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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 

بانک تلفن  برای ارائهکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک   فروشندگان پوشاک موبایل

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

92224201*1 hamideh javid  عضو تامین بچه گانه شیک م د 

 عضو تامین بچه گانه شیک م د Fatima_7453@ فاطیما 3*4*930190

 عضو تامین بچه گانه شیک م د Mahniya_F@ مهنیا 2**211*919

9010*48*30  @mm004336 عضو تامین بچه گانه شیک م د 

 عضو تامین بچه گانه شیک م د Mrs_Sharifian@ عاطفه نسترن )تک همکاری عمده( 8*9*918413

 عضو تامین بچه گانه شیک م د elahe_titi@ الهه *99**13*93

9.1***3E+29 M@ry@m @Asssude عضو تامین بچه گانه شیک م د 

910381*002 Shazde Kocholoo @Shazdekocholooo96 عضو تامین بچه گانه شیک م د 

 عضو تامین بچه گانه شیک م د baby_city100@ م. جوالن 0*9824*990

93*1288212 Arezoo @kiss3123 عضو تامین بچه گانه شیک م د 

939*3*1**8 Sefaresh @sefareshbabyangel عضو تامین بچه گانه شیک م د 

912*0098*1 Somay Faraz @Sani_F عضو تامین بچه گانه شیک م د 

914**91848 Helia Sh @mezone_HELIA عضو تامین بچه گانه شیک م د 

913**22930 SH.B @S_H_P_I عضو تامین بچه گانه شیک م د 

91912313*3 Niusha @Niusha_123 امین بچه گانه شیک م دعضو ت 

91*0*008*4 Ya Mahdi @T_Karami69 عضو تامین بچه گانه شیک م د 

93*43*3*88 Navideh @N_Jvdp عضو تامین بچه گانه شیک م د 

93**33*2** Abrishamiyan @Ariyel عضو تامین بچه گانه شیک م د 
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910192*40* FATEMA @FTM_0_5 عضو تامین بچه گانه شیک م د 

93*19*09** M@/ 65 @Leniy96 عضو تامین بچه گانه شیک م د 

9388*22318 SN @Sajede126 عضو تامین بچه گانه شیک م د 

910993318* F@cheraghi @setare9695 عضو تامین بچه گانه شیک م د 

 عضو تامین بچه گانه شیک م د Atrisa_nazari@ (     . (    .       ظر .    ) .   ) *3*9028319

91*13928*9 Farzaneh M @BestAdmin_LandStore عضو تامین بچه گانه شیک م د 

 عضو تامین بچه گانه شیک م د Kodaka@ پانیذ *9*9149912

93*3*88803 M.Talebi @N_a_n_i_n_a_N عضو تامین بچه گانه شیک م د 

903*09431* Roshana @Roshana99 عضو تامین بچه گانه شیک م د 

938291*9*9 m Haghi @Hadi6103 عضو تامین بچه گانه شیک م د 

9180*3**23 Ali Reza @A77_ali عضو تامین بچه گانه شیک م د 

912332218* benita @benita_admin عضو تامین بچه گانه شیک م د 

93**33*2** parang @Heliparii عضو تامین بچه گانه شیک م د 

93**33*2** Zahra @maman_khoshsalighe عضو تامین بچه گانه شیک م د 

93**33*2** solaleh @Mamanesolalehh عضو تامین بچه گانه شیک م د 

93*083*240 AD..LI    ویس ندید @SBT_ADLI عضو تامین بچه گانه شیک م د 

 عضو تامین بچه گانه شیک م د Lebase_bache_baharr@ لباس_بچه_بهار *938900349

919**191** Lida @L_Darvishzadeh عضو تامین بچه گانه شیک م د 

91208*0190 miss.janseryan @Honey6283 عضو تامین بچه گانه شیک م د 

910*98**2* * * .   mina.b    . * * @mina_bghny عضو تامین بچه گانه شیک م د 

 عضو تامین بچه گانه شیک م د aaddmiin_baannooo@ مدیریت برند هورتاش 2*1***0*90

93*40894** A.T طهرانی @Tehrani1028 عضو تامین بچه گانه شیک م د 

901*298993 S.y @Ak991105 عضو تامین بچه گانه شیک م د 

93*80*3049 F.minaei @Fateme_rz93 عضو تامین بچه گانه شیک م د 

93***0310* zizi @zizinaab عضو تامین بچه گانه شیک م د 

93*821338* admin fateme @Turklandestore عضو تامین بچه گانه شیک م د 

913028*403 Hani H @Hh_a_hrh عضو تامین بچه گانه شیک م د 

9129*1*840 touba @toubaaam عضو تامین بچه گانه شیک م د 

939*3**344 zohreh @Safavi_aaa عضو تامین بچه گانه شیک م د 

 عضو تامین بچه گانه شیک م د Ariyangoon1394@ ادمین ثبت **91148449

90**3*0*11 doorsa @d0orsaaa عضو تامین بچه گانه شیک م د 

93**33*2** Fatemeh @Fatemeeh96 عضو تامین بچه گانه شیک م د 

 عضو تامین بچه گانه شیک م د shaghayeghry6@ شق   ایق 3133*10*91

9384*1**28  @Imfattmeh عضو تامین بچه گانه شیک م د 
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 عضو تامین بچه گانه شیک م د mahak4348@ سیمین ل 44348**913

 عضو تامین بچه گانه شیک م د Panji1369@ . امیرعباس . *901211*93

9.3*34E+2*3 Ida jahani @hakaniiii عضو تامین بچه گانه شیک م د 

93**2293** mohabbat @tanpushbinazir عضو تامین بچه گانه شیک م د 

 عضو تامین بچه گانه شیک م د nilloblue@ نیلوفر ...فروش حضوری ندارم گلم *10*38*930

93*13*13*3 Peyvand.clothes Co @peyvandc عضو تامین بچه گانه شیک م د 

930*1009*1 ( باشید پاسخگو هستم صبور  )Raya @Kamin2 عضو تامین بچه گانه شیک م د 

911949210* Fereshth_Naderi @Rad57FN عضو تامین بچه گانه شیک م د 

 عضو تامین بچه گانه شیک م د alahe62@ الهه ناز 34*9**9100

990*8*02*1 H.M @Mahsa71_m عضو تامین بچه گانه شیک م د 

 عضو تامین بچه گانه شیک م د Neek_p@ ارمیص 22814*9338

93*93***14 fatemeh mirzapor @turklan عضو تامین بچه گانه شیک م د 

93*10820*1  @Javid_13_68 عضو تامین بچه گانه شیک م د 

91*338***3 yazdani @yazdanishiraz عضو تامین بچه گانه شیک م د 

9118810929 monir @Monir_asemani عضو تامین بچه گانه شیک م د 

93****830* Roja @Roja1992 عضو تامین بچه گانه شیک م د 

91**9481*8 Missrona @Missrona1 عضو تامین بچه گانه شیک م د 

9981431239 Fatemeh @Fatemeh_jb79 عضو تامین بچه گانه شیک م د 

919*3***4* Miss.Vahedi @Pariaa71 عضو تامین بچه گانه شیک م د 

93*3*9**89 Rahil @Rahil_1367 عضو تامین بچه گانه شیک م د 

 عضو تامین بچه گانه شیک م د Zahra_0767@ زهرا ***220*933

9109392949 fatane @fatane70 عضو تامین بچه گانه شیک م د 

93*320014* M.ataie @Marjanataeii عضو تامین بچه گانه شیک م د 

938*4*2**9 zahra @znaserie عضو تامین بچه گانه شیک م د 

912*9*4*9* F M @Farinaz_mehr عضو تامین بچه گانه شیک م د 

9.018E+*6 صبورباشید پاسخگوهستم @Tahereh543 عضو تامین بچه گانه شیک م د 

9118430*33 Shahla @me_saraaa عضو تامین بچه گانه شیک م د 

9121*24800 Farideh Meshkani @fmf7dey عضو تامین بچه گانه شیک م د 

 

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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