ردیف

لوگو

اطالعات اعضاء

1

پریسا پروشانی
بازارنگر
مدیر عامل

2

محسن نصیری
پژوهشگران بین المللی آگاه
مدیر عامل

2

حسن افتخاریان
مهندسی شبکه پژوهش بهنگام
رئیس هیئت مدیره

4

فاطمه عجمی
هیوا طرح
مدیر عامل

اطالعات تماس

www.bazaarnegar.com

info@bazaarnegar.com
021-42478000

www.irc-group.org
info@irc-group.org

021-44016730-1

www.SMEexpert.com
h.eftekharian@yahoo.com

021-88756760-88540067

hiva.tarh@yahoo.com

021-88101900

5

سیدعلی اعتدالی
آوین افراز
مدیرعامل

info@avinafraz.com

021-22020248

www.tmba.ir
6

پرویز درگی
تفکر مهندسان بازار آینده
مدیر عامل

7

عبدالکریم جاللی
نمانگر
مدیر عامل

8

علیرضا حاتمی فر
دال بازار پیروز
مدیر عامل

9

پیروز ملک زاده
مشاوره نوآوران داتیک
رییس هیئت مدیره

info@tmba.ir

021-66431863

www.nni.ir
info@nni.ir

021-88208423

www.dallbazar.com
info_dall@yahoo.com

021-77692312-4

www.innovate.ir
info@innovate.ir
021-83131

www.fvc.ir
10

روزبه قنبری
تصویر آینده
مدیر عامل

11

مجید عقالیی
توسعه بازار سام
مدیرعامل

12

غالمرضا طلوع حیات آذر
IMRC
رئیس هیئت مدیره

info@fvc.ir

071-36275001-09399191515

www.sammarketinggroup.com
info@sammarketinggroup.com

021-66566902-3

www.didgaah.com
info@didgaah.com

021-44296354

www.emrc.ir
13

ناصر پاشاپور نیکو
پژوهش بازار و رسانه امروز

info@emrc.ir

021-88620500

14

امید امانی
خانه ایده آزود
مدیرعامل

www.azoodidea.com

azodidea@gmail.com
021-8862218

15

16

اشکان گلپایگانی
بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
مدیرعامل

زهرا رضیعی
رهیافت بازار خاورمیانه

www. ISQI.co.ir
info@isqi.co.ir

021-43904000

www.innovate.ir
info@innovate.ir
021-83131

17

مهدی نجاری
گروه بین المللی تدبیر گستر صبا
مدیر عامل

18

سوده حبیبی
رهنمایان و ایده پردازان یکتای زندگی
مدیرعامل

19

شیوا پناه بحق
آمارنگر شرق
مدیرعامل

www.taplans.com
info@taplans.com
021-22014220

www.rewiseco.com
info@rewiseco.com
88616205

www.amarnegar.com
inFo@amarnegar.com
051-38462473
09153113824

20

بابک کاظمی بجستانی
راهبردهای پیشتاز نام و نمای هزار و
یک
مدیرعامل

21

بابک نوری
پرتوشید زمان
مدیرعامل

22

سارا اخوان گوران
گروه مشاوران توسعه بازار آوید
نماینده شرکت

23

هادی ورقائی
کاال کاوش کاالر
مدیر عامل

24

رامین بهطاسی
توسعه بازار ادوار
رئیس هیئت مدیره

www.1001brandingagency.com
info@1001brandingagency.com
021-88043816

www.partoshid zaman.com
info@partoshidzaman.com
021-86053822-88612043

www.advidcg.com
info@advidcg.ir
021-22574184-09307053084

www.kalargroup.ir
info@kalargroup.ir
021-76794980

www.adwarco.com
info@adwarco.com
021-22874469

25

26

شیوا فردوس فر
رینگس
مدیر عامل

رویا حاجی ایمان خان
بازار پژوهان نگاره
نائب رئیس هیئت مدیره

www.ringesloyalty.com
loyalty@ringesl.com
021-91077505

WWW.nexlooks.com
Hello@nexlooks.com
09120548650-22026306

27

بابک اسماعیلیان
بهینه کاوان کیفیت
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

www.behinekavan.com
info@behinekavan.com
02196669005- 02196621396

