آموزش آزاد دانشکدهي کارآفریني).
دوره تکنيکهاي فروش در دانشگاه علمي کاربردي گلرنگ.
دوره تکنيکهاي فروش در دانشگاه علمي کاربردي کرمان.
دوره تکنيکهاي فروش در مرکز آموزش وزارت بازرگاني (قم).
دوره فروش حضوري در فروشهاي صنعتي مرکز تحقيقات صنعتي اصفهان.
دوره آموزش تکنيکهاي فروش در مرکز آموزش بيمهي ایران از سال  8482تاکنون (بيش از  022دوره).
دوره فروش به شرکتها و سازمانها در مدرسه بيمه ایران.
 )0برگزاری دوره تکنیکهای فروش در:
شرکت صفا پخش (کره شَکِلي) ،شرکت سالمت پخش (توزیع دارو) ،شرکت آلپ (توزیع محصوالت آرایشي برند ماي) ،شرکت گل پخش
اول (توزیع محصوالت برند اوه) ،بيمه آسيا (انجمن صنفي نمایندگان استان خراسان) ،شرکت پارس خزر (محصوالت خانگي پارس) ،شرکت
پخش کاسپين (فروشنده و توزیع کننده ابزار) ،شرکت پارسيان کيش (فروشنده و توزیع کننده محصوالت روغن موتور توتال و فيلتر سرکان)،
شرکت رها گستر (توزیع کننده مواد غذایي با برند تکدانه) ،شرکت پرگاس طب (توزیع کننده محصوالت بهداشتي با برند الفارر) ،بيمه ایران
شعب اهواز و ورامين ،بيمه پاسارگاد ،لوازم التحریر پنتر ،شرکت کاله (توزیع کننده محصوالت لبني) ،روغن موتور گالف .شرکت لوازم خانگي
داتيس (توليد کننده لوازم آشپزخانه) ،شرکت پروفيل سپاهان (توليدکننده لوله هاي فوالدي) ،پارک علم و فن آوري دانشگاه صنعتي اصفهان.
 )4برگزاری دوره های فروش به شرکتها و سازمانها در:

شرکت مپنا توليد کننده نيروگاههاي برق ،توربين ،صنایع ریلي و غيره.
شرکت زانوسي زاگرس نماینده شرکت زانوسي ایتاليا در ایران توليد کننده سردخانه هاي صنعتي.
شرکت رنگ ایران و نيپون توليد کننده رنگهاي ساختماني ،صنعتي و بدنه خودرو.
شرکت وندا طب نماینده رسمي شرکت کرنينگ آمریکا و فروشنده لوازم و تجهيزات آزمایشگاهي.
شرکت تبليغاتي دنياي آگهي ،تبليغات واقعيت افزوده از شاخه هاي هوش مصنوعي.
گروه صنعتي گلرنگ ،شرکت پدیده شيمي غرب توليد کننده مواد اوليه شيميایي.
سایت کانگرو ،سایت مرجع و تخصصي فروش مواد اوليه شيميایي و پلمير.
شرکت تبليغاتي تاش فروشنده تبليغات چاپي و دیجيتال.
سایت شيمي پل فروشنده مواد اوليه شيميایي و پليمري.
شرکت مهندسي ارتقا گستر عرضه کننده خدمات مهندسي بازرسي.
شرکت نخ جراحان طب سينا نماینده نخ جراحي با برند  SMIبلژیک در ایران.

سوابق مشاوره

مشاوره فروش ،بازاریابي و تحقيقات بازار به شرکتهاي گوناگون در صنایع :توليد مواد شيميایي ،نهاده هاي کشاورزي ،توليد نرم افزارهاي بانکي،
دستگاهها و ماشين آالت درودگري ،صنایع توليد و فروش چوب ام دي اف ،تجهيزات و مواد مصرفي آزمایشگاه هاي طبي ،ابزار و ادوات ،لوازم ایمني،
شرکتهاي پخش مواد غذایي ،شوینده و بهداشتي ،لوازم یدکي خودرو و بسياري شرکتهاي کوچک و متوسط در صنایع دیگر.
سوابق علمی

حضور در سمينارهاي متعدد فروش به عنوان سخنران.
ترجمه و چاپ مقاالت علمي اقتصادي متعدد در نشریات اقتصادي بانک مرکزي ایران.
نگارش و چاپ مقاله هاي علمي متعدد در زمينه فروش در نشریات تخصصي بازاریابي و فروش.
طراحي و اجراي بيش از  022پروژه تحقيق بازار در سطح ایران براي شرکتهاي بزرگ ایراني و بين المللي.
ترجمهي کتاب  Sellingبه فارسي نوشته ریچارد هوبارت بوسکرک .نام این کتاب به "فروش ،تکنيکها و کاربردها" برگردانده شده است.
ترجمه کتاب  S.P.I.N. Sellingبه فارسي نوشته نيل رکهم .نام این کتاب به "فروش به شرکت ها و سازمان ها" برگردانده شده است.

