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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 

رائه بانک برای اکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  بازیاسبابفروشندگان  موبایل

دیران کنیم که اعضا و یا مهایی از تلگرام را پیدا مییا کانالها زنیم و گروهجستجو می، کاوایدههای جامعه، شما و یا ما به نیابت از شما در تلفن کامال هدفمند از مشاغل و یا دیگر بخش

ی را دانود ها تلگرامها و یا کانالکاو این امکان فراهم آمده است تا برای بازاریابی هدفمند تلفن موبایل اعضای و یا مدیران گروهوکار شما هستند. در ایدهها مشتریان خوبی برای کسبآن

 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

 عضو انجمن اسباب بازی و پولیش Amlak_adm@ مهدی فروزنده 9133090332

9122*099*4 Mohammad Reza Ahangar @Iranrubik1967 عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

912123*4*4 Adel @AMT5608 عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

 عضو انجمن اسباب بازی و پولیش mohammadewazi@ محمد ا و زي 91994*9190

9123*2*9*1 Ali Leilaz @Ali_leilaaz عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

9124430332 Naser @naser_mahmoudi عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

91212*2*40 A A  عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

9123****** Mm @Mmo23 عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

91*24*3*12 Hamed  عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

91223*1400 intex @Intex_sabori عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

91219340*0 MeiTi @meiti53 عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

91949***2* aShKaN Farahani @ashkanfarahaniiii عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

9112*1*3*0 Hamed Kalantari  عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

93021*2929  @Rastiniya1377 عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

91*1***0** Mohamad Marvi @Mohamamarvi عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

9123900*9* Khalil Mohamadkhani  عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

912123*4*4 Saeid Shams @Deniztradingco_admin عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

9121*1*4*3 Ali @Aliasgariann عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 
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912312209* Mohammad Vahdani  عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

91231090*3 Vahid Keyvani @Vahidkeyvani1980 عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

912194202* Mahmodi M @happytoysmahmodi عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

93*2214413 m mohamadi @Mahdimohamadi10 عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

 عضو انجمن اسباب بازی و پولیش bartarkala @bartarkalairبرترکاال    *4**2**912

912123*4*4 Ehsan shamsi  عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

 عضو انجمن اسباب بازی و پولیش  میالد یوسفیان 91*1**9124

9123*900*9 Amirreza Montazerin  عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

912*992*13 Jalil @Dashti118 عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

93*12*2422 reza heidary @bime_ma_heidary عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

9133021093 Siben @htsb1 عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

 عضو انجمن اسباب بازی و پولیش Majid55656@ تولیدی عروسک *******930

912*214390 Mohammad @Badkonak_persian عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

912*01*9** 601 Rahpoor @Rahpoor عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

912*1**343 Amir Vahedi @vahedi56 عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

93*9*90931 seyed mehdi Jalali @Taban_toys عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

912*1110*4 Akram Akbari @akram_akbari021 عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

9122109*99 amir  عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

91442102** hamid ghamari @Ghamari_h عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

912**34*23 S.Ali Bagheri @sab1366 عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

93**3*0999 Sepehr Akhavan @Sepehrworld عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

912*0*29** Ehsan naeimaei @Ehsannaeimaei عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

9121303*92 mohammad shahiri @Shahir28 مدیر انجمن اسباب بازی و پولیش 

9123490023 farhad akbary  عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

91212*2*22 Shahin Shirvani  عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

912414*094 sajad M_T @sajadmt عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

9123*004** Morteza Ghadimi  عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

 عضو انجمن اسباب بازی و پولیش Esmailbarati@ اسماعیل براتی 9120324300

 عضو انجمن اسباب بازی و پولیش Mzahedi@ مصطفی زاهدی 2**09*4*91

 عضو انجمن اسباب بازی و پولیش  غالمرضا نجفی ***1*91311

911114*232 Abbasi Mohammad Hosein @Beheshkodakan عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

 عضو انجمن اسباب بازی و پولیش MahdiShahsavar1980@ مهدی شهسوار 0*44200*93

 عضو انجمن اسباب بازی و پولیش  محمد حسین 40*10*9121

912*04*1** Hamid  عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 
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91**1*00*1 Mohsen  عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

912*1*9300 Amir Ghafari @amirtoystory عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

9122**4*10 M A H M O O D  F A R A H A N I @mfn1360 عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

 عضو انجمن اسباب بازی و پولیش yaser6464@ پخش اسباب بازی اریا 4931*4*912

912*392*44 Meysam Rashidi @Meysamrashidii عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

912412**4* Masoud Mahmoudi @m_mahmoud_120 عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

912*3*04*9 Shayan forouzandehdel @Forouzandehdel عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

93*32*49*4 Reza @sreza_rzv عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

912*2092*1  @Vpashaei عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

913****4*3 m.d.f @taannhaa عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

912320*4*1 Mohammadreza Salemi  عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

93*41**4*9 is typiing_.._ @reeeeez7 عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

9124**3401 rasol rahmati @rasolrahmati عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

9131*4*144 Hamid Z @ArianaAdministrator عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

911224393* Nima @Nimatoy398 عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

91*31393*2 mohsen m @arian_9 عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

91234122*2 Mehdi Zahmatkesh  عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

912123*4*4 Farshad @samyatoys عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

91*9929442 alireza @Alirezabehbhani عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

91240244*4 Mohammad Ebrahim MirAmini @MirAmini_ME عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

9121394*1* Abbas Bostani @Abbas2136 مدیر انجمن اسباب بازی و پولیش 

912**0*90* mohammad sharif banar  عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

9121****1* s k @Samadkakaei عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

93*1942*01 M T @mttoy عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

91219*2*1* Mohammad Rafii Nia @salhwood عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

9121343*3* Mehdi Kabod @Mehdikabod عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

912123*4*4 Mohamadali Asadi @Aassadi41 عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

912123*4*4 abtin ayari @abtinayari عضو انجمن اسباب بازی و پولیش 

 

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
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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 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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