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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 آورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک بختیاری  و چهارمحالاستان بخشی از بانک موبایل اطالعات مشاغل 

زنیم و جستجو 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.  اطالعات مشاغل

تا برای 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 میها یا کانالگروه

 ها تلگرامی را دانود کنید.ها و یا کانالبازاریابی هدفمند 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 در تلگرام نام و نام خانوادگی شماره موبایل

9132277141 Mohsen Kalantari @kalantar1 تبلیغات شهرستان شهرکرد 

9131845629 zahra.j @Shine_care تبلیغات شهرستان شهرکرد 

9132166813 Majid @Majid11322 تبلیغات شهرستان شهرکرد 

9133509068  @HRDROZ2266 تبلیغات شهرستان شهرکرد 

 تبلیغات شهرستان شهرکرد Hakim_afra_Tebeeslami09192057050@ * * .           محمدامین افرا          . * * 9192057050

9133353411 m.a @setayesh40 تبلیغات شهرستان شهرکرد 

9131028220 mehrnoush @mehr20066 تبلیغات شهرستان شهرکرد 

9133811935 Dr.Jivad  تبلیغات شهرستان شهرکرد 

9135702848 OMID sb @omid_sobhani تبلیغات شهرستان شهرکرد 

 تبلیغات شهرستان شهرکرد Ft_rokh@ محدثه طاهری 9364412365
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 تبلیغات شهرستان شهرکرد atresib6459@ عطر سیب 9124156945

9372221860 ahmad 2235  تبلیغات شهرستان شهرکرد 

9131837226 joker @jokermind5 تبلیغات شهرستان شهرکرد 

9126438906  @m_aliyari تبلیغات شهرستان شهرکرد 

9103958279 live for love @Naderiii22 تبلیغات شهرستان شهرکرد 

9306599544  @Forud70 تبلیغات شهرستان شهرکرد 

9121448173 Aa @akam58 تبلیغات شهرستان شهرکرد 

9118195221 Tati Tati @tatibehi تبلیغات شهرستان شهرکرد 

9131830873 A  تبلیغات شهرستان شهرکرد 

 تبلیغات شهرستان شهرکرد  .... 9124172795

9128522723 M.H @m_habibi_1991 تبلیغات شهرستان شهرکرد 

9137320527 Emad @Belderchin1rozeh تبلیغات شهرستان شهرکرد 

9153168556 Reza Ghadami  تبلیغات شهرستان شهرکرد 

9127941525 Zahra Seyyed @Seyyed تبلیغات شهرستان شهرکرد 

9138239822 Anoosha @Anushs تبلیغات شهرستان شهرکرد 

حسینیمامامملتما  . 9132852802  @amirnaderi_ss67 تبلیغات شهرستان شهرکرد 

9132125680 mojtaba azarinya  تبلیغات شهرستان شهرکرد 

9302312137 Yasamin @Ymkooy1370 تبلیغات شهرستان شهرکرد 

9133018176 s sh @saraanargol تبلیغات شهرستان شهرکرد 

9121447807 Tiyam Shahbazi @tiyamario تبلیغات شهرستان شهرکرد 

 تبلیغات شهرستان شهرکرد RRQw1234RRQw@ .؟.؟.؟. 9367523787

9359645817  @a66633 تبلیغات شهرستان شهرکرد 

 تبلیغات شهرستان شهرکرد  *یاحسین جان * 9133311962
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 تبلیغات شهرستان شهرکرد  Arabعرب ویال پل زمانخان  9132804430

9124522080 Mehran Sadeghi @FALATE تبلیغات شهرستان شهرکرد 

9125262501 Parviz @ParvizTeyebi تبلیغات شهرستان شهرکرد 

9131056750 shahdad @asaaria_oil  شهرستان شهرکردتبلیغات 

 تبلیغات شهرستان شهرکرد sargazee@ شهیدآیت اله لطفیان سرگزی 9126519701

9131342285 Ali Naghdi @Alinaghdi308 تبلیغات شهرستان شهرکرد 

9131831905 FADAK   د ک        ف @fadak_p تبلیغات شهرستان شهرکرد 

 شهرستان شهرکردتبلیغات  Setayesh894@ #فقط خدا 9300336649

9336043155 Bahar_Kh @Khodadadib تبلیغات شهرستان شهرکرد 

9113303370 Abtin Alizadeh @Abtinalizadeh33 تبلیغات شهرستان شهرکرد 

9135550312 Reza @sadri7r تبلیغات شهرستان شهرکرد 

9132376276 Somaye @Minayeghasedak تبلیغات شهرستان شهرکرد 

9187822430 yavre hamishe momen @khodavand100 تبلیغات شهرستان شهرکرد 

 تبلیغات شهرستان شهرکرد Ehsan1366taheri@ ا    ح    س 9376546883

9132816302 Amin @Ebrahimiamin تبلیغات شهرستان شهرکرد 

 تبلیغات شهرستان شهرکرد  عا  ق   خداااا 9162848177

 تبلیغات شهرستان شهرکرد  رضا عگنبد طال یا امام  9122453463

9364695575 Maryam @maryam_iz13 تبلیغات شهرستان شهرکرد 

 تبلیغات شهرستان شهرکرد Arshia7095@ امین 9381579537

9126440251 Masi Karimi @masikarimi1 تبلیغات شهرستان شهرکرد 

9389334742 Zagros talijari @Zagros_talijari  شهرستان شهرکردتبلیغات 

 تبلیغات شهرستان شهرکرد  علی اکبر 9122112429

9377394131 hahab1993 @Sh1234567891234 تبلیغات شهرستان شهرکرد 
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9133340034 Amir  تبلیغات شهرستان شهرکرد 

9131850474 Javad Eskandari  تبلیغات شهرستان شهرکرد 

 تبلیغات شهرستان شهرکرد Liliyom1360@ مریم نساج 9163453005

9121124150 Seyed mahdi Motevalian  تبلیغات شهرستان شهرکرد 

9388468788 Ahmad Reza  تبلیغات شهرستان شهرکرد 

9123169132 saber khazaei @Saberkhazaei86 تبلیغات شهرستان شهرکرد 

 تبلیغات شهرستان شهرکرد s850 @LinaLina57لینا  9198387209

 تبلیغات شهرستان شهرکرد miladmusavii@ آس 9383576168

 تبلیغات شهرستان شهرکرد   9155470112

9131680912 nooshin S  تبلیغات شهرستان شهرکرد 

 تبلیغات شهرستان شهرکرد Sadeghilar@ تولیدی و فروشگاه چهارفصل صادقیلر تولیدی و فروشگاه چهارفصل صادقیلر 9141585411

9130003422 Mohammad Parchami @Parchami_mohammad تبلیغات شهرستان شهرکرد 

9121052906 A G @golchin1350 تبلیغات شهرستان شهرکرد 

 تبلیغات شهرستان شهرکرد Valibahram@ بهرام ولی 9192009970

 تبلیغات شهرستان شهرکرد  فاطمه شاهینی 9124446230

9125266550 Arash @arash_asadi67 تبلیغات شهرستان شهرکرد 

 تبلیغات شهرستان شهرکرد Alikhodad@ اصالت 9132319598

9121016741 Mohammad Naeimpour @Naeimpour_Mohammad تبلیغات شهرستان شهرکرد 

9139823418 reza @photobarann تبلیغات شهرستان شهرکرد 

9336330808 Amirali @amiiiralliigh تبلیغات شهرستان شهرکرد 

 تبلیغات شهرستان شهرکرد MANDEGARPETQom@ ماندگار پت قم اصفهانی 9122531961

9199241102 M.s @sm3032 تبلیغات شهرستان شهرکرد 

9119951955 M.Mansouri @jasab_bahal تبلیغات شهرستان شهرکرد 

https://marketing.idekav.com/


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

 

 تبلیغات شهرستان شهرکرد  ... 5684 9189665684

 

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 ایدهار شما هستند. وکتلگرام 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 گروههمچنین عالوه بر عضویت، می

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

 مالحظه فرمایید.
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