


الـخـلـفـيـة :

مع تزايد املنافسة يف أسواق العمل، باتت عملية الحصول عىل عمالء جدد واالحتفاظ بهم أكثر وأكثر صعوبة. ويف عالم 
العمالء واالحتفاظ بهم،  املصارف يتعني عىل االشخاص املعنيني باملبيعات ان يتمتعوا بمهارات معينة لجذب واقناع 
ويفرتض بأولئك املوظفني ان يمارسوا عملية “البيع” بطريقة غري تقليدية بسبب االختالف يف نوعية وذهنية العمالء 

وظهور انواع ال حدود لها من املنتجات الحديثة، فضالً عن تنوع الخيارات املتاحة يف االسواق أمام املستهلك.
بناًء عىل ما تقدم، فإننا ال نملك سوى خيار التدريب للموظفني عىل كيفية ترويج املنتجات وفقاً ملبادئ وتقنيات التسويق 

واملبيعات الحديثة، وعىل كيفية التخاطب والتعامل مع العمالء إستناداً اىل قواعد آداب العمل.
تسلط هذه الورشة التي تمتد عىل يومني، الضوء عىل مهارات التسويق والبيع وأصول التعامل مع العمالء التي ينبغي 

عىل كل عامل يف مجال التسويق والبيع يف الصناعة املرصفية أن يكون عىل معرفة معمقة بها وبكيفية تطبيقاتها.

األهــداف:

يف نهاية الورشة، سوف يصبح املشارك قادراً على:
	 الفهم املعمق ملبادئ التسويق الرئيسية وتطبيقها يف الرتويج للمنتجات والخدمات الخاصة.

	 فهم تأثري التكنولوجيا عىل قنوات التسويق والتوزيع املرصيف .
	 التعرف عىل عمليات البيع املثالية إبتداًء من مقاربة املوضوع حتى إتمام الصفقة.

	 اإلمساك بإدارة العالقات مع العمالء من أجل عقد صفقات تجارية يف املستقبل.
	 االستيعاب املعمق ملبادىء آداب العمل مما يمكنه من ابراز املزيد من االحرتافية عند التعامل مع العمالء الحاليني و 

املحتملني.
	 اإلستعداد الجيد لعقد أي إجتماع مع الزبائن والتعرف عىل كيفية بناء عالقة مع الغري.

ترك إنطباع أيجابي لدى الزبائن يف االجتماع بشكل صحيح دون أي زلة أو هفوة.	 

املشاركون املستهدفون:

إن املشاركة يف دورات”التسويق واملبيعات وآداب العمل”أمر ال بد منه لكل العاملني يف مجال التسويق واملبيعات يف 
كل املؤسسات التي هي عىل اتصال مبارش مع العمالء وخاصًة املصارف بما فيها اإلدارات املختصة والفروع وإدارة 

العالقات العامة.

الربنامج الزمين:

اليوم األول: 9/28/ 2016
قهوة الصباح والتسجيل للورشة8:00 - 09:00

تعريف التسويق: دوره وتأثريه داخل 9:00 - 10:30
                           القطاع املصريف

اجللسة األوىل :
	 التسويق:

تعريف وأهمية.  ـ
الفرق بني املنتجات امللموسة   ـ

   وغري امللموسة.
	  التسويق املرصيف :

املنتجات املالية: امليزات   ـ
  والخصائص والفوارق .

اســرتاحة10:30 - 11:00

اجللسة الثانية : التكنولوجيا 11:00–12:30
                          والتسويق املصريف 

أثر ودور املنافسة داخل القطاع   ـ
    املرصيف.

التسويق التقليدي والتسويق   ـ
   اإللكرتوني 

دور ادارة العالقات مع الزبائن   ـ
   عرب قنوات التواصل اإلجتماعي.

اسرتاتيجيات التسويق  ـ

اســرتاحة12:30–13:00

اجللسة الثالثة :13:00–15:00
دراسة حاالت عملية ولعب أدوار   ـ

دعوة غداء وانتهاء أعمال اليوم 15:00  ـ
    األول



منهجية الورشة:

سوف يتم يف هذه الورشة التقليل من االعتماد عىل powerpoint يف املحارضات إىل الحد األدنى. ونحن ندرك بوعي أن 
مشاركينا املستهدفني هم من الراشدين وذوي الخربة الجيدة يف التسويق والبيع والعالقات العامة واالتيكيت. وعليه سوف 
يعتمد أسلوب التدريب عىل املحاكات العملية واألنشطة السمعية والبرصية ولعب االدوار، فضال عن املناقشات الجماعية 

أثناء ذلك لخلق جو تفاعيل جدا حيث أن كل متدرب يشعر هو أو هي أنه مدعو للمشاركة واملساهمة يف هذه النقاشات.

احملاضر:

األستاذ الياس عزام:

مدير التسويق وتطوير االعمال لدى مجموعة بنك اإلعتماد اللبناني / لبنان.

- حائز عىل شهادة املاجستري يف التسويق والعالقات العامة من جامعة EAP- ESCP - فرنسا.

- حائز عىل دبلوم دراسات عليا يف إدارة االعمال من جامعة LYON - فرنسا.

- حائز عىل شهادة ماجيسرت يف اإلقتصاد من جامعة القديس يوسف – لبنان.

- أستاذ التسويق يف جامعة القديس يوسف – لبنان.

- محارض ومدرب معتمد لدى إتحاد املصارف العربية وجمعية املصارف اللبنانية.

- خربة 16 سنة يف مجال التسويق  املرصيف وخدمة الزبائن .

 

اليوم الثاني: 9/29/ 2016
قهوة الصباح8:00 - 09:00

تقنيات البيع واالتصاالت وآداب العمل9:00 - 10:30

اجللسة األوىل:
خربة وسلوك الزبائن  ـ

عملية التفاوض حول الصفقة   ـ
تقنيات البيع.  ـ

اســرتاحة10:30 - 11:00
اجللسة الثانية :11:00–12:30

أخالقيات األعمال يف إطار البيع  ـ
عملية التواصل مع الغري   ـ

العالقات العامة: الدور والتأثري  ـ
تقييم وقياس مدى رىض العميل  ـ

اســرتاحة12:30–13:00

اجللسة الثالثة :13:00–15:00
دراسة حاالت عملية ولعب أدوار   ـ

توزيع الشهادات / دعوة غداء 15:00  ـ
         وانتهاء أعمال اليوم الثاني



رسـم اإلشـتـراك

الأع�ضاء . $   للم�ضارف   800
الأع�ضاء . غري  $  للم�ضارف   1000

امل�ضاركني. لل�ضادة  يومي  وغداء  وال�ضيافة  العمل،  اأوراق  وا�ضتالم  الور�ضة  اأعمال  وح�ضور  الإ�ضرتاك  ر�ضم  يت�ضمن 

الـبـرنـامـج الـزمـنـي ولـغـة الـورشـة 

�ضباحًا.  9:00  -  8:00 من  الأول  اليوم  يف  الت�ضجيل: 
.15:00  -  9:00 ال�ضاعة  من  الزمني:  الربنامج 

والعربية. الإنكليزّية  اللغة  الور�ضة:  لغة 

طـريـقـة الـدفـع

الإحتاد   حل�ضاب  بحوالة  اأو  العربية،  امل�ضارف  اإحتاد  لأمر  نيويورك  على  م�ضحوب  م�ضريف  ب�ضيك 
الور�ضة. ح�ضوركم  عند  نقدًا  اأو  بريوت/لبنان،  ال�ضلح  ريا�ض  فرع  العربي،  البنك  طرف    0331-082305/510 رقم   

www.uabonline.org الإنرتنت:  �ضبكة  على  موقعنا  زيارة  يرجى  الإئتمان  بطاقة  بوا�ضطة  والدفع  لالإ�ضرتاك 

Arab Bank - Beirut - Lebanon  Swift code (ARABLBBX) 

Riyad El solh Br. Account No:0331-082305-510 

Through Wells Fargo - Sanfrancisco – USA  Swift code (PNBP US 3N NYC)

Iban: LB42 0005 0000 0000 3310 8230 5510

Beneficiary: Union of Arab Banks

يرجى اإر�ضال اأ�ضماء ال�ضادة امل�ضاركني اإىل العناوين املبينة اأدناه: 
إحتاد املصارف العربية

 املركز الرئيسي: 

بريوت - اجلمهورية اللبنانية :  ص.ب. 2416-11 رياض الصلح 2110 1107 —
                   - هاتف: 961-1-364881/5/7+      961-1-377800+         

                                                     -  فاكس:961-1-364955+      961-1-364952+    
e-mails:  training@uabonline.org     Booking online: www.uabonline.org

املكاتب اإلقليمية:

اخلرطوم - مجهورية السودان:  ص.ب. )12597(  -  هاتف وفاكس: 249-183-781742+ —               
       

عّمان - اململكة األردنية اهلامشية : ص.ب. )942100(  عّمان    )11194( األردن   -   هاتف: 962-6-5677234/5+ —        
                                                                          - فاكس: 962-6-5688854+

القاهرة - مجهورية مصر العربية: 19 شارع البطل أمحد عبد العزيز -الدور الثاني، شقة )11( - املهندسني - اجليزة —
             - هاتف:33034442-202+  33023762-202+  -  فاكس:202-33440297+

تونس - اجلمهورية التونسية:  شارع خري الدين باشا- حي النسيم – ص.ب. 1002/45 — تونس البلفيدير -  مبنى البيت املصريف 

             - هاتف:908083-71-216+     - فاكس:216-71-951419+  



PARTICIPATION FEES:

800 $ for UAB members
1000 $ for Non-UAB members

fees include attending the workshop, receiving the material, refreshments and a daily lunch.

SCHEDULE AND LANGUAGE:

Registration: the first day from 8am to 9 am.
Schedule : from 9:00 am to 15:00 pm daily.

Workshop language: English (is a must) and Arabic.

MEANS OF PAYMENT
A Bankers check shall be drawn at New York to the order of the Union of Arab Banks, or by trans fer to 

the account of the UAB No: 0331-082305/510 Arab Bank - Beirut Lebanon.
For online registration & payment, please visit our website :www.uabonline.org

Arab Bank - Beirut - Lebanon  Swift code (ARABLBBX) 

Riyad El solh Br. Account No:0331-082305-510 

Through Wells Fargo - Sanfrancisco – USA  Swift code (PNBP US 3N NYC)

Iban: LB42 0005 0000 0000 3310 8230 5510

Beneficiary: Union of Arab Banks

For any additional information or inquiries regarding this event, please contact us at the following addresses: 
Union of Arab Banks
Headquarters:
Beirut - Lebanon:     P.O. Box: 11-2416 Riad El-Solh 1107 2210
             Tel: +961-1-377800 - +961-1-364881 - 5 - 7       Fax: +961-1-364952 - +961-1-364955
             Email: uab@uabonline.org

e-mails:  training@uabonline.org     Booking online: www.uabonline.org

Regional Offices:
Cairo - Egypt :           19 Al-Batal Ahmed Abdelaziz Str. 2nd Floor - Apt (11) - Mohandissine - Giza  
            Tel: +202-33023762/+202-33034442     Fax: +202-33440297 
             Email: uab-egypt@uabonline.org

Amman - Jordan:     P.O. Box: (942100) Amman (11194) Jordan
           Tel: +962-6-5677234/5    Fax: +962-6-5688854      
            Email:uab-jordan@uabonline.org

Khartoum - Sudan:  P.O. Box: (12597) Khartoum      Telefax: +249-183-781742

Tunisia:                 P.O.BOX:1002/45 Tunis      Tel: +216 71 908083     Fax: +216 71 951 419

Sana’a - Yemen:        P.O. Box: 11318 Sana’ab    Tel: +967 1 242328       Fax: +967 1 242305

 



COURSE METHODOLOGY:

Reliance on Power Point Presentation is reduced to the minimum in any course. We are consciously 
aware that our target audience includes grown up participants. 
Having said so, role plays, training  activities,  audio  &  video  tools,  as  well  as  group  discussions  
are  conducted during the course so to create a very interactive atmosphere where each and every 
trainee feels he or she is invited to participate and contribute.

SPEAKER:

Mr. Elias P. Azzam 

Marketing & Business Development Manager, at Credit Libanais Group, Lebanon.

Master in Marketing & Communication / ESCP – EAP / France.• 

DESS in General Business Management with Distinction / I.A.E de Lyon III / France.• 

Master in Economics at Saint Joseph University / Lebanon.• 

Accredited Speaker / Trainer with UAB and Lebanese Banking Association.• 

 16 years of Experience in Marketing and CRM.• 

Day 2:  

Sales techniques, communication & 
business etiquette.

1st session
Consumer experience and behavior • 
The purchasing process ( Buying and  • 

 selling ) 
Selling techniques.• 

1st break

2ndsession:
Business  ethicswithin the selling   • 

 approach 

The communication process.• 
Public relations: Role and impact.• 
Evaluation and measurement of client  • 

 satisfaction.

2nd break

3rdsession:
Case study. • 

End of the works.



INTRODUCTION:

As competition increases in the market place, getting new customers and retaining them becomes 
more and more difficult. 
Sales people are required to master specific skills to attract, convince and retain new clients. They 
are expected to “sell” in a non-traditional way due to the diversification in the customers’ profiles 
and the unlimited number of brands and choice available in the markets.
Having said so, it’s no more an option to train our Sales People on the marketing and sales principles 
and techniques. This two-day training course covers the business etiquette skills as well as the 
sales and marketing know how that every salesperson has to know and apply.

OBJECTIVES:
At the end of the course, attendees will be able to:

Understand the main marketing principles and apply them in their product & services   • 
 promotion.

Understand the impact of the technology tool on marketing and distribution channels.• 
Recognize the ideal process from approaching the prospect to closing deal. • 
Handle customer relationship management for future business deal.• 
Master the business etiquette principals for more professional image when dealing with  • 

 current and potential clients. 
Prepare well for any meeting and get to know how to build report with people they are   • 

 meeting
Leave a positive impression on people they meeting and network properly without any   • 

 faux pas.

WHO SHOULD ATTEND:
Attending a “Marketing & Sales” training course is a must for every staff working in the marketing 
and sales field in industries working in direct contact with customers and Public relations 
management.
 COURSE OUTLINE: 

Day 1: 

Marketing definition: Role and impact 
inside the banking sector 

1st session:
Marketing: • 

Definition & importance.• 
The difference between tangible & • 

intangible products.

Bank marketing: • 
Financial products: Features & • 

characteristics.

1st break

 2nd session: 
Impact and role of the competition   • 

 inside the banking sector.
Themarketing/e-marketing approach• 
E-CRM, E- channels & social media (Role  • 

 and impact) 
Marketing strategies• 

2nd break 

3rd session
Case study • 




