
  نام اعضا نام شرکت /هدفزمینه فعالیت وب سایت

مجری رویدادهای تجاری برای  

کارآفرینان و تجار/ با هدف 

توسعه گردشگری گروهی در 

 ایران

Travel Business Club SHEVKUN LUBOF 1 

http://www.talion-nn.ru 

 
راه اندازی سیستم های تهویه 

سرمایشی و گرمایشی/بررسی 

بازار ایران برای خرید، فروش یا 

 سرمایه گذاری

 

Talion  group CHEREDNICHENKO 

SERGEY 

2 

https://afina163.ru/ 

 
تولیدی سازه های نیمه شفاف/  

پالستیک و متریال اولیه برای 

 پرینتر سه بعدی

 

Afina CK VOLKOVA DENNIS 3 

https://www.eftgroup.ru/ 

 
توسعه و پیاده سازی فناوری 

 موقعیت یابی با دقت باالهای 

 

EFT GROUP DRONOV ALEKSEY 4 

https://rodin.finance 

 
 دریافتسرمایه گذاری / مشتاق 

خدمات در رابطه با: مشاوره 

InvestArt advisors RODIN ALEKSEY 5 
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مشاوره امور  ،قوانین کار 

 ،مشاوره حقوقی  ،گمرکی 

 مشاوره امور بانکی

 

پشتیبانی حسابداری و مشاوره  

مالیاتی/ مشتاق گرفتن خدمات 

در رابطه با: مشاوره قوانین کار  

مشاوره امور گمرکی  مشاوره 

 حقوقی  مشاوره امور بانکی

 

Karan Consult company LAZAREVA 

TATIANA 

6 

کارشناس بازاریابی بین المللی/  

با قصد ثبت شرکت روسی در 

شرکت های  باایران  مالقات 

فعال در زمینه خدمات و مشاوره 

بازرگانی خارجی شامل 

کاالیابی، ایجاد بازاریابی، ثبت 

سفارش، ترخیص و تمامی 

 مراحل واردات و صادرات

 

GK business expert DIACHENKO 

MARINA 

7 



http://meyou.ru/ 

 
خدمات برای شبکه سازی در 

کنفرانس ها و نمایشگاه ها / 

 بررسی بازار ایران

 

MeYou SHMIGANOVSKAIA 

ANNA 

8 

تولید سرم جنین گوساله و سایر  

محصوالت 

بیوتکنولوژیک/بررسی بازار 

ایران در زمینه محصوالت 

 بیوتکنولوژی در پزشکی، 

افزودنی های زیستی ، 

محصوالت بیوهکینگ 

محصوالت افزایش طول عمر، 

 مکمل های غذایی و دارویی.

Techno Zerg KONDAUROV PETR 9 

http://www.marketbox.pro/ 

 
کارشناس بازاریابی بین المللی/ 

با هدف آشنایی با شرکت های 

 بازاریابی و تبلیغاتی در ایران /

MarketBox SAPOZHNIKOV 

PAVEL 

10 

https://embiotech.com/ 

 
توسعه و تولید فراورده های 

میکروبیولوژی کشاورزی. تولید 

بیوکود، دارای آزمایشگاه 

EM Biotech NARSESIYAN 

MIKHAIL 

11 
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تحقیق و تولید. انتخاب انفرادی 

محصوالت بیولوژیکی برای 

تولیدکنندگان، محصوالت 

کشاورزی برای پردازش 

خاک و پسماندهای آلی.   گیاهان

با هدف خرید محصوالت و یا 

فناوری مربوط به بیوتکنولوژی 

فروش محصوالت بیوکود در   

 ایران.

http://rus-chem.com 

 
تولید فراورده های شیمیایی / با 

قصد خرید محصوالت از جمله:  

Mixed xylene, Butyl 

glycol,Toluene, Solves 

so 10:150, Exxsol 

D40/60, ExconMobil 

Rus Khim CHEBOKSAROV 

ANDREY 

12 

https://fresca-design.ru/ 

 
تولیدی پارچه و منسوجات برای 

خانه نساجی/ قصد خرید پارچه 

ه ای و کتان برای ملحفه و پنب

 رومیزی

FRESCA DESIGN ANICHENKOVA 

NATALYA 

13 

https://mgsu.ru/ 

 
دانشگاه دولتی مهندسی عمران 

مسکو بخش سازمان مدیریت 

MGSU ORENBUROVA 

EKATERINA 

14 
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ساخت و ساز و امالک / بررسی 

بازار ساخت و ساز و امالک 

 ایران

https://adfinity.pro/ 

 
های مالی و پرداخت/ با سیستم 

هدف آشنایی با سیستم مالی و 

پرداختی در ایران / سرمایه 

گذاری در بازار بورس ایران / 

 خدمات مشاوره حقوقی و مالی

ADFINITY OSIPOV VITALY 15 

 

https://adfinity.pro/
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