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کاوسامانه بازاریابی ایده  

 ، این امکان وجود دارد تا به بانک موبایل مشاغل و یا هر بخشی از جامعه که مشتریان خوبی برای شما هستند، دسترسی یابید. در این فایلکاوایدهدر موتور جستجوی 

بانک اطالعات آورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  آذربایجان غربیبخشی از بانک موبایل اطالعات مشاغل استان 

ها یا زنیم و گروهجستجو می، کاوایدههای جامعه، شما و یا ما به نیابت از شما در برای ارائه بانک تلفن کامال هدفمند از مشاغل و یا دیگر بخشکلیک بفرمایید.  مشاغل

کاو این امکان فراهم آمده است تا برای بازاریابی وکار شما هستند. در ایدهها مشتریان خوبی برای کسبیا مدیران آن کنیم که اعضا وهایی از تلگرام را پیدا میکانال

 ها تلگرامی را دانود کنید.ها و یا کانالهدفمند تلفن موبایل اعضای و یا مدیران گروه

 ویدئوی آموزشی زیر رو مالحظه فرمایید:برای آموزش چگونگی جستجو و دانلود بانک اطالعات مورد نیازتون، لطف 

 

 آموزش دانلود رایگان بانک موبایل از هر صنف، شهر، استان و یا بخشی از جامعه

 

 واتساپ پیام ارسال فرمایید.در  09121400237ها، به ها به * تغییر یافته است. لطفا برای دریافت کامل شمارههایی از شمارهبخش

 

 گروه تلگرامی مبدا نام کاربری در تلگرام نام و نام خانوادگی در تلگرام شماره موبایل

9*229527*8 Pegah E @Pegaheskandari عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

9**3****98 _ @brwa_RP  اذربایجان غربیعضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش 

 عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی   529738*2*9

9*2***08*3 M  عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

 عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی rojbeauty @zorargh58ارایشی **2***3**9

9393*7**3* Me Hosa @Irajhosa عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

 عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی GANDOMIE@ الیاس گندمی *79***3**9

937**3*728 0937**3*728 Gherghi @gherghi3700 عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

9337808702 zahra @zahraa_kzz عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

9*7***3509 **** @ @Mina_*000 عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

https://marketing.idekav.com/
http://idekav.com/
https://marketing.idekav.com/%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84/
https://marketing.idekav.com/%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84/
https://marketing.idekav.com/%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84/
http://idekav.com/
https://www.aparat.com/v/oPZ24


market |کاو سامانه بازاریابی ایده i ng.i dekav.com                                                                                                                        :۰۹۱۲۱۴۰۰۲۳۷مشاوره 

 

 عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی  مهدی . *8*2*837*9

93**33*23* aniss همه داده میشودلطفاصبورباشیدپاسخ   @Anis209* عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

 عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی parsa*23*5@ بنام او که یادش آرامبخش دلهاست 33*50*9308

 عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی  ن امانی *897*837*9

9*27*223** tak abidi @abidi*505 عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

9******777  @bahmanmiro عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

90***93853  @Sara_osz عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

9**30*0783 Samaneh razeghifam  عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

9395728*75 S Gh  عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

 عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی Anijojo@ مهتاب 58788829*9

9*232*5752 Sara Mahboubirad   تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربیعضو بازار بزرگ 

9370730079 Mamishopping @Mamishopping عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

 عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی *hadi9*9@ حقیقی *9*77929*9

9*5*0*0705 Chef @chef20* خریدوفروش اذربایجان غربی عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و 

9*579738** Mohmh  عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

935*2***5* shooresh @chaw_shiin عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

93535590*3 honarhayeman20*8 @Honarhayeman20*8  خریدوفروش اذربایجان غربیعضو بازار بزرگ تبلیغاتی و 

9*2*50*977 Maahpariii  عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

935*9*88** M Kh @Roshinam عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

9377*2*078 Hiden @Delneveshte**0  اذربایجان غربیعضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش 

9*255308** (-         . MELIKA .        -) @Arezumandii عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

9*2*3523*0 Erfani Mahsa  عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

9337533705 Vajiheh Salmani @Abrang*390  تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربیعضو بازار بزرگ 
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9**3*88703 Arash @Arashsatm عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

9*****383* Pishkhan 72***0*5  عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

9**388*7*0 Omid @Omidghodrati*7 خریدوفروش اذربایجان غربی عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و 

93*3558025 a.z @Azi_azii عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

9382**789*  @naghmeh_*9 عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

9308597889 @Taha @mohamad_expert02  اذربایجان غربیعضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش 

9*2527009* Arya.f @Feiznxad عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

9*95229*92  @Ali3an عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

9****05*87 Mehdi Abb @Mehdi_abb عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

9*2*30**5* mostafa porghasem  عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

 عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی Onlineshop_azizi_admin@ (*onlineshop_aziziادمین فروشگاه کیف و کفش و لباس *) 97385*9398

9*32*53*25 sajad mahmodi @sirjanjj عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

9*5*8*80*0  @Dr_jt عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

9*2*579*59 Saba Ostadi @Ostadi_S عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

9*23***2*5 Pishahang Tarabar   تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربیعضو بازار بزرگ 

9335*0*7** saadat ahmadi  عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

9*3*9508** Mohamad Reza  عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

93090*2*** a farzane @farzane_Queeen  خریدوفروش اذربایجان غربیعضو بازار بزرگ تبلیغاتی و 

9*97907*99 Sevda Alaei  عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

9**995*83* arash Arash  عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

93559839*9 Imangostar @Iman_gostar_jonoob  اذربایجان غربیعضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش 

 عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی  یافاطمة الزهرا س **09*077*9

9*225*300* Mehdi Jafari @Maaahhhhdiii عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 
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 غربیعضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان   زینب آزاد 9307558330

 عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی  رویا ***9083*93

9***28*0**  @Deleshadbanoo عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

 عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی jalalhakimi@ فقط حیدر امیرالمومنین است 70*0*225*9

93*22570*5  @Aamiroo عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

9*3*98*28* . Shovalie @shovalie عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

9**3**0*** . @kurdisatn عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

9*85382*00 Behzad Mobile @mobilerom20 عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

 عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی hmahmoudieh@ سیدحسام محمودیه *****222*9

9**3880**7 r.mohammadi @Star2ro عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

93087753*3 Khanom @MoHadde3ZH عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

 عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی Fasirousefaresh@ فاسیروس 28**25*935

93*5337*** Remi @remigasht عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

 عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی silviyna@ زرین بال 957*2*23*9

 عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی Roneta*3*8@ رونیتا *938282999

 عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی Miss_Fourget@ دختر فراموش شده 3**8**9333

 عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی NarsssiS92@ م  ینا *58*3*23*9

9*2575*05*  @Asgharahmadiii عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

930*32*3*3  @Azimi855 عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

 عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی Mmaahhnnaz@ مهناز 5*837****9

93805*5005 Cripto @Criptocar*23* عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

9**9**035* masoud bagheri @masoud_bagheri_ir عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

9*2*889**2 Mohammad reza @Laynoo عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 
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9*8377058* Susan.S @stavakolei عضو بازار بزرگ تبلیغاتی و خریدوفروش اذربایجان غربی 

 

هایی از ها و کانالمیلیون کانال تلگرامی جستجو بزنید و گروه 4میلیون گروه تلگرامی و  2این امکان فراهم شده است تا در میان نزدیک به ، کاوایدهدر موتور جستجوی 

ها عضو شوید و  تبلیغات ها و کانالتوانید کامال رایگان در این گروکاو میدر ایدهوکار شما هستند. تلگرام را بیابید که اعضا و یا مدیران آنها، مشتریان خوبی برای کسب

 وزشی رو مالحظه فرمایید.کلیک بفرمایید تا ویدئوی آم روی این لینکها گروه و کانال تلگرامی لطفا خود را در آنجا ادامه دهید. برای آموزش چگونگی عضویت در میلیون

توانید اعضا و یا مدیران آنالین این های تلگرامی را دریافت کنید و یا با درخواست شما میتوانید بانک موبایل اعضا یا مدیران این گروههمچنین عالوه بر عضویت، می

رو  کاوویدئوی خالصه خدمات بازاریابی هدفمند در سامانه ایدهکاو، لطفا مات ایدههای تلگرامی را به گروه شما اضافه کنیم. برای آشنایی با خالصه خدها و کانالگروه

 مالحظه فرمایید.
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