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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 

ه بانک تلفن برای ارائکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  تولیدکنندگان مبلموبایل 

ها کنیم که اعضا و یا مدیران آنهایی از تلگرام را پیدا میکانال ها یازنیم و گروهجستجو 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.

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

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

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

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

 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای Bitamobl_5054@ بی تا مبل **0*3**912

91211906*9 Heidary Asgar 25442544  عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

936**933*9 Mohammad Sh  عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

91229*02*0 Mojavery  عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

912****896 Mohamad @rahimdel64 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

93630**03*  @Eksir7 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

91239*60*2 karimi @Baghgolpardis ایعضو تولیدکنندگان مبلمان ادر 

91326601** Dr.Z.Shahabb @EpiikCo عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

936**933*9 Hadi Khavari @hadikhavari123 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای  ایلمان 3803010*91

93*1860*30 hamid mahdizadeh @khoda_hami_mane عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای Hoo786@ آموزشگاه حکیم جرجانی **9**93686

9122**6**8 Akbar Neser  عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

912*8092*9 @ .  - @ShamsaAdmin عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

9362909920 (  * . ajid . *  ) @Majid641645 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای toska_j@ ..توسکا..// 626*2**912

9336***92* A.m a @online_tablighati عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

91233*9*** ashkan  عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 
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 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای  م.م 2*62*91331

9128*82281 M.a  عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

93**92**99  @Sheykh786 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای HasanBolandi@ سیستم های حفاظتی و نظارتی 9*9202*912

9338*09*61  @minaaajoooon عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

91*3*1332* Mehdi Rahimi @mahdi_Rahimi1982 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

92103833** Mehrdad Ekbatani @Mehrdad_EK عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای   1*91899921

 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای Golcrystal @Golcristalهای کریستالی)گل تلویزیون جاکنترلی گل س نمدهای خوشگل عروسک روسی گل *0036*9190

 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای moblbarsamchoob@ مبلمان برسام چوب 2268*91229

 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای   9098**9121

91289811**  @Mohsenqanad عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

912**6189*  @Behnam_vakili61 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

930*8**399 Dr.syed.Mojtaba.bazdadih زناشویی و ازدواج و خانواده متخصص ومشاور  @seyedAlaveTB عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای Far_jamshidi@ م ج 60086*8*93

93661*036* None  عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

9122*192*3 mor abba @Daryadc عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای  مشاوره طب سنتی 0*80*93309

91**80912* hoshiar h @hoshi_DE عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

912690*082 @b77793718coinsgoldshendi @b_shendicoinsgold عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

912**3***0 Babak M  عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

9219*11*36 Mobile i.T.Tel @superadminit عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

91228*1080 . M. S. R @Mokj22 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

91*6396*2* mohammad Azizi @Mohammadazizi1 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

919*0*19*1 Parvaz Oo @Parvazh عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای jalilkhalesi@ جلیل خالصی 2*13**9138

 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای aliamirba@ دانیال *911280180

9363839*3* Ehsan @Ehsan_takpar_tel عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای MjSarafraz@ محمدجوادسرافراز موسس مجموعه آموزشی رسانه امید *3*62*9138

 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای  @ داوطلب مرگ@ 9*29***913

 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای   9*****1*91

93*130619*  @Nnoyg عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

9126116*29 CO @tam_co عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

912*3003*1 mostafa.dasti  عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 
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9396838999  @Jalilzade373 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

9128916*** alinejadm7977@gmail @alinejadm7977 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

912209*209 Mohammad  عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

93*2839*** As @reza10111111 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای  مهدی رشوند *8292*9123

91**1*6**2 Shahab Shoari @Shahab5234 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

9131182990 Behnam Mehmandost @behnam_mehmandost عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای   1*1*2***93

91*300218* F.A.R.I.D.66 @Faridfarzanehzad عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

9339*8131* ... @ahmadi72722 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

9336*6088* Elnaz Sadeghi  عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای  فایبرگالس )کهن فایبر( *860*1*912

 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای TolidiMoblemanpars@ داوطلب *810921*93

9133*9*693 Abolfazl  عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

93*1690883 Mohsen @Heydari_furniture عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

912*2309*2 ♡♡ @Cheshmaroo1352 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

93**828*** Hamidreza @hamid_musi888 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

9192*22123 mojtaba nayeri @tafrihat4850 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

93*9*9*816 SA.ahmadi  عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

91221*1*03 sahar eft @sahar_eft عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای  سلیمانی . 82*9190136

912***6180 Queen @CuetQueen عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

93*82*8909 Alireza Abdollahi @Mrcoder عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

912**61028 Esmaeil.so.9 @Esmaeil_so9 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

933062*169 Gerami @Sweatcakee1 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

9121886908 Amir Bahari @Amir_bahari عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

 عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای meisam11039@ میثم مرادي 282*6*9128

936**933*9  @Mobalyavari عضو تولیدکنندگان مبلمان ادرای 

 

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

 رو مالحظه فرمایید. کلیک بفرمایید تا ویدئوی آموزشی 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 ایدههای تلگرامی را به گروه شما اضافه کنیم. برای آشنایی با خالصه خدمات کانال
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