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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  بانکآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  کردستاناستان بخشی از بانک موبایل اطالعات مشاغل 

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 کسبمدیران آنکنیم که اعضا و یا هایی از تلگرام را پیدا میکانال

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

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

 

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

 

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

 

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

9155*5*1*5 :*   *:. (  * .  @Behnam*1*5 عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

91****8805 Kamrani @Abedkamrani عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

 عضو اصناف و بازاریان استان کردستان Hosein_pashapour@ پاشاپورحسین  ***9031331

 عضو اصناف و بازاریان استان کردستان PanizeLuxe@ لوکس پانیذ 1*09*93655

91*3530969 L @Lh198* عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

 عضو اصناف و بازاریان استان کردستان  قباد محمدی 96958*9183

913131111* Management daryna @Mangementofdaryna عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

 عضو اصناف و بازاریان استان کردستان  آریا پترو صنعت **65893*91

93*95*6966 Mansour shamsi @sh_mansur عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

91*3183**9 agha marefat @aliheeidari عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 
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9163*30618 Am.D @m_13*1 عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

936*01868* Ebrahim Hasanzadeh @threeofR عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

919**0916* Mahmood Sinaei @Sinaei916* عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

 عضو اصناف و بازاریان استان کردستان alefnumber1@ آریایی ابوالفضل 9188619986

 عضو اصناف و بازاریان استان کردستان taherichangiz@ پودر فله ژیکوتک *53*935830

9183**9*3* Ali HajHemati @Ali_HH58 عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

91**1*1*11 Aaam @aaacrystal اصناف و بازاریان استان کردستان عضو 

 عضو اصناف و بازاریان استان کردستان LG09188*59359@ کولرگازی لوازم خانگی# 59359*9188

935166*889 biseda_faryadkon @biseda_faryadkon51 عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

 اصناف و بازاریان استان کردستانعضو  Vahidedalati@ ۰۹۱۵۳۱۳۷۰۶۱وحید عدالتی  061*915313

91**95359* Heshmati 1 @heshmati_1*88 عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

91816151** B S  عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

91898115*0 XeBat @Pashabadi_kh عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

 عضو اصناف و بازاریان استان کردستان  سرامیک دهقانپوربازرگانی کاشی و  8**569*913

 عضو اصناف و بازاریان استان کردستان ostanlo@ حامد **8**93091

91**5*3188 Mahmood Saleh  عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

9309*38*11 . @maddddddddd عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

 عضو اصناف و بازاریان استان کردستان afsanemy@ مهیمنیافسانه  83**915386

91**11*39* Keramat  عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

9155*01*** Sajjad F @sajifarazi عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

9131536999 Ali  عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

9189990058 a m @arjhin95 عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

 عضو اصناف و بازاریان استان کردستان  زغال سلطان 86**30**91
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9*15**5689 M Ebrahimzade @Mohsenebrahimzadeh89 عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

9183*16835  @Kiwaran عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

9111301*80 Safari *8 @Safari_*8 عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

919*01688* Sina @SINAsdti عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

91*8*15*86 M.A @MRASHI عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

935*93005* Mohamad Ebrahim Mirzaei @Ebrahim0101 عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

935*3*68** * * @Sdtsk عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

91*51*16**  @M_K6666 عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

91*60**10* Ali Ghovvati zarandi @Alighovvati عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

91**930**8 Ensieh @Ensiehhh  کردستانعضو اصناف و بازاریان استان 

93555**3*0 S. .A @S_Ahmadabadi عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

 عضو اصناف و بازاریان استان کردستان  عباس بهارلویی 6**388**91

919**9*91*  @rezafomani عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

9188*0*133 Hadi moradi  عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

 عضو اصناف و بازاریان استان کردستان  رادیو پخش ارمان **0*3*9199

939138**55 .FARZAD. @FARZAD_EE عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

9189693*36 Dr. Rahmani @Dr_Rahmania عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

 کردستانعضو اصناف و بازاریان استان   0***8 9189699830

933656153* Reza13 @Reza13135 عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

 عضو اصناف و بازاریان استان کردستان *S0mayeh136@ کیانا *199****93

 عضو اصناف و بازاریان استان کردستان   1188*93508

 عضو اصناف و بازاریان استان کردستان  مهدیه 9358933891

91**0016*0 Dubai . @Dubai33 عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 
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 عضو اصناف و بازاریان استان کردستان shooshinasabm@ محمد شوشی نسب ***9151500

93653*9*63 Saeidy @Saeidypetrol عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

91**183*10 Javad Rahimi @Javadrahimii  استان کردستانعضو اصناف و بازاریان 

93338*5605 J. A.Hessari @J_A_Hessari عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

91*6*3391* Fatemeh Ghorbani @F_ghorbaniii عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

91*18*3*** Hossein A @Hossainelya عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

 اصناف و بازاریان استان کردستانعضو   ۱ 8*51*1**91

9351*111*8 Javad Azar @Javanjavan5886 عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

91*6*89508 Patris Travel @PatrisTravelAgencey عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

9156000631 Sarah Golpayegani @sarahgolpa  کردستانعضو اصناف و بازاریان استان 

91*1*18*68 Mohsen Shayanmanesh  عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

91965*8358 Amir Mehdi Ahangar @amirmehdiahangar عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

9183***389 HAMID.G @DONIAFELEZ عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

919300*38* amir afshar @am_af_ar عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

93568116*8 Ali Rabbani  عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

 عضو اصناف و بازاریان استان کردستان ebrahim_at@ ابراهیم آتشکار 95*9189819

918**91558 Azad  naqshbandi  

91*38*5360 Erfan @erfannnK90  بازاریان استان کردستانعضو اصناف و 

91*635*199 Shahram H @Shahram_h_6* عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

91**1***9* H. @hntco1 عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

91*358013* J. M @sm19jm عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

 اصناف و بازاریان استان کردستان عضو sherko_maarefat@ شیرکو معرفت 15*51*9353

91*10069** Jaberi @sperloosco** عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 
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9183*11*39 Shahrokh Khezri  عضو اصناف و بازاریان استان کردستان 

 

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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