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کاوسامانه بازاریابی ایده  
ی از بانک شدسترسی یابید. در این فایل بخ، این امکان وجود دارد تا به بانک موبایل مشاغل و یا هر بخشی از جامعه که مشتریان خوبی برای شما هستند، کاوایدهدر موتور جستجوی 

انک تلفن برای ارائه بکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک های ایران سوپرمارکت موبایل

ها کنیم که اعضا و یا مدیران آنهایی از تلگرام را پیدا میها یا کانالگروهزنیم و جستجو می، کاوایدههای جامعه، شما و یا ما به نیابت از شما در کامال هدفمند از مشاغل و یا دیگر بخش

انود ها تلگرامی را دها و یا کانالکاو این امکان فراهم آمده است تا برای بازاریابی هدفمند تلفن موبایل اعضای و یا مدیران گروهوکار شما هستند. در ایدهمشتریان خوبی برای کسب

 کنید.

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

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

 پیام ارسال فرمایید.یا تلگرام در واتساپ  ۰۹۱۲۱۴۰۰۲۳۷ها، به . لطفا برای دریافت کامل شمارهها به * تغییر یافته استهایی از شمارهبخش

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

91**101*** Ghader Farahi @Farahi عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

93*344331* reza fekri @rezafekri عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

901280**** SamiK @Khatibisunstar عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

 عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد  باخدایی 2*3*103*91

93**140*08 Ghasem زیوری @Zivari59 عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

91**8*8320  @Mahdimadadpour5 عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

91**2*24*1 Amir Samiei @amirsamiei1991 عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

91*8230*23 Soltani  عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

933***0924 A.B @A_bani_tit عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

91*308801* Foad ghadiri   خواروبار فروشان مشهدعضو اتحاد 

933*034919 Ebi  عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

91*3849*1* Amin Vs @Amminn_1365 عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

 عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد Abbasjaan@ عباس جوان 88**4***93

91*3111301 Bahram Kh @bhrmkh  مشهدعضو اتحاد خواروبار فروشان 

 عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد Kheyrabadi_khalil@ خیرابادی خلیل 0*01**3*91

91*102829* M.p  عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

91*3033*24 Majid R  عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

93**140*08 alef market @alef_market1397 عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 
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912*0181*8 S & S  عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

938**218** Ali 110  عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

91**31923* Ehsan  عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

 عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد  مسعود 0*81**1*91

9382118182 ali @Galaxy1984  مشهدعضو اتحاد خواروبار فروشان 

 عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد   **18*99*91

93**38*480 S.A  عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

921*2*4*94 a  i. avak  i @mahdi_tavakoli عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

91**00*2** mohammad @heydarhessari عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

9308**2*** mohammad @sellercoffee عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

91**11*33* H- Sad @Hoosada عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

 عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد  راه چمنی .م **81810*91

93*48*9821 Masoud @Masoudkosari1365 عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

93*4030*** Smaeil Rafiee  عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

91*1021*12 ghasem Baghdari  عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

921*241422 MohSen @MrMohSen68 عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

901301*0** A.A  عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

91**0291*3 A.D @dahmardenezhad  خواروبار فروشان مشهدعضو اتحاد 

9388298840 Mobin Sajjadi  عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

 عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد   8*****0*93

91*2400093 Amirmohammad Zarif @amireshghoball عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

 عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد  مجید افضلی 114919**91

9338403211 Navid @navidrhdr عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

91*121108* MOHSEN @mohsen_rd1368 عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

 عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد hamidsadr1365@ حمید جوالیی *2*928**93

91**20**24  @aaleeen عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

91**198*** Omid @Omidajilian عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

91*81*0*00 Hamid @Bamirannn عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

 عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد  محمد 0000*313*91

 عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد MrShooja@ شایان شجاع *108403*91

 عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد  پورحسن 33*0*0**91

91****180* J.Ejtemaei @Penilopelast عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

 عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد sinsin2008@ اسدهللا مومنی 031008**91

 عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد  لZاFلAوBا ***3*90*93
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91*320313* Reza @R_h57  خواروبار فروشان مشهدعضو اتحاد 

93*22491*0  @R12101367 عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

93**84419* Ehsan Gholamnezhad  عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

930***321* F A R  عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

 عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد  @ ید  dسع 4848442*91

91*820889* Ehsan  عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

91**0219*0 Ehsan Rahbari  عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

91*9100*49 NaviD Erfani @NavasaNco عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

91*1*012*0 Vali Zahedi anaraki  عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

912*043123 Mr.h @herrmes اتحاد خواروبار فروشان مشهد عضو 

91*8003828 J@h  عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

 عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد  احمد 1210000*91

91*1328*21 Kelem Kelem @mostafa_kavari عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

93*20314*8 mahdi   Shaban  عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

 عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد  مهرداد هراتی 243041**91

91*3038983 Mostafaparviz09153038983  عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

91*9134*41 Mr Ramezani @Ramezani_tak عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

93**140*08 ..        .. @Toti3664  مشهدعضو اتحاد خواروبار فروشان 

93*894*294 Mahmoud aghajani @Mahmoudaghajani عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

91*3019932 hassan_tami @TamiHassan عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

91**139*21 Hamid  عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

91*8138133 Majid @Majid_3ZaR  مشهدعضو اتحاد خواروبار فروشان 

91*120*2*8 ahmad sadeghzade  عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

93**140*08 years1368 @Favardini عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

91**8**02* arman gholizade  عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

9334328043 .Mohammad.N @m_noorzade عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

 عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد  مسعود *99*901330

93*8*189** bashi @Rezagol65 عضو اتحاد خواروبار فروشان مشهد 

 

هایی از تلگرام را بیابید ها و کانالمیلیون کانال تلگرامی جستجو بزنید و گروه 4میلیون گروه تلگرامی و  2این امکان فراهم شده است تا در میان نزدیک به ، کاوایدهتور جستجوی در مو

ها عضو شوید و  تبلیغات خود را در آنجا ادامه دهید. برای ها و کانالتوانید کامال رایگان در این گروکاو میدر ایدهوکار شما هستند. 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 آموزش چگونگی عضویت در میلیون
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ها و توانید اعضا و یا مدیران آنالین این گروههای تلگرامی را دریافت کنید و یا با درخواست شما میتوانید بانک موبایل اعضا یا مدیران این گروهمی همچنین عالوه بر عضویت،

 رو مالحظه فرمایید. کاوویدئوی خالصه خدمات بازاریابی هدفمند در سامانه ایدهکاو، لطفا های تلگرامی را به گروه شما اضافه کنیم. برای آشنایی با خالصه خدمات ایدهکانال

https://marketing.idekav.com/
https://www.aparat.com/dashboard/videostat/nIzlC
https://www.aparat.com/dashboard/videostat/nIzlC
https://www.aparat.com/dashboard/videostat/nIzlC

