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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 

رای ارائه بانک بکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک های کیف و کفش فروشگاه 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 س

92224180*2 soniaa kianian  عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

9222429088 bahar javanklish   پوشاکعضو بازار بزرگ کیف و کفش و 

 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک Onlineshop_azizi_admin@ (*onlineshop_aziziادمین فروشگاه کیف و کفش و لباس *) *38*939819

 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک n_mahmodiyan@ ن محمودی 3899*91890

 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک Hampateb@ همپا طب *2*8*8*912

 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک Hamidsky62@ حمید 420*914930

90380**3*9 mojtabamousavi1985 @Mojtabamousavi_1985 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

91232**801 adel Jafari @Adeljafari4 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

914930*420 Vahid Kachooee @V_K_1365 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

9122018*90 H A  عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

93*22*2432 amirhossein adnani @amirhosseinadnani عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

91*2301899 l ll            =            ll l reaza l ll            = @Razafarzand عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

919*40*290 K @Mod22z عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

933*02120* Morteza @love_sh_83 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک Mersigab156@ محمدامین تبریز 20*2890*93

 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک MohammadHosein9_0@ ۰۹۱۴۸۸۷۶۵۴۷نعمت پور  *4***91488

93084*3*0* paria  عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک  محمود 49013*9131
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 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک fati1819@ فاطمه 01948*9333

912*9*3828 h.r    sharifi @Adrinasharifi عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک  جوانی امادگی جسمانی امیر 911**28*91

 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک  هستی *****9**93

 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک MNGH70@ رایان 343*4**902

91*4*82*80 Amir  عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

93*922*841 Vahid Ahmadi Jobaneh  عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک  کارن جون مامان 9013494941

93*2*982*1 Asma moradi  عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک  ابی *911128988

 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک w912w@ محسن 8108*91288

 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک  ایوب محمدی قاسمی 89*22***91

 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک  گل نار موالیی 982*44*912

990*84**8* goleyas  عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک ostad_javidan@ شادی **314*9308

9134002*82 Sh. Jahanbani @ShJhn60 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

91*3349*84 R Sh @Arad4056 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

93*188142* Pouria Nice @Pouria_nice عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک  عبدالرضا کاشانی *921**1*91

 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک A_Ahmadi57@ اعظم سادات احمدی *223183*93

93*49341** ali . @alireza31700 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

9123****18 Golzar  عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

914930*420 N  Farhadi  عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

91312800*8 _moez_ @moezzzzz عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

9900*9038* SohrabSaadati  عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک elina0948@ محمد امین 3210*9**93

933*4*9290 Hoseinfazeli @CafiHo عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

933*99*10* . @Soil_sk عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

914930*420  @Ice8778 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک   9*9***9111

91*1003990 M.Azizi  عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

91138221*0 rashed niya @E254254254 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

91**481*8* BEHJAT @Kamali1687 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

93*84988*0 M   کفش و پوشاکعضو بازار بزرگ کیف و 
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 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک  گل یاس 201*4*9223

911991003* Bahman  عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

91*83**801 ftm @Iran54321 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک  تولیدی کفش آذر سهند) علی خدایی( *914313048

 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک Taghizademanager@ آموزشگاه زبان البرز *4431***93

91**31***2 M عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک  اسدی 

 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک  رضا 24**02*912

91*18*9*81 r s  عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

99141*902* Abolfazl  عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

914120*931 Mostafaei  عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک  نیمار... **91388841

 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک  خدایا الهی به امید تو روزم رو شروع میکنم 9192208443

933302*182 Atefh  Abasi @Atef1366 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک  محمدرضا اسماعیلیان *912131428

 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک fallah1362@ یاسین فالح 30920*8*93

9132828131 A.mahmodi @Abooozarr عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک  سیدمجتبی 9189110334

 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک Mansh777@ منصور شمالی 8*1*913291

 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک   *18*21*939

911334*323 Afshin Z  عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

914930*420 F شاهی @fariba_shahi عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک K99ac@ ق .... *2*28***91

 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک  مجتبی معدنی ***2*93*93

 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک  سنجری *412209*91

93*4443*1* Rostami  عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک  خدا جون دوستت دارم سپاس.... 9139831033

 عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک  محمدحسین 9013204*91

9148899909 R&T  عضو بازار بزرگ کیف و کفش و پوشاک 

 

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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