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 برنامه زمانبندی نخستین فستیوال بین المللی صنایع خالق ایران

یف عنوان برنامه فعالیت مجری
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مرکزیدبیرخانه                                               1 مراسم افتتاحیه برگزاری آیین افتتاحیه 
                                            

 دپارتمان آموزش

 برندینگ

 دوره های آموزشی
 

4 
 4 بازاریابی                                            
 0 طراحی مدرن                                            
 3 دیجیتال مارکتینگ                                            
 3 بسته بندی                                            
 3 تامین منابع                                            
 3 توسعه فردی                                            
 3 فروش و بازاریابی                                            
 14 تولید محتوا                                            
 11 طراحی مدرن                                            
 14 مدیریت پروژه در صنایع خالق                                            
 14 مدیریت ریسک                                            
 10 محیط زیست و صنایع خالق                                            
و مشترک تولید شبکه ای                                              13 
      

الت
طی
 13 صادرات صنایع خالق                                     تع

 13 تکنولوژی در صنایع خالق                                          
 13 ارزش آفرینی                                          
                                

 دپارتمان کوچینگ

استارت آپ 44کوچینگ   

 کوچینگ

13 
استارت آپ 144کوچینگ                                               44 
استارت آپ 444کوچینگ                                               41 
                                            

 دپارتمان آموزش
 وبینارهای تخصصی

 وبینار
44 

موفقیتداستان                                               44 
 40 خانه های خالق                                            
 43 نمایشگاه صنایع خالق نمایش آثار فاخر دپارتمان بازرگانی                                            
 43 کاتالوگ صنایع خالق کاتالوگ فصلی آثار برگزیده دپارتمان بازرگانی                                            
 43 دوره همی دوره همی زنجیره ارزش صنایع خالق روابط عمومی                                            
 43 مسابقه خالقیت برگزاری مسابقه بین المللی صنایع خالق دبیرخانه مرکزی                                            
 43 همایش ملی صنایع خالق گردهم آیی استارت آپ ها و خالقان دبیرخانه مرکزی                                            
                                            

 خانه های خالق

 کردستان

 هفته های خالق

44 
 41 کرمانشاه                                            
 44 مازندران                                            
 44 گیالن                                            
                                            

 دپارتمان بازرگانی

Amazon/sough  

 اتصال به 
 پلتفرم ها

40 
                                            NFT 43 
                                            e-Bay 43 
                                            Noor 43 
 43 جشنواره فروش جشنواره فروش محصوالت با شرایط ویژه دپارتمان بازرگانی                                            
 43 حراج آثار فاخر برگزاری حراج آثار فاخر صنایع خالق دپارتمان بازرگانی                                            
خبرنامه فستیوال تدوین و انتشار روابط عمومی                                              04 خبرنامه فستیوال 
 01 ویژه نامه فستیوال ویژه نامه فستیوال روابط عمومی                                            
 04 مراسم اختتامیه همایش اختتامیه دبیرخانه مرکزی                                            

برنامه زمان بندی نخستین فستیوال صنایع خالق ایران


