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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 

ال برای ارائه بانک تلفن کامکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک   هاعطاری موبایل

ها کنیم که اعضا و یا مدیران آنهایی از تلگرام را پیدا مییا کانالها زنیم و گروهجستجو می، کاوایدههای جامعه، شما و یا ما به نیابت از شما در 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.

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

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

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

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

935*004001 Milad Ahmadkhan @miladahmadkhan عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

91*3*15330 H&k @Hamidkohan67 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور Hakim_afra_Tebeeslami09192057050@ * * .           محمدامین افرا          . * * 050*919205

912**34*42 M A  عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

9121342231 mehdi mohamadi @M_482 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور Jazayeri110@ محقق گیاهان دارویي زنبور درمان 012*109*93

91220412*0 drdavoud @davoud_moniri عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

91*999*020 farbod chitsaz @farbodchitsaz عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور  ایرج 435929*912

913*5*33*2 Milad Zamani @Zamani_milad عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

9122**4*23 ehsan khaksar  عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

93*399***0 Sadeq @Karamuz66 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور  حمیدمهربان **9*3*9359

922*0*5199 S.Saberi 1986 @Sahar_1986 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

912*5*0145 mohammadreza ahmadi @mohammadreza_4545 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور  عالیپور 2*399*9132

 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور Hoseinab67@ حسین 5220*912

 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور Sal40@ اخوان *993*91332
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 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور Hasanrez@ حسن رضایی 9193504931

912522***5 Omid @omiid1986 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

933*11*5*0 Razi M  عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور mahdi_rozikhar@ مهدی روزی خوار . *22*49*912

9125132*91 Afshin Mn @afshinmn8 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور AntiZionisMandGMO@ سید حسین موسوی 091939*935

9125***139 Omid Ahmadi @OmidAhmadiDaryakenari عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

91212454*2 Shervin @she_m_sh عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

9135**4151 E Slr @Slr1375 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور Tahagolekashan@ داود رضایی ****912244

912*4*13*2 Mohammad @mdsamie عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

91*3*15909 abdolah dastoor @dastoor5909  عطاران کشورعضو گروه بازار خریدوفروش 

912341109* Safavi  عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

91222***2* Ali Adib  عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

915122*1*0 Mojt@b@ Qolami @Qolami_teb عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور CHALAKGHADERI@ چاالک قادری *9***91494

914100*944 Jaberi @sperloosco24 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

913*92923* Mahdi @Mahdirezaie1996 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور  صبوری/منیره 330*05*939

939*05*330 Mostafa @Dfh655 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

91*93*023* ... @Lifembeautiful عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

91233*21** V @Kesahavarz عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

9125491*91 @Z_B_H @z_b_h عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

9133*11442 H.A @HamidAbhari عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

9132*50*49 Dara Jafarian @Da_Ja عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

91**0***11 Ali Roozitalab @Dr_Roozitalab عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

912551429* mohsen bahardoust @baharebavar عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

912*4*24** kh @fkhorasani48 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

9122200*33 Hamid Teimori @Hamidteimori60 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

91***0*2*4 Haidar Ebrahimi @Rojman_Haidar  عطاران کشورعضو گروه بازار خریدوفروش 

9151099*4* Sali @Sali04 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

912*540400 Milad Saeedi @MiladSaeedi1 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور S_r_h_moghaddam@ ح م 9234*52*91

 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور Jawadashtari@ محمد جواد 410*45**93
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939*05*330 Kashani @Mrkashaniii عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور  1 04*3525*93

 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور  جلیل ذریه *33*914413

91419124** Yakamoz  عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور  محسن ابراهیمی 0*91220350

91*10*44*2 saleh @kohestanco عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور Alef135@ 135الف 9141014091

9132041941 A.M @samt2206 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

912225005* Min@z @Minazeinalee عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

93*5*230*1 chef_farshid @chef_farshid عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

9191322*09 t  عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

93***59*39 Barit.company @babrbangal2019 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور Shirvan653@ علی قلیچ زاده 1*54*91143

 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور Norouzi3@ محمد 11*9125449

93***12355 Fatemeh @Telm1200 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

9353**3191 Mehrdad Sarband @mehrdadsarband عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور   5**1*9*921

91*451**5* H.Bonyad @H_bonyad9900 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

935*4*102* M.K @Ad_Teb عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور  9125144350 9125144350

 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور HERBAL_BOY@ دکتر مسعود بهمنی **4*124*93

 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور ali @aliartin1354علی  *912339502

912*0*03*4 leili ahmadi @leilateb عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

912351*5*9 Mohammad  عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور  سعىد عىوض راده 9121020531

93*3*0*940 Zahra  عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

 عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور majoondaro@ داود ابوطالبی 4201*91430

9149350320 Urompoyan اروم پژوهش پویان @Urompoyan عضو گروه بازار خریدوفروش عطاران کشور 

 

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 مییدهدر اوکار 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

https://marketing.idekav.com/
http://idekav.com/
http://idekav.com/
http://idekav.com/
https://www.aparat.com/v/hVFzL


market | کاوسامانه بازاریابی ایده i ng.i dekav.com                                            :۰۹۱۲۱۴۰۰۲۳۷ارسال پیام در تلگرام  یا واتساپ به  مشاوره 

 

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 گروههمچنین عالوه بر عضویت، می

 رو مالحظه فرمایید. کاوویدئوی خالصه خدمات بازاریابی هدفمند در سامانه ایدهکاو، لطفا یم. برای آشنایی با خالصه خدمات ایدههای تلگرامی را به گروه شما اضافه کنکانال
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