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بازدید آنالین رسانه تیتر مطلب تاریخ انتشار

21161 ایلنا اروپا مهرماه امسال در ژنو برپا -دومین گردهمایی ایران

می شود

94/4/30

6140 24ایران نیوز  اروپا مهرماه امسال در ژنو برپا -دومین گردهمایی ایران

می شود

94/4/30

123442 واضح آنالین اروپا مهرماه امسال در ژنو برپا -دومین گردهمایی ایران

می شود

94/4/30

30000 روزنامه ایران  اروپا مهرماه امسال در -برگزاری دومین گردهمایی ایران

ژنو

94/4/31

30000 ایران آنالین اروپا مهرماه امسال در -برگزاری دومین گردهمایی ایران

ژنو

94/4/31

30000 روزنامه قانون  اروپا مهرماه امسال در ژنو برپا -دومین گردهمایی ایران

می شود

94/4/31

4680 قانون آنالین  اروپا مهرماه امسال در ژنو برپا -دومین گردهمایی ایران

می شود

94/4/31

20000 روزنامه کسب و 

کار

اروپا مهرماه امسال در ژنو برپا -دومین گردهمایی ایران

می شود

94/4/31

101748 مگ ایران اروپا مهرماه امسال در -برگزاری دومین گردهمایی ایران

ژنو

94/4/31

2687 روزنامه تعادل  اروپا مهرماه امسال در ژنو برپا -دومین گردهمایی ایران

می شود

94/4/31

486725 ایسنا مهرماه؛ گردهمایی فعاالن تجاری ایران و اروپا در ژنو 94/4/31

65 جهانی پرس ۵+۱رویدادی مهم برای آینده ایران پس از توافق تاریخی با  94/4/31

103 خبر ایران اروپا مهرماه امسال در ژنو برپا -دومین گردهمایی ایران

می شود

94/4/31

15000 روزنامه شهروند گردهمایی بزرگان کارآفرینی ایران و اروپا 94/4/31

3615 شهروند آنالین گردهمایی بزرگان کارآفرینی ایران و اروپا 94/4/31

300000 روزنامه جام جم دومین گردهمایی اقتصادی ایران و اروپا 94/4/31

116315 جام جم آنالین دومین گردهمایی اقتصادی ایران و اروپا 94/4/31

94 بانک و صنعت اروپا مهرماه امسال در ژنو برپا -دومین گردهمایي ایران

مي شود

94/5/1

15000 روزنامه اعتماد اروپا؛ مهرماه در ژنو-دومین گردهمایي ایران 7/5 /94

9865 اعتماد آنالین اروپا؛ مهرماه در ژنو-دومین گردهمایي ایران 7/5 /94

732844 عصر ایران اروپا-دوهفته تا پایان ثبت نام دومین گردهمایی ایران 94/6/8

6682 عصر خبر اروپا-دوهفته تا پایان ثبت نام دومین گردهمایی ایران 94/6/8



بازدید آنالین رسانه تیتر مطلب تاریخ انتشار

119 شما و خبر پاارو-دوهفته تا پایان ثبت نام دومین گردهمایی ایران 94/6/8

606729 خبرآنالین برد برای بخش خصوصی و -فرصت  همکاری  برد

سرمایه گذاران خارجی

94/6/8

280112 آفتاب نیوز برد برای بخش خصوصی و -فرصت  همکاری  برد

سرمایه گذاران خارجی

94/6/8

678593 باشگاه خبرنگاران 

جوان

پاارو-دوهفته تا پایان ثبت نام دومین گردهمایی ایران 94/6/8

196850 الف برد برای بخش خصوصی و -فرصت  همکاری  برد

سرمایه گذاران خارجی

94/6/8

20128 خلیج فارس پاارو-دوهفته تا پایان ثبت نام دومین گردهمایی ایران 94/6/8

38932 شرق دیلی برد بخش خصوصی و -فرصت  همکاری  برد

سرمایه گذاران خارجی

94/6/9

486725 ایسنا برد بخش خصوصی و -فرصت  همکاری  برد

سرمایه گذاران خارجی

94/6/9

30000 ایران آنالین برد بخش خصوصی و -فرصت  همکاری  برد

سرمایه گذاران خارجی

94/6/9

30000 روزنامه ایران برد بخش خصوصی و -فرصت  همکاری  برد

سرمایه گذاران خارجی

94/6/9

38932 شرق دیلی اروپا-هفته تا پایان ثبت نام گردهمایی ایران2 94/6/9

50000 روزنامه شرق اروپا-هفته تا پایان ثبت نام گردهمایی ایران2 94/6/9

595 بهترین های روز برد بخش خصوصی و -فرصت  همکاری  برد

سرمایه گذاران خارجی

94/6/9

گروه خودروسازی 

کرمان

برد بخش خصوصی و -فرصت  همکاری  برد

سرمایه گذاران خارجی

94/6/9

3615 شهروند آنالین نشست تجاری کارآفرینان ایرانی با سرمایه گذاران

اروپایی

94/6/11

15000 روزنامه شهروند نشست تجاری کارآفرینان ایرانی با سرمایه گذاران

اروپایی

94/6/11

30000 قانون پا ارو-دوهفته تا پایان ثبت نام دومین گردهمایی ایران

باقی مانده است

94/6/11

4680 قانون آنالین پا ارو-دوهفته تا پایان ثبت نام دومین گردهمایی ایران

باقی مانده است

94/6/11

20000 روزنامه کسب و کار برد برای بخش خصوصی و -فرصت همکاری برد

سرمایه گذاران خارجی

94/6/11

50000 روزنامه آسیا ی نشست بخش خصوصی ایران با سرمایه گذاران خارج

در ژنو

94/6/15

30000 روزنامه قانون سرمایه گذاران خارجي در تدارك بازگشت به ایرانند 94/6/10

4680 قانون آنالین سرمایه گذاران خارجي در تدارك بازگشت به ایرانند 94/6/10



بازدید آنالین رسانه تیتر مطلب تاریخ انتشار

20000 روزنامه فرصت امروز و گفت و گو با دست اندکار برگزاری گردهمایی ایران

اروپا

94/6/15

1458 فرصت نت روابط تجاری به دور از تنش های سیاسی 94/6/15

30000 روزنامه ایران  پاشکل گیری شبکه ارتباطات استراتژیک ایران و ارو 94/6/31

30000 IoN پاشکل گیری شبکه ارتباطات استراتژیک ایران و ارو 94/6/31

101748 مگ ایران پاشکل گیری شبکه ارتباطات استراتژیک ایران و ارو 94/6/31

30000 ایران آنالین پاشکل گیری شبکه ارتباطات استراتژیک ایران و ارو 94/6/31

16046 ایسکا نیوز نفت و گاز ایران؛ بخش جذاب گردهمایی ژنو 94/7/4

72 اقتصاد تهران دومین گردهمایی ایران و اروپا با حضور چشمگیر 

ایرانی ها به پایان رسید

94/7/4

196850 الف نفت و گاز ایران؛ بخش جذاب گردهمایی ژنو 94/7/4

1471 اتاق نیوز نفت و گاز ایران؛ بخش جذاب گردهمایی ژنو 94/7/4

15000 روزنامه شهروند نفت و گاز ایران؛ بخش جذاب گردهمایی ژنو 94/7/5

3615 شهروند آنالین نفت و گاز ایران؛ بخش جذاب گردهمایی ژنو 94/7/5
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Address: No.38, Golfam st. Afriqa blvd.
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