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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 

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

هایی ها یا کانالزنیم 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. 

کاو این امکان فراهم آمده است تا برای بازاریابی هدفمند تلفن وکار شما هستند. در ایدهها مشتریان خوبی برای کسبان آنکنیم که اعضا و یا مدیراز تلگرام را پیدا می

 ها تلگرامی را دانود کنید.ها و یا کانالموبایل اعضای و یا مدیران گروه

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

 

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

 

 ارسال فرمایید. در واتساپ پیام 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 شماره موبایل

936*66**31 * * .    **.   .**    . * * @RaAi8 عضو بازار قزوین 

9126**268* Ali Mahini @alimahinii عضو بازار قزوین 

93**3*6016 M G @mhgh68 عضو بازار قزوین 

 عضو بازار قزوین sealizadeh@ سید علیزاده 10*08**912

912*89**09 Yaser @Yaserzarjo عضو بازار قزوین 

9121*90*31 Fr Najafi @frnajafi عضو بازار قزوین 

 عضو بازار قزوین ghaderibana1@ ۱قادری بانه 90*9**9188

 عضو بازار قزوین Cms10003@ مهجور 012832*918

912*390*** Sajjad Matin @sajjadmatin عضو بازار قزوین 

912*812110 M D @Milo136666 عضو بازار قزوین 
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91230*01** Hassan SadKhosravi @sadkhosravi عضو بازار قزوین 

91223*638* mjf @mjf80 عضو بازار قزوین 

912880*6** Vahid.akbari poor fard  عضو بازار قزوین 

933*6*6*16 M .r @Majid6*166*16 عضو بازار قزوین 

 عضو بازار قزوین  عباس بیگی 981*939182

 عضو بازار قزوین  حسین 189*80*912

9121*13**1 Nima  عضو بازار قزوین 

912682*0*3 Mir Karimi @joje* عضو بازار قزوین 

913***66** Alireza A @Imengostar_admin عضو بازار قزوین 

93601*6366 mt @pasargad211063 عضو بازار قزوین 

9128819822 Majid rahman @Majidrahman68 عضو بازار قزوین 

912*8239** . @Darvish6111 عضو بازار قزوین 

91283*186* Tinnoo @tinnoo عضو بازار قزوین 

 عضو بازار قزوین   9336922619

 عضو بازار قزوین   *089119*93

93331132*0 Hamidreza amini @Hamidreza8330 عضو بازار قزوین 

 عضو بازار قزوین  علی تقی زاده 9122988816

912*818*3* Haj Ali @hajali_rizvandi عضو بازار قزوین 

91*016091* AHMADREZA KH @ahmad0***136110 عضو بازار قزوین 

 عضو بازار قزوین   3**32*9123

912*808986 Majid babaei @Majjjjjiiiiid عضو بازار قزوین 

93*12*19*6 Morteza Elahiiii @Shahghol12 عضو بازار قزوین 

911610*396 Nima @goldmccaviar عضو بازار قزوین 
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933**68303 F.Sadeghi  عضو بازار قزوین 

9362069*62 P.zare ساخته های چوبی انارک @Anarakshop عضو بازار قزوین 

 عضو بازار قزوین Arman_ma@ مهر ماندگار ما 681**91233

912382*80* Arash Noori  عضو بازار قزوین 

9336***6** Roy@ @roya88noor عضو بازار قزوین 

9198*8*063 Mohammad Khani @khanfish عضو بازار قزوین 

91232*3*88 amirali as @amirali*1* عضو بازار قزوین 

 قزوین عضو بازار  68*09128822کاورمبل 68*9128822

93*286260* Saeed @Saeed19880321 عضو بازار قزوین 

912*0*1939 n parvandi  عضو بازار قزوین 

 عضو بازار قزوین   **12*91908

 عضو بازار قزوین  رجایی *0*816*912

912281**80 M Derakhshan @MODERAKHSHAN عضو بازار قزوین 

912630199* Bijan kiamarzy @Aradkiamamarzl عضو بازار قزوین 

912*809*99 Itssamiii @samansanandaji عضو بازار قزوین 

 عضو بازار قزوین jooooooAD@ مات 0162*93638

9121*86*** 09121*86*** Saeid  عضو بازار قزوین 

912808*26* Yaser mehravar @Yasermehravar عضو بازار قزوین 

93*98**890 m.hidarzadh @hidrzadh عضو بازار قزوین 

9123600**6 Farasystem Mirbozorgi @AliMirbozorgi عضو بازار قزوین 

9121*0*816 Babak Anoosh @BabakAnoosh عضو بازار قزوین 

9120*2301* Ali afshar @Ali_af_199* عضو بازار قزوین 

912*0*9*02 Farshid Zakeri @Farshid_zakeri عضو بازار قزوین 
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9121301*99 Amer @amerHakimm عضو بازار قزوین 

9121*36*82 Abolfazl Rad  عضو بازار قزوین 

 عضو بازار قزوین   *936668136

 عضو بازار قزوین Djpersian@ محمد 9108381108

912*2**260 Hosseini @Hosseini**1 عضو بازار قزوین 

9362*3*333 ali reza @ali_b661  قزوینعضو بازار 

913*12*02* Ata @Atabig عضو بازار قزوین 

9362919023 Arezoo  عضو بازار قزوین 

912*82*820 F N @Fnasiri*3 عضو بازار قزوین 

912*6**903 Saberuonesi @saberuonesi عضو بازار قزوین 

93*2010*8* sheyda.kochenani  عضو بازار قزوین 

912**03*** Iman Mousavi @Mousaviiman عضو بازار قزوین 

939*8*6*26 Mahdi Qavami @mahdi_9* عضو بازار قزوین 

912*8*1*81 Ss  عضو بازار قزوین 

 عضو بازار قزوین TalarVenus@ تاالرباغ ونوس)سقز( *0*21*9188

91*13306*0 A. Z  عضو بازار قزوین 

919282*1*8 SAFA tahvieh @Safatahvieh  قزوینعضو بازار 

912*81**** M.a @MA_A*2 عضو بازار قزوین 

912*89*163 Amir Semsarian @Amirsem عضو بازار قزوین 

93*8180*9* Abbas Ahmadi @heechkabud عضو بازار قزوین 

 عضو بازار قزوین foroghbandpey@ فروغ بندپی *912186093

9192813219 AMIR @amir9192813219 عضو بازار قزوین 

912281**68 Ali Azadeh farshad @azadehfarshad عضو بازار قزوین 
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912233*1** . @            . @mehdiazady عضو بازار قزوین 

 

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

 کلیک بفرمایید تا ویدئوی آموزشی رو مالحظه فرمایید. 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 گروهمی همچنین عالوه بر عضویت،

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

 مالحظه فرمایید.
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