نخستین کنفرانس پوشاک ایران
First Apparel Conference in Iran
در راستای تَسؼِ سطح داًش ٍ هْارت ّای هذیراى ٍ کار آفریٌاى ایراًی ٍ آشٌایی آًْا تا رًٍذ ّا ٍ رٍیکرد ّای ًَیي طٌؼت
پَشاک  ،نخستین کنفرانس پوشاک ایران تا ّوکاری اتحادیه تولیذ و صادر ات نساجی و پوشاک ایران ٍ هرکس هطالؼات
خردُ فرٍشی هاد در تاریخ  16و  17مهرماه  93در سالي ّوایش ّای رایسى ترگسار هی گردد .
مرکس مطالعات خرده فروشی ماد

ساتقِ ترگساری هَفقیت آهیس

 4دٍرُ کٌفراًس

فرٍشگاُ ّای زًجیرُ ای

) 2 ٍ (Retail conferenceدٍرُ کٌفراًس هجتوغ ّای تجاری ایراى ٍ ّوچٌیي حضَر ٍ تازدیذ از کٌفراًس ّای پَشاک ٍ
فشي در ترکیِ  ،فراًسِ ٍ اهارات را در کارًاهِ دارد .
سای رخذادّای تیي الوللی از چٌذ تخش اطلی تشکیل شذُ است کِ ترکیة آًْا تاػث هی شَد
ساختار ایي سویٌار ّوگام تا ر
ػالٍُ تر اّذاف آهَزشی ،تِ تَسؼِ شثکِ تجاری هذیراى ٍ ًیس تَسؼِ فضای کسة ٍ کار آًْا هٌجر شَد.

ساختار رخذاد:
 کٌفراًس تخظظی طٌؼت پَشاک ایراى )(Clothes conference
 2 هیس گرد تخظظی ٍ پرسش ٍ پاسخ تا هَضَع طادرات ٍ طراحی )(Round Table & Q-A
 هراسن شام ٍ تقذیر از ترتریي ّای طٌؼت پَشاک کشَر ( هخظَص هذیراى ػاهل شرکت ّای تَلیذی ٍ شرکت
ّای ػضَ اتحادیِ تَلیذکٌٌذگاى ٍ طادر کٌٌذگاى پَشاک ایراى ) )(Dinner & Awarder
 هؼرفی چٌذ ترًذ هؼتثر ٍ ػالقوٌذ تِ ّوکاری تا تازار ایراى )(Brand connection

محور های کنفرانس:


شاخض ّای کلیذی هَفقیت در طٌؼت پَشاک )(Clothes Industry KPIs



یى تاهیي  ،طراحی ٍ تَلیذ ٍ تَزیغ ) )(SCM
طراحی ٍ هذیریت زًجیرُ تاهیي در طٌؼت پَشاک ( ارتثاطات ب



سازهاًذّی کسة ٍ کار ٍ طراحی سیستن ّای تْیٌِ تَلیذ ٍ کٌترل کیفیت در شرکتْای تَلیذی پَشاک



ترًذیٌگ در طيػت پَشاک )(Fashion Branding



ًظام تَزیغ تا تورکس تر فرٍشگاُ داری ٍ فرٍشگاُ ّای زًجیرُ ای در طٌؼت پَشاک )(Fashion Retail



طراحی ٍ جایگاُ آى در هسیت سازی رقاتتی ترای یک ترًذ )(Fashion Design



طادرات ٍ رٍیکرد تیي الوللی تِ کسة ٍ کار در طٌؼت پَشاک ٍ فشي

سخنرانان کلیذی(Key Speaker) :
 .1رئیس ٍ ػضَ ّیات هذیرُ اتحادیِ تَلیذکٌٌذگاى ٍ طادر کٌٌذگاى پَشاک ترکیِ )(ITKIB
 .2ریاست دپارتواى هشاٍرُ شرکت  werner Internationedاز اًگلستاى
 .3هذیر ػاهل شرکت چرم درسا ٍ ػضَ ّیات هذیرُ اتحادیِ تَلیذ ٍ طادر ات ًساجی ٍ پَشاک ایراى )(ITEMA
 .4آقای  Alenjandro Martinاز Madrid Fashion Business School
 .5خاًن هْسا حریری رئیس دپارتواى هشاٍرُ  Fashion Retailشرکت هاد
ٍ حضَر سخٌراًاى ترجستِ ٍ هتخظض دیگر از ایراى

زمان برگساری:

ّسیٌِ ی شرکت در ایي کٌفراًس تِ
ازاء ّر ًفر  3/000/000ریال هی تاشذ

 روز اول 93/07/16:از ساعت  9الی 17
 روز دوم 93/07/17 :از ساعت  14الی 19

لطفا جْت ّواٌّگی ثثت ًام ٍ کسة اطالػات تیشتر تا دتیر خاًِ هرکس هطالؼات هاد تواس حاطل فرهائیذ .
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