
 ردیف لوگو اطالعات اعضاء اطالعات تماس

www.bazaarnegar.com 

 

info@bazaarnegar.com 
 

120-02087111 

پروشانی پریسا  

 بازارنگر

عامل مدیر  
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www.irc-group.org 
 

info@irc-group.org 
 

120-00101841-0 

نصیری محسن  

آگاه المللی بین پژوهشگران  

عامل مدیر  
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www.SMEexpert.com 
 

h.eftekharian@yahoo.com 
 

120-77861811-77601118 

افتخاریان حسن  

بهنگام پژوهش شبکه مهندسی  

مدیره هیئت رئیس  
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hiva.tarh@yahoo.com 

 
120-77010111 

عجمی فاطمه  

طرح هیوا  

عامل مدیر  
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info@avinafraz.com 
 

120-22121207 

 

 سیدعلی اعتدالی

 آوین افراز

 مدیرعامل
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www.tmba.ir 
 

info@tmba.ir 
 

120-11040714 

 

 

درگی پرویز  

آتی بازارگستران  

عامل مدیر  
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www.nni.ir 
 

info@nni.ir 
 

120-77217024 

جاللی عبدالکریم  

 نمانگر

عامل مدیر  
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www.dallbazar.com 
 

info_dall@yahoo.com 
 

120-88112402-0 

 
 
 

فر حاتمی علیرضا  

پیروز بازار دال  

عامل مدیر  
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www.innovate.ir 
 

info@innovate.ir 
 
 

121-13131 
 

زاده ملک پیروز  

داتیک نوآوران مشاوره  

مدیره هیئت رییس  
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www.fvc.ir 
 

info@fvc.ir 
 

180-41286110 

 
 

قنبری روزبه  

آینده تصویر  

عامل مدیر  
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www.sammarketinggroup.com 

 
info@sammarketinggroup.com 

 

120-11611112-4 

 

 

 مجید عقالیی

 توسعه بازار سام

 مدیرعامل
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www.didgaah.com 
 

info@didgaah.com 
 

120-00211460 

آذر حیات طلوع غالمرضا  

IMRC 
مدیره هیئت رئیس  
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www.emrc.ir 
 

info@emrc.ir 
 

120-77121611 

نیکو پاشاپور ناصر  

امروز رسانه و بازار پژوهش  
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www. ISQI.co.ir 
 

info@isqi.co.ir 
 

120-04110111 

اسماعیلیان بابک  

ایران استاندارد و کیفیت بازرسی  

بازار و مشتری تحقیقات مدیر  
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www.innovate.ir 
 

info@innovate.ir 
 
 

121-13131 
 

 زهرا رضیعی

 رهیافت بازار خاورمیانه
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www.taplans.com 

 
info@taplans.com 

 
 

121-22114221 

 مهدی نجاری

باگروه بین المللی تدبیر گستر ص  

 مدیر عامل
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www.rewiseco.com 
 

info@rewiseco.com 
 

00161688 

 سوده حبیبی

یرهنمایان و ایده پردازان یکتای زندگ  

 مدیرعامل
 

17 

www.mutrana 
 

info@mutrana.com 
 

866-61668862-62 

مونا مولویماه   

 مشاوره و توسعه راه کار نامی

 نماینده شرکت
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www.amarnegar.com 
 

inFo@amarnegar.com 
 

886-20216282 
82682662062 

 شیوا پناه بحق

 آمارنگر شرق

 مدیرعامل
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www.certius.co 
 

info@certius.co 
 

866-00162028 

 نوشین کاظمیان

 سرافرازان تیرگاه وسمق

 نماینده شرکت 
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www.1111brandingagency.com 
 

info@1111brandingagency.com 
 

121-00822061 

 بابک کاظمی بجستانی
 راهبردهای پیشتاز نام و نمای هزار و یک

 مدیرعامل
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www.partoshid zaman.com 
 

info@partoshidzaman.com 
 

121-16153122-11612143 

 بابک نوری

 پرتوشید زمان

  مدیرعامل
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www.avidcg.com 
 

info@avidcg.ir 
 

121-22574114 
11317153114 

 سارا اخوان گوران

 گروه مشاوران توسعه بازار آوید

  نماینده شرکت

32  

www.kalargroup.ir 
 

info@kalargroup.ir 
 

121-76714111 

 هادی ورقائی

 کاال کاوش کاالر

 مدیر عامل
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www.adwarco.com 
 

info@adwarco.com 
 

121-22174461 

 رامین بهطاسی

 توسعه بازار ادوار

 رئیس هیئت مدیره
 

52  

 

http://www.1001brandingagency.com/
mailto:info@1001brandingagency.com
http://www.partoshid/
mailto:info@partoshidzaman.com
http://www.avidcg.com/
mailto:info@avidcg.ir
http://www.kalargroup.ir/
mailto:info@kalargroup.ir
http://www.adwarco.com/
mailto:info@adwarco.com

