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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 

ارائه بانک  برایکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  لوازم ورزشیفروشندگان  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 تولید پخش منیریه  مجید زاهدی *1*32*1*91

91211*54** Alireza Jahantark @alirezajahantark عضو تولید پخش منیریه 

 عضو تولید پخش منیریه Shadi_sport@ گروه تولیدی ورزشی شادی 11*2125*93

93*1*03**5  @Mustafa_shekari عضو تولید پخش منیریه 

93*250**00  @shreza عضو تولید پخش منیریه 

 عضو تولید پخش منیریه  حمید 21*9***939

921*3*1*23 AmirHossein Sadeghian @Amir_hossein_Sa عضو تولید پخش منیریه 

93523**555 Amir Arterton @Amirarterton عضو تولید پخش منیریه 

91*1*4540* @  D ALINEJAD @saeed5408 عضو تولید پخش منیریه 

912439115* Morteza Mahdavi  عضو تولید پخش منیریه 

9392*55*55 Reza Safikhani @Rezasafi2369 عضو تولید پخش منیریه 

912124505* Mostafa Gh @mosi_gh62 عضو تولید پخش منیریه 

 عضو تولید پخش منیریه   09094*3*93

91232*2*45 Hosein Hashemi Majd  عضو تولید پخش منیریه 

9141*03**2 Mahdi Bani Mohammad @mahdi1360 عضو تولید پخش منیریه 

93*40445** Sh H @sh_ti76 عضو تولید پخش منیریه 

912*44352* Ali Yazdi @Aliyazdii عضو تولید پخش منیریه 

912335033* Houman Kargozar @aaappp11 عضو تولید پخش منیریه 
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91222**1** Feri @Feri_3002 عضو تولید پخش منیریه 

912*931*52 vasei @Vaseei137 عضو تولید پخش منیریه 

912500*41* Alireza yazdi Yazd foam  عضو تولید پخش منیریه 

93*1*04*42 Abas akhtari  عضو تولید پخش منیریه 

91330*205* Masih Akhavan @masihakhavan عضو تولید پخش منیریه 

91531*4925 Ebrahim Ebrahim Islamfar  عضو تولید پخش منیریه 

91213*3500 Nader Daneshvar @Nader_jd عضو تولید پخش منیریه 

912**0901* Rahim Zarei  عضو تولید پخش منیریه 

93*403*110 saeed  عضو تولید پخش منیریه 

9141410422 Olympic Sport  عضو تولید پخش منیریه 

93*1529*2* Norouzi  عضو تولید پخش منیریه 

91230*441* Arash @arash_DS1 عضو تولید پخش منیریه 

9124140255 AMIRHOSSEIN KARIMI @amirhosein414 عضو تولید پخش منیریه 

 عضو تولید پخش منیریه nabiyazdani@ نبی یزدانی فروشگاه ورزشی آزریورد 00*21*9143

9113*21203 Erfanian @Erfanie عضو تولید پخش منیریه 

912***322* @ @Reza1360j عضو تولید پخش منیریه 

91515*0352 Yousef Tofighi @YousefTofighi عضو تولید پخش منیریه 

91441*229* Araz sport socks @haditofighyar عضو تولید پخش منیریه 

912*1**3*5 B B  عضو تولید پخش منیریه 

912309*12* Mehrad Darvishi  عضو تولید پخش منیریه 

9143*24*** H_m_v @Hmv1992 عضو تولید پخش منیریه 

 عضو تولید پخش منیریه keyvanaso@ كه یوان كتابى *241**1*91

93*2125*11 H.salehi  عضو تولید پخش منیریه 

 عضو تولید پخش منیریه mortezatalbiyan@ مرتضی 51201*3*93

9192**9*23 A&G @abolfazl_garmabdari عضو تولید پخش منیریه 

 عضو تولید پخش منیریه alireza13361336@ علیرضا حجتى 9121045215

93*2125*11 AradSport.com @Aradspoort عضو تولید پخش منیریه 

93*50*1*2* B.nateghi @nateghi2018 عضو تولید پخش منیریه 

913102*932 Ali M @Ali_SS44 عضو تولید پخش منیریه 

 عضو تولید پخش منیریه  7 **150*9035

 عضو تولید پخش منیریه entezari58@ انتظاری 12*9**9*91

9122**3504 Reza @Reza_aman60 عضو تولید پخش منیریه 

919201*300 Mreza Shamerani  عضو تولید پخش منیریه 

9122143919 Parsa @muscleclothes عضو تولید پخش منیریه 
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912143990* Navid khadem @company_khadem1 عضو تولید پخش منیریه 

91234*34*0 Ali...gh  عضو تولید پخش منیریه 

93***2212* Moh3n@ @Mohsen_ahmadishad عضو تولید پخش منیریه 

 عضو تولید پخش منیریه  جلیل کشی زاده 20325*9123

913151*593 Amir Raeis @Amirpouriavali عضو تولید پخش منیریه 

91234**994 Mohammad Reza Dormanesh @moukeb118118 عضو تولید پخش منیریه 

 عضو تولید پخش منیریه shojaeeddin@ سیدشجاع الدین امامی رئوف *223*91210

 عضو تولید پخش منیریه Shahabsportpv@ سید یحیی حسینی 2315*91242

9125*24314 MORTEZA INANLOO  عضو تولید پخش منیریه 

 عضو تولید پخش منیریه   2**3*91233

912**03*00 Hadi Norouzi @Hadi_Norouzi8 عضو تولید پخش منیریه 

 عضو تولید پخش منیریه ImanEshraghi15@ ایمان اشراقي 32*41*9155

912*343491 S s  عضو تولید پخش منیریه 

9155*10522 Yoosefian Fitness @yoosefian_fitness عضو تولید پخش منیریه 

919422*030 Mohamadreza مقدم @Mohamarezamoghadam عضو تولید پخش منیریه 

914409523* Saleh @ @Saleh67768 عضو تولید پخش منیریه 

93*2125*11 Eldar @Eldar55ar عضو تولید پخش منیریه 

91*3*5*021 Jamal Paibandy @jamal_paibandi عضو تولید پخش منیریه 

912525554* Mr Alireza Pourmohamad @Alirezapourmohamad عضو تولید پخش منیریه 

915115414* Arash @Mralavii عضو تولید پخش منیریه 

91222*05*4 E Alizadeh @EPAKTEXTILE عضو تولید پخش منیریه 

9211*59452  @Rezamahdavipour6972 عضو تولید پخش منیریه 

 عضو تولید پخش منیریه salam_be_shoma@ سالم به شما 0*94*91233

 هعضو تولید پخش منیری  سهراب اسپرت و بازرگانى طاها و 5525*91219

91234*409* fahimeh mousavi  عضو تولید پخش منیریه 

93*2125*11 Hamid Kananipour @Modelling2021 عضو تولید پخش منیریه 

912*0*0103 Hadi Hasanjanzadeh @Hhk20 عضو تولید پخش منیریه 

93*2125*11 Saeid @Saeidnaeimi عضو تولید پخش منیریه 

 

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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