www.apprg.ir

گشٍُ تحمیماتی ٍ پضٍّطی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ستَى تعشفِ کلیِ خذهات ریل سا ضاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کتاب اسجیٌال اص سایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشست ٍ سشفصل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیت حمَق هعٌَی کتاب ٍ ًاضش
-2اًجام تخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاستاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًطایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطع هذ ًظش ضوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتاب تا تاییذ ًْایی ضوا
-3کلیِ اهَس ًطش کتاب ضاهل اخز ضاتک تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشست ساصهاى اسٌاد کتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسضاد ٍ چاج  20جلذ اص آى

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی مدیریت تازاریاتی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

هذیشیت تاصاسیاتی

هذیشیت تاصاسیاتی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

تعذاد صفحاتۺ104
 ۸،00۸،000تَهاى

تعذاد صفحاتۺ103
 ۷،۹۳۱،000تَهاى

نام اصلی کتاب

عکس جلد کتاب

پایگاُ تشًذ دس صٌعت ٍسصش حشفِ ای

Brand Platform In The

ًَیسٌذُۺ طیگَاى طًگ ،دًیل هاسَى

Professional Sport

سال اًتطاسۺ ۲0۱۸

Industry

خلك ٍ اسائِ دهَی هحصَل خاسق العادُ

Create And Deliver A Killer

ًَیسٌذُۺ ساًتَالال ،اسکاس
سال اًتطاسۺ ۲0۱۹

Product Demo
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گشٍُ تحمیماتی ٍ پضٍّطی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ستَى تعشفِ کلیِ خذهات ریل سا ضاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کتاب اسجیٌال اص سایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشست ٍ سشفصل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیت حمَق هعٌَی کتاب ٍ ًاضش
-2اًجام تخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاستاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًطایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطع هذ ًظش ضوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتاب تا تاییذ ًْایی ضوا
-3کلیِ اهَس ًطش کتاب ضاهل اخز ضاتک تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشست ساصهاى اسٌاد کتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسضاد ٍ چاج  20جلذ اص آى

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی مدیریت تازاریاتی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

هذیشیت تاصاسیاتی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

تعذاد صفحاتۺ ۲32
 ۱۳،۹۲0،000تَهاى

نام اصلی کتاب

عکس جلد کتاب

ساّثشد تَصیع
ًَیسٌذُۺ هَستی ،لیَیَ

Distribution Strategy

سال اًتطاسۺ ۲0۱۸

چطَس دس  CRMتشًذُ ضَینۺ ساّثشد ،اجشا،
هذیشیت تاصاسیاتی

تعذاد صفحاتۺ ۲38

هذیشیت

How To Win At Crm: Strategy,

 ۱۴،۲۸0،000تَهاى

ًَیسٌذُۺ ست کیٌٌت

Implementation, Management

سال اًتطاسۺ ۲0۱۷
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گشٍُ تحمیماتی ٍ پضٍّطی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ستَى تعشفِ کلیِ خذهات ریل سا ضاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کتاب اسجیٌال اص سایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشست ٍ سشفصل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیت حمَق هعٌَی کتاب ٍ ًاضش
-2اًجام تخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاستاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًطایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطع هذ ًظش ضوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتاب تا تاییذ ًْایی ضوا
-3کلیِ اهَس ًطش کتاب ضاهل اخز ضاتک تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشست ساصهاى اسٌاد کتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسضاد ٍ چاج  20جلذ اص آى

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی مدیریت تازاریاتی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

هذیشیت تاصاسیاتی

هذیشیت تاصاسیاتی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

تعذاد صفحاتۺ ۲۱۴
 ۱۲،۸۴0،000تَهاى

تعذاد صفحاتۺ ۱88
 ۱۱،۲۸0،000تَهاى

نام اصلی کتاب

عکس جلد کتاب

تاصاسیاتی سساًِ اجتواعی
ًَیسٌذُۺ گیتا ّگگَدُ ،ضایٌص

Social Media Marketing

سال اًتطاسۺ ۲0۱۸

خشد تاصاسیاتی
ًَیسٌذُۺ کوپال ،کاستیکیا

Marketing Wisdom

سال اًتطاسۺ ۲0۱۸
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گشٍُ تحمیماتی ٍ پضٍّطی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ستَى تعشفِ کلیِ خذهات ریل سا ضاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کتاب اسجیٌال اص سایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشست ٍ سشفصل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیت حمَق هعٌَی کتاب ٍ ًاضش
-2اًجام تخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاستاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًطایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطع هذ ًظش ضوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتاب تا تاییذ ًْایی ضوا
-3کلیِ اهَس ًطش کتاب ضاهل اخز ضاتک تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشست ساصهاى اسٌاد کتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسضاد ٍ چاج  20جلذ اص آى

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی مدیریت تازاریاتی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

هذیشیت تاصاسیاتی

هذیشیت تاصاسیاتی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

تعذاد صفحاتۺ ۲30
 ۱۳،۸00،000تَهاى

تعذاد صفحاتۺ ۳26
 ۱۹،۵۶0،000تَهاى

نام اصلی کتاب

عکس جلد کتاب

تاثیش دیجیتال
Digital Influence

ًَیسٌذُۺ تاسکالش ،جَعل
سال اًتطاسۺ ۲0۱۸

هذیشیت تشًذ َّیت تٌیاى
ًَیسٌذُۺ تشهاى ،سلی ،حاالسضٍیچ ،اسچادُ
سال اًتطاسۺ ۲0۱۷

Identity-Based Brand
Management
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گشٍُ تحمیماتی ٍ پضٍّطی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ستَى تعشفِ کلیِ خذهات ریل سا ضاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کتاب اسجیٌال اص سایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشست ٍ سشفصل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیت حمَق هعٌَی کتاب ٍ ًاضش
-2اًجام تخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاستاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًطایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطع هذ ًظش ضوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتاب تا تاییذ ًْایی ضوا
-3کلیِ اهَس ًطش کتاب ضاهل اخز ضاتک تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشست ساصهاى اسٌاد کتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسضاد ٍ چاج  20جلذ اص آى

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی مدیریت تازاریاتی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

هذیشیت تاصاسیاتی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

تعذاد صفحاتۺ 404
 ۲۴،۲۴0،000تَهاى

هسائل ًَظَْس دس تاصاسیاتی جْاًی
ًَیسٌذُۺ جاهس اگاسٍال ،تشی ٍ

نام اصلی کتاب

عکس جلد کتاب

Emerging Issues In Global
Marketing

سال اًتطاسۺ ۲0۱۸

تحلیل تخص تٌذی تاصاس
هذیشیت تاصاسیاتی

تعذاد صفحاتۺ ۳45

ًَیسٌذُۺ ساسا دٍلٌیکاس ،تتیٌا گشٍى ،فشیذسیچ

Market Segmentation

 ۲0،۷00،000تَهاى

لیچ

Analysis

سال اًتطاسۺ ۲0۱۸
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گشٍُ تحمیماتی ٍ پضٍّطی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ستَى تعشفِ کلیِ خذهات ریل سا ضاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کتاب اسجیٌال اص سایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشست ٍ سشفصل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیت حمَق هعٌَی کتاب ٍ ًاضش
-2اًجام تخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاستاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًطایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطع هذ ًظش ضوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتاب تا تاییذ ًْایی ضوا
-3کلیِ اهَس ًطش کتاب ضاهل اخز ضاتک تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشست ساصهاى اسٌاد کتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسضاد ٍ چاج  20جلذ اص آى

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی مدیریت تازاریاتی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

هذیشیت تاصاسیاتی

هذیشیت تاصاسیاتی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

تعذاد صفحاتۺ 265
 ۱۵،۹00،000تَهاى

تعذاد صفحاتۺ 413
 ۲۴،۷۸0،000تَهاى

هطالعات هَسدی تاصاسیاتی اجتواعی
ًَیسٌذُۺ گاالى الدسٍ ،هشسذس ،الَیسّ ،لٌا

نام اصلی کتاب

عکس جلد کتاب

Case Studies On Social
Marketing

سال اًتطاسۺ ۲0۱۹

ساٌّوای هختصش تحمیمات تاصاس
ًَیسٌذُۺ ساسستذت ،هاسکَ ،هَای ،اسیک

A Concise Guide To Market

سال اًتطاسۺ ۲0۱۸
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گشٍُ تحمیماتی ٍ پضٍّطی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ستَى تعشفِ کلیِ خذهات ریل سا ضاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کتاب اسجیٌال اص سایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشست ٍ سشفصل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیت حمَق هعٌَی کتاب ٍ ًاضش
-2اًجام تخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاستاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًطایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطع هذ ًظش ضوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتاب تا تاییذ ًْایی ضوا
-3کلیِ اهَس ًطش کتاب ضاهل اخز ضاتک تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشست ساصهاى اسٌاد کتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسضاد ٍ چاج  20جلذ اص آى

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی مدیریت تازاریاتی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

هذیشیت تاصاسیاتی

هذیشیت تاصاسیاتی

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

تعذاد صفحاتۺ 436
 ۲۶،۱۶0،000تَهاى

هذیشیت استثاط تا هطتشی

نام اصلی کتاب

عکس جلد کتاب

Customer Relationship

ًَیسٌذُۺ کواس ،سیٌاستضٍ ،سًش

Management

هذیشیت لیوتۺ ساّثشد ،تحلیل ،تصوین گیشی،

Price Management: Strategy,

سال اًتطاسۺ ۲0۱۸

تعذاد صفحاتۺ576

اجشا

 34,560,000تَهاى

ًَیسٌذُۺ سیوَىّ ،شهاى ،فاسٌات ،هاستیي
سال اًتطاسۺ ۲0۱۸

Analysis, Decision,
Implementation
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گشٍُ تحمیماتی ٍ پضٍّطی آسٍیي پٌذاس پایا

تَجِ هْن ۺ هثلغ هٌذسج دس ستَى تعشفِ کلیِ خذهات ریل سا ضاهل هیگشددۺ
 -1خشیذ کتاب اسجیٌال اص سایت آهاصٍى تشجوِ تخصصی ٍ سٍاى ٍ تذٍیي فْشست ٍ سشفصل هطالة کتاب ٍ تاصتیٌی علوی تشجوِ  ٍ ،حفظ ٍ ّواٌّگی هالکیت حمَق هعٌَی کتاب ٍ ًاضش
-2اًجام تخصصی کلیِ کاسّای ٍیشاستاسی (هحتَایی ٍ ادتی  ،اًطایی  ،فٌی ) ٍ صفحِ آسایی تا لطع هذ ًظش ضوا  ،فصل تٌذی آى ٍ طشاحی گشافیکی جلذ کتاب تا تاییذ ًْایی ضوا
-3کلیِ اهَس ًطش کتاب ضاهل اخز ضاتک تیي الوللی ( ٍ )ISBNثثت دس فْشست ساصهاى اسٌاد کتاتخاًِ هلی ایشاى (فیپا) ٍ اخز هجَص چاج اص ٍصاست هحتشم اسضاد ٍ چاج  20جلذ اص آى

عناوین و موضوعات کتة پیشنهادی مدیریت تازاریاتی و ته روز دنیا ترای ترجمه
موضوع گرایش

تعداد صفحات

ترجمه فارسی نام کتاب

تعرفه کلیه خدمات

نام مولف کتاب و سال انتشار

نام اصلی کتاب

عکس جلد کتاب

تاصاسّای ًَظَْس اص چطن اًذاص هیاىسضتِای
هذیشیت تاصاسیاتی

تعذاد صفحاتۺ ۴46
 ۲۶،۷۶0،000تَهاى

ًَیسٌذُۺ یَگص دٍیَدیً ،شیپٌذسا ساًا ،اها

Emerging Markets From A
Multidisciplinary

اساللذُ ،هحوَد ضاسف ،هاسس سلوٌت،

Perspective

آًتًَیس سیویي تیشاس ،تاًیتا الل
سال اًتطاسۺ ۲0۱۸
سلاتتی تَدى دس تاصاسّای ًَظَْسۺ دیٌاهیک

هذیشیت تاصاسیاتی

تعذاد صفحاتۺ ۶23
 ۳۷،۳۸0،000تَهاى

ّای تاصاس دس عصش فٌاٍسیّای تشافکي
ًَیسٌذُۺ داتیس خَاجْیاى ،هیکِ فشیذ
سیچسيٍ ،یل فشیذ هذیٌگش
سال اًتطاسۺ ۲0۱۸
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