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بازدید آنالین رسانه تیتر مطلب تاریخ انتشار

5830 سیتنا
فرصتی برای شناخت ظرفیت های اقتصادی کشورهای 

اسکاندیناوی
1394/12/22

486725 ایسنا
فرصتی برای شناخت ظرفیت های اقتصادی کشورهای 

اسکاندیناوی
1394/12/23

453078 آکا ایران
فرصتی برای شناخت ظرفیت های اقتصادی کشورهای

اسکاندیناوی
1394/12/23

50000 روزنامه آسیا
 بار  اینو ژنو نشست زنجیره ای ایرانیان و اروپاییان لندن 

زوریخ
1394/12/24

123442 واضح
فرصتی برای شناخت ظرفیت های اقتصادی کشورهای

اسکاندیناوی
1394/12/22

417 آی آر سی تی آر
فرصتی برای شناخت ظرفیت های اقتصادی کشورهای 

اسکاندیناوی
1394/12/22

16112 وطن امروز آنالین فعاالن اقتصادی اسکاندیناوی در ایران 1394/12/25

10000 روزنامه وطن امروز فعاالن اقتصادی اسکاندیناوی در ایران 1394/12/25

1652 اگنا
فرصتی برای شناخت ظرفیت های اقتصادی کشورهای 

اسکاندیناوی
1394/12/24

94 بانک و صنعت
این بار در 95اروپا اردیبهشت -سومین گردهمایی ایران

زوریخ
1394/12/22

359242 مهر نیوز وداروپا در سوئیس برگزار می ش-سومین گردهمایی ایران 1394/12/25

10359 آفتاب یزد آنالین 95اروپا؛ اردیبهشت -گردهمایی ایران 1394/12/24

30000 روزنامه آفتاب یزد 95اروپا؛ اردیبهشت -گردهمایی ایران 1394/12/24

2604 عصر بازار وداروپا در سوئیس برگزار می ش-سومین گردهمایی ایران 1394/12/25

280 ایرونی وداروپا در سوئیس برگزار می ش-سومین گردهمایی ایران  1394/12/25

11585 پول نیوز اروپا در سوئیس-برگزاری سومین گردهمایی ایران 1394/12/25

438 تجارت آنالین وداروپا در سوئیس برگزار می ش-سومین گردهمایی ایران 1394/12/25

224 ایران میم وداروپا در سوئیس برگزار می ش-سومین گردهمایی ایران 1394/12/25

15179 اکو نیوز اروپا درسوئیس-برگزاری سومین گردهمایی ایران 1394/12/25

50000 اقتصاد پویا اروپا درسوئیس-برگزاری سومین گردهمایی ایران 1394/12/25



بازدید آنالین رسانه تیتر مطلب تاریخ انتشار

13035 پایتخت پرس
فرصتی برای شناخت ظرفیت های اقتصادی کشورهای 

اسکاندیناوی
1394/12/23

5016 اعتدال
فرصتی برای شناخت ظرفیت های اقتصادی کشورهای 

اسکاندیناوی
1394/12/23

5256 روزنامه آسیا the conference that sets the standard 1395/1/22

50000 روزنامه آسیا فاز جدید همکاری های بخش خصوصی ایران و اروپا 1395/1/23

1561 دمادم فاز جدید همکاری بخش خصوصی ایران و اروپا 1395/1/23

2601 24رویداد  فاز جدید همکاری بخش خصوصی ایران و اروپا 1395/1/23

109 جهانی خبر فاز جدید همکاری بخش خصوصی ایران و اروپا 1395/1/23

486725 ایسنا فاز جدید همکاری بخش خصوصی ایران و اروپا 1395/1/23

2604 عصر بازار فاز جدید همکاری بخش خصوصی ایران و اروپا 1395/1/23

7457 آریا نیوز فاز جدید همکاری بخش خصوصی ایران و اروپا 1395/1/23

15000 روزنامه تفاهم و اروپاایران فاز جدید همکاری بخش خصوصی  1395/1/24

453078 آکا ایران فاز جدید همکاری بخش خصوصی ایران و اروپا 1395/1/23

16112 وطن امروز آنالین آغاز فاز جدید همکاری بخش خصوصی ایران و اروپا 1395/1/24

10000 روزنامه وطن امروز آغاز فاز جدید همکاری بخش خصوصی ایران و اروپ 1395/1/24

10359 آفتاب یزد آنالین فاز جدید همکاری بخش خصوصی ایران و اروپا 1395/1/24

30000 روزنامه آفتاب یزد فاز جدید همکاری بخش خصوصی ایران و اروپا 1395/1/24

1458 فرصت امروز آنالین سومین گردهمایی ایران و اروپا در سوییس 1395/1/25

20000 روزنامه فرصت امروز سومین گردهمایی ایران و اروپا در سوییس 1395/1/25

94 بانک و صنعت
رگزار سومین گردهمایی ایران و اروپا کمتر از یک ماه دیگر ب

خواهد شد
1395/1/23

2503 24معدن 
رگزار سومین گردهمایی ایران و اروپا کمتر از یک ماه دیگر ب

خواهد شد
1395/1/25



بازدید آنالین رسانه تیتر مطلب تاریخ انتشار

196850 الف فاز جدید همکاری بخش خصوصی ایران و اروپا 1395/1/23

100000 روزنامه ایران دور جدید همکاری بخش خصوصی ایران و اروپا 1395/1/23

112279 ایران آنالین دور جدید همکاری بخش خصوصی ایران و اروپا 1395/1/26

3615 شهروند آنالین آغاز فاز تازه همکاری بخش خصوصی ایران با اروپا 1395/1/26

15000 روزنامه شهروند آغاز فاز تازه همکاری بخش خصوصی ایران با اروپا 1395/1/26

151 تاپ خبر نقش روابط عمومی در فضای جدید اقتصاد ایران 1395/2/11

128 جامع نیوز نقش روابط عمومی در فضای جدید اقتصاد ایران 1395/2/11

1081 پی آر آر
در بررسی نقش روابط عمومی در فضای جدید اقتصاد ایران

سومین گردهمایی ایران و اروپا
1395/2/11

16112 وطن امروز آنالین
عمومی روابطنقش 

در فضای جدید اقتصاد ایران
1395/2/12

10000 روزنامه وطن امروز
عمومی روابطنقش 

در فضای جدید اقتصاد ایران
1395/2/12

3615 شهروند آنالین 1395/2/12 عمومیفضای جدید اقتصاد ایران نیازمند روابط 

15000 روزنامه شهروند روابط عمومینیازمندایرانجدید اقتصــادفضای 1395/2/12

1308 اخبار رسمی نقش روابط  عمومی در فضای جدید اقتصاد ایران 1395/2/12

196850 الف نقش روابط عمومی در فضای جدید اقتصاد ایران 1395/2/12

176 اقتصاد ملی نقش روابط  عمومی در فضای جدید اقتصاد ایران 1395/2/12

50000 روزنامه آسیا بررسی فرصت های جدید اقتصادی ایران 1395/2/13

9155 تی سی سی آر ام
ران و  زوریخ سوئیس میزبان سومین گردهمایی اقتصادی ای

اروپا می شود
1395/2/11

2059 شارا نقش روابط  عمومی در فضای جدید اقتصاد ایران 1395/2/13

109 جهانی خبر سومین گردهمایی ایران و اروپا به کار خود پایان داد 1395/2/18

2601 24رویداد  سومین گردهمایی ایران و اروپا به کار خود پایان داد 1395/2/18



بازدید آنالین رسانه تیتر مطلب تاریخ انتشار

9155 تی سی سی آر ام
دی را گردهمایی ایران و اروپا توانسته سرمایه گذاران اقتصا

دور هم جمع کند
1395/2/18

128 جامع نیوز سومین گردهمایی ایران و اروپا به کار خود پایان داد 1395/2/18

2604 عصر بازار سومین گردهمایی ایران و اروپا به کار خود پایان داد 1395/2/18

486725 ایسنا سومین گردهمایی ایران و اروپا به کار خود پایان داد 1395/2/18

280 ایرونی سومین گردهمایی ایران و اروپا به کار خود پایان داد 1395/2/18

123442 واضح سومین گردهمایی ایران و اروپا به کار خود پایان داد 1395/2/18

1561 دمادم سومین گردهمایی ایران و اروپا به کار خود پایان داد 1395/2/18

94 بانک و صنعت سومین گردهمایی ایران و اروپا به کار خود پایان داد 1395/2/16

10359 آفتاب یزد آنالین سومین گردهمایی بزرگ اقتصادی ایران و اروپا 1395/2/18

30000 روزنامه آفتاب یزد سومین گردهمایی بزرگ اقتصادی ایران و اروپا 1395/2/19

112279 ایران آنالین
نشست دو روزه از امروز آغاز می شود 

خصوصی های ایران و اروپا دور میز مذاکره
1395/2/14

100000 روزنامه ایران
دو روزه از امروز آغاز می شود نشست 

مذاکرهخصوصی های ایران و اروپا دور میز 
1395/2/14

116315 جام جم آنالین
نشست گردهمایی اقتصادی ایران و اروپا 

آمریکا مانع تجارت قانونی با ایران نخواهد شد
1395/2/15

532679 دویچه وله فارسی
ران نگویید که تنها تحریم های ما مانع معامله با ای: آمریکا

است
1395/2/16

50000 روزنامه آسیا Iran will make its mark on the world 1394/12/24

20000 روزنامه تعادل آغاز به کار مجمع ایران و اروپا در زوریخ 1395/2/16

2687 تعادل آنالین آغاز به کار مجمع ایران و اروپا در زوریخ 1395/2/15

1334951 فارسخبرگزاری 
م های  اگر نمی خواهید با ایران تجارت کنید، تحری: واشنگتن

ما را بهانه نکنید
1395/2/15

285 ای اس ام ایران آغاز به کار مجمع ایران و اروپا در زوریخ 1395/2/15

1327
گسترش سمت 

آنالین
میلیارد دالری پیش روی سرمایه گذاران خارجی40فرصت  1395/2/18



بازدید آنالین رسانه تیتر مطلب تاریخ انتشار

68861 فرهنگ نیوز تحریم های ما را بهانه نکنید: خطاب واشنگتن به اروپا 1395/2/15

359242 مهر نیوز
میلیارد دالری بخش معدن برای سرمایه گذاری40فرصت 

خارجی
1395/2/17

131264 دنیای اقتصاد
رای  میلیارد دالری بخش معدن و صنایع معدنی ب40فرصت 

سرمایه گذاری خارجی
1395/2/17

1545 عصر اقتصاد
یت ظرف: کرباسیان در سومین مجمع ایران و اروپا مطرح کرد

میلیارد دالری معادن ایران برای سرمایه گذاری خارجی40
1395/2/18

1458 فرصت نت
میلیارد دالر، فرصت سرمایه  گذاری در بخش 40ایران 

معدن دارد
1395/2/18

606729 خبرآنالین
میلیارد دالری برای سرمایه گذاران در 40فرصت 

ی معدن آماده پذیرش سرمایه گذاری خارج:کرباسیان/معادن
است

1395/2/17

230656 ایرنا
میلیارد دالری  40فرصتی برای منافع دوسویه؛ ظرفیت 

بخش معدن برای سرمایه گذاری خارجی
1395/2/17

928 معدن نیوز
رای  میلیارد دالری بخش معدن و صنایع معدنی ب40فرصت 

سرمایه گذاری خارجی
1395/2/17

564681 مشرق نیوز
ن و حضور مقامات امنیتی آمریکا در نشست اقتصادی ایرا

اروپا
1395/2/14

5308 آی ام آی دی آر او
ن توافقات شرکت های بزرگ معدنی با ایمیدرو در سومی

نشست ایران و اروپا
1395/2/15

196850 الف
ن و حضور مقامات امنیتی آمریکا در نشست اقتصادی ایرا

تصاویر+ اروپا
1395/2/15

39559 تهران پرس
ن و حضور مقامات امنیتی آمریکا در نشست اقتصادی ایرا

اروپا
1395/2/15

230656 ایرنا
نماینده بخش خصوصی 450سومین گردهمایی اقتصادی 

ایران و اروپا در سوئیس آغازشد
1395/2/14

230656 ایرنا
بازار ایران جذاب و پر سود : مدیران شرکت های اروپایی

است
1395/2/14



تعداد نوع رسانه

19 روزنامه

75 آنالین

94 مجموع

پوشش خبری

چهار خبر در مدت برگزاری سومین گردهمایی ایران و اروپا منتشر و در 
همچنین یک مصاحبه نیز به صورت . اختیار رسانه ها قرار گرفت

.اختصاصی در اختیار روزنامه ایران قرار گرفت
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