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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  شرقی آذربایجاناستان بخشی از بانک موبایل اطالعات مشاغل 

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

تا برای بازاریابی کاو این امکان فراهم آمده است وکار شما هستند. در ایدهها مشتریان خوبی برای کسبکنیم که اعضا و یا مدیران آنهایی از تلگرام را پیدا میکانال

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

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

 

 انلود رایگان بانک موبایل از هر صنف، شهر، استان و یا بخشی از جامعهآموزش د

 

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

 

 مبداگروه تلگرامی  نام کاربری نام و نام خانوادگی در تلگرام شماره موبایل

912*152801 S  عضو تبریز بازاری 

91*8**8*** Farhad @fai2had عضو تبریز بازاری 

935*2*559* Aidin kasmayi @Aidin_kasmayi عضو تبریز بازاری 

91*10281** Mohammad.Danesh  عضو تبریز بازاری 

935581108*  @zebadi3 عضو تبریز بازاری 

9350**88*0  @sevin_hamed  تبریز بازاریعضو 

91*115098* Z.T  عضو تبریز بازاری 

91*2*10*** Ziba @Sadrarasa عضو تبریز بازاری 

91***1**8* Fa Ar @Zf*2*2 عضو تبریز بازاری 

9353***80* spring  عضو تبریز بازاری 
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930**8**** Mahmud Tb  عضو تبریز بازاری 

 عضو تبریز بازاری  س 8*05*91551

 عضو تبریز بازاری NADIA*9gh@ آتلیه خاص 209*901293

91*11***38 Salar Mousayi @Salarmousayi عضو تبریز بازاری 

91**00*12* V.A.A @Vavace عضو تبریز بازاری 

938952**9* Akram.B.B  عضو تبریز بازاری 

91*9220898 jafar @Asabsize عضو تبریز بازاری 

938*950*80 Fereshte ... @Taj_namad_fereshte عضو تبریز بازاری 

91*31889*2 Azam @Tab_ma عضو تبریز بازاری 

 عضو تبریز بازاری  بهروز عالیی 5113*11*91

9358993110 Yilmaz @Amirali_1_3 عضو تبریز بازاری 

91**0*015* Kamalپیامها شب جواب داده خواهد شد @Kamal15* عضو تبریز بازاری 

91**081*3* A. J @a0Jodaei عضو تبریز بازاری 

 عضو تبریز بازاری  رعنا عباسی ***193**91

93*530*581 * * .             . * * @Lenashirin عضو تبریز بازاری 

91*3102*55 Ramiz  عضو تبریز بازاری 

912*23882* Shirin @shirin_alan عضو تبریز بازاری 

 عضو تبریز بازاری   **81298*91

91**112*18 A rahbani @Arn*321 عضو تبریز بازاری 

91*10*39*1 Maryam Jedari @Maryammm3*** عضو تبریز بازاری 

91*225*8*3 . .:**:. *.: .  R@n@ s@r@.....  . .:*  :**:. . @rnaasmayly3 عضو تبریز بازاری 

91****8*80 E-M  عضو تبریز بازاری 

91*8**5*88 Vahideh nouri @V_nouri13*8 عضو تبریز بازاری 
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93**303801 F مقدم @F**mogadam عضو تبریز بازاری 

912*18*302 Farah Mehrabi @FMehrabi عضو تبریز بازاری 

 عضو تبریز بازاری  ارزو 093*2*1*93

9038*0925* ( )Mobina( ) @Mobinna13*3 عضو تبریز بازاری 

 عضو تبریز بازاری  گیتیوحید رستمی اورین گشت  **020*1*91

91*9195*9* RAMA telegram.me/rama_tabriz @ramatabriz عضو تبریز بازاری 

91*23*39** eli_elsa_amir @eli_elsa_amir عضو تبریز بازاری 

 عضو تبریز بازاری   *1189**910

93528**1*2  @Elsaaaap93 عضو تبریز بازاری 

91*9010155 Morteza Rezaei @MRezaei_YAHAG عضو تبریز بازاری 

912299955* shima shafiee @shimashafiee** عضو تبریز بازاری 

9119283*2* *fariba*  عضو تبریز بازاری 

91**1**10*  @kompak عضو تبریز بازاری 

93*89300*8 Silnce @Sahandonline عضو تبریز بازاری 

9015099*52 parastoo @Arshan_nadjari عضو تبریز بازاری 

912*98220* Saeideh @Saeide_sa عضو تبریز بازاری 

 عضو تبریز بازاری  نازیال 2253**9358

91325*10** M bagher @M_bagher_** عضو تبریز بازاری 

93**380883 @//!   ** @a_amir199* عضو تبریز بازاری 

93*1**9*90 artan.kids @artangaallery  بازاریعضو تبریز 

91*3002005 Hou Ahmadi @Ho300ah عضو تبریز بازاری 

91*911223* jabar Dehganiyan @ZP123* عضو تبریز بازاری 

93359***2* J..A  عضو تبریز بازاری 
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 عضو تبریز بازاری   11851*9*91

91*310*853 Dariush Akbari @Daroosh123 عضو تبریز بازاری 

911833**03 @te Bay @Luxhomeno2 عضو تبریز بازاری 

 عضو تبریز بازاری  بدر 1159589*91

91*91*8*11 Amin & Samin  عضو تبریز بازاری 

93*2*91251  @kobra13** عضو تبریز بازاری 

91*2*85*2* Aytak . @dgfhin عضو تبریز بازاری 

920*10***1 (   . (    .Fa.    ) .     )  عضو تبریز بازاری 

91*9902238 Handan  عضو تبریز بازاری 

 عضو تبریز بازاری   *81*935800

933**83095 shahla Mohamady @Shahla13*** عضو تبریز بازاری 

 عضو تبریز بازاری  ناهیده عادلی 525*5***91

91325**335 H mohammadi  عضو تبریز بازاری 

 بازاریعضو تبریز  jhs353@ جعفرحداد صالحی 0*8***9123

 عضو تبریز بازاری Donya_mos@ دنیا 259335**91

91*8**250* Amir @Amir_Mard_Jahan عضو تبریز بازاری 

 عضو تبریز بازاری  علی مشایخی سکوت میکنم ولی همت ادامه دارد 3108199*91

91*1021250 E N @E_Tab عضو تبریز بازاری 

 عضو تبریز بازاری  وحید اسدی 9112311810

 عضو تبریز بازاری Torkelbsase@ شبگرد **858***91

 عضو تبریز بازاری pari9*13@ قاسمی 13*919**91

91**01**03 Pormohammad.N  عضو تبریز بازاری 

91*321*85* Arezo  عضو تبریز بازاری 
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9355*52*31 Nafas.Masi  عضو تبریز بازاری 

 

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 مییدهدر اوکار شما هستند. تلگرام را بیابید که اعضا و یا مدیران آنها، مشتریان خوبی برای کسب

 رو مالحظه فرمایید. کلیک بفرمایید تا ویدئوی آموزشی 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 ایدههای تلگرامی را به گروه شما اضافه کنیم. برای آشنایی با خالصه خدمات ها و کانالگروه

 مالحظه فرمایید.
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