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COURSE OBJECTIVES:
� Understand the modern concepts of market, customer oriented integrated
marketing and effective marketing
management.
� Participants will be able to manage the sales management functions efficiently.
� Participants will be able to use the tools and techniques of modern salesmanship
more skillfully in order to achieve the
organizational goals and render customer satisfaction.

COURSE OUTLINE :
• Understanding the basic issues of marketing
• The Marketing System & Task
• Developing Marketing Strategies and Plans
• Scanning Environment & conducting Mktg. Research
• Market Demand Forecasting
• Marketing Mix
• Setting Product Strategy
• Product Life Cycle and marketing Strategy
• Creating Long-Term Loyalty Relationships
• Segmentation, Targeting & Positioning Strategy
• Developing Pricing Strategy and Programs
• Wholesale and Retail Management
• Brand Building & Brand Equity Management
• Understanding the sales Management & Salesmanship
• Characteristics require to be successful in sales
• Selling process, Handling Customer Objections
• Motivating sales people
• Sales force size determination
• Managing bad customer
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িবতরণ :
১) িবভাগ/অিধদ র/সং া/কেপােরশন ধান    
২) িবভাগ/অিধদ র/সং া/কেপােরশন ধান-২
৩) িবভাগ/অিধদ র/সং া/কেপােরশন ধান-৩
৪) িবভাগ/অিধদ র/সং া/কেপােরশন ধান--৪
৫) র র /মহাপিরচালক/ চযা়র ান/িনবাহী পিরচালক/ ব াপনা পিরচালক/ ধান 

েকৗশলী/পিরচালক(সকল)/অিধদ র/দ র/সং া
৬) জলা মিহলা িবষয়ক কমকতা, 
িঝনাইদহ/বিরশাল/ নামগ /যেশার/িসেলট/বর না/প যা়খালী/ ভালা/িপেরাজ র/ঝালকা /চ াম/ িম া/ক বাজার/খাগড়াছিড়/ নায়াখালী/রা ামা /ঢাকা/ফিরদ র/গাজী র/ গাপালগ /মাদারী র/মািনকগ / ি গ /নরিসংদী/রাজবাড়ী/টা াইল/জামাল র/ময়মনিসংহ/ শর র/বােগরহাট/ য়াডা া/ লনা/ ি য়া/মা রা/ মেহর র/নড়াইল/সাত ীরা/ব ড়া/জয় রহাট/নােটার/পাবনা/রাজশাহী/িসরাজগ /নও া/হিবগ /িদনাজ র/গাইবা া/লালমিনরহাট/নীলফামারী/প গড়/রং র/ঠা র াও/ াদ র/িকেশারগ /শরীযত় র/বা রবান/নারায়ণগ / িড় াম/ াপাইনবাবগ / া ণবািডয়া়/ ন েকাণা
৭) উপ পিরচালক, 
জামাল র/রং র/যেশার/িঝনাইদহ/িসেলট/চ াম/ব ডা়/ াদ র/ নামগ /িদনাজ র/ িম া/সাত ীরা/ লনা/ ি যা়/রাজবাড়ী/ঝালকা /ঢাকা/ফিরদ র/নােটার/রা ামা /নরিসংদী/ গাপালগ /প য়াখালী/ ি গ /বর না/িপেরাজ র/বা রবান/ া ণবািড়য়া/ক বাজার/খাগড়াছিড়/ নায়াখালী/গাজী র/িকেশারগ /মাদারী র/ময়মনিসংহ/শরীযত় র/ শর র/টাংগাইল/ য়াডাংগা/মা রা/ মেহর র/নড়াইল/জয় রহাট/ াপাইনবাবগ /রাজশাহী/ িড় াম/নীলফামারী/প গড়/ঠা রগাও/হিবগ / মৗলভীবাজার/ ন েকাণা/গাইবা া/ ফনী/নও া/লালমিনরহাট/বােগরহাট/পাবনা/মািনকগ /নারায়ণগ / ভালা/িসরাজগ /বিরশাল/ল ী র

মাহা দ আেতায়ার রহমান
মহাপিরচালক
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সহেযাগী ব াপনা উপেদ া
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