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 حسین اکبزپور

آفزینی، رکارضناس اموسش ومطاوره در سمینو طزاحی کسب وکار، کا
 سزمایو گذاری، مذیزیت فزوش وباساریابی

مل موسسو فزىنگی اقتصادی فکزبزتز  مذیزعا

کسب وکار کوچک ومتوسط در 0055طزاحی وراه انذاسی بیص اس 
 فکزبزتزسمینو ىای مختلف بزای کاربزان فعال در ضبکو کسب وکار 
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