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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 

ن کامال برای ارائه بانک تلفکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  هامبل فروشموبایل 

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 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

919*9*10**  @Seven6865 )مدیر گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

9120****88 Arash Sab3t @ArashSab3t )مدیر گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

93*40**494 M m @Seven059 )مدیر گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

93*9***1*1 amir  )مدیر گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

 مدیر گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل( https://t.me/Kheradmand55 @Kheradmand5تولید وپخش مبلمان وسرویس خواب لینگ کانال          3441*93890

912***4330  @Abbas136507 )مدیر گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

9140*048*1 Mahnaz Sohrabi  )عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

 عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل( moblman_bayatt@ تولیدی مبل بیات 9*4*99**93

 (بلعضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک م  میثم 31*0****93

 عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل( mrhesambayatofficial@ بیات 09184982661تولیدی کالف خام  4330***912

 عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل(  مبلمان هزار دستان 140*2*9183

 عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل( Majid77ii@ مبلمان قائدی 3**3**9123

912**819*3 Choobinoo @Choobiinoo )عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

 عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل(  09182570998تولید کننده کالف خام برمید 0998**9182

 عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل(  محمد 9*4**4**93

938*38*938 Reza   بانک مبل(عضو گردهمایی صنعت مبلمان( 

9190*10103 Moeinmark @Moeinmark )عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

 عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل( Davod8466@ داود 34238*0*93
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919*1*13*3 Akbar Afshar @choubkadeafshar )عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

93*84***** Akbar Afshar @Afsharakbar )عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

 عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل( mm1310@ مرتضی 381310**93

9028910811 Ali @Iranmobl0811 )عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

 عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل( Hamid_65p@ حمید پرهیزگاری *2*9101204

 عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل( Chobkarin_81@ کارین چوب 0882***919

93**989*40 reza zandieh @Rezazandie )عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

 عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل( SABRTnH@ فقط خدا 10*9382489

 عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل( Lmtum@ پخش کالف خام مبلمان **1****990

 عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل(  Zohrabiمبل  180**29*93

93912499*3 Barok @Trad_030 )عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

 عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل(  میثم 831**9*930

 عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل(  سید علی میرعزیزی *8309*9120

912**80390 abolfazl najaryan  )عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

9128922948 mobleman-abnoos @mahmodi6060 )عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

91840289** H.b  )عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

 عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل(  محمد 0021*1*919

90319**1** Khb @Khlilbayag )عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

9189*3039* M  @ @milad68_fighter )عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

920*3**43* kaj  leather @leather_kaj )عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

 عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل( Jamallo57@ جمالو 9*088*9183

912444*0*2 ahad mahini  )عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

93*3133**4 N_ @Moblromenaa )عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

912*39*30* Hm Hm @Hmh_hmhm )عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

 عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل( 3D @erfan_0077اح طر *2*3*48*91

9129*32832 S.ch  )عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

 عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل( Kossskbvd@ خاله حضوری 2393**9333

912***88** Zoheir Naseri @Zoheir27 )عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

 عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل( Parschoobtehran21@ مرتضی *912420121

 عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل( hadibayat4104@ موبایل وتعمیرات هادی ونمایندگی رسمی ایرانسل 24104*9183

 عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل( mobay4444@ بی نام و نشان 028*901924

93***0*98* Ali reza shams @Alireza_shams96 )عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

9384*38*3* F bayat @mobl345 )عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

930349218* Saeed  )عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 
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 عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل(  فقد فقد بزنگین 838*938109

 عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل( owais666@ مبلمان گلچین 31912*9189

9381*8*9*0 mobl.bayat  )عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

 عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل( ihekmaty@ مبل لوئیس بصورت خام)حکمتی( 3*0930*918

91243*29*0 Mohammad Hoseini @M68s76 )عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

93*8118*18 Mahdi B @Persia_moble_mahdi )عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

 عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل( Mehrad1390@ مهرادم 90*0282*93

 عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل( AliMadad_mobl@ بهرام 2248*91241

9189*0303* M sh @Shamshiry70 

93**12*90* Kamran  )عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

93**3**920 milad nazari @milad_nazariiii )عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

912*8*3*32 Hashem Pajhohi   بانک مبل(عضو گردهمایی صنعت مبلمان( 

918*00*01* eng mirzaei @ghaem_3d )عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

 عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل(  . 4*93989049

 عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل( Digihofex_Support@ هافکسپشتیبانی دیجی 802*922194

93***39444 e.Pourabbas @e_p_1307 )عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

 عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل( amin136629@ امین ح 041*2*9189

90138*1*29 REZA @king3mg )عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

 عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل(  عباس فاطمی 3984*81*93

90138*14*1 Amin  )عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

9131*28221 Ali110  )عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

 عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل( Moblekasraa@ کسری 09143011296مبلمان *914301129

 عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل(  حسین فتح ابادی 9183491921

91328039** amir  )عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

 عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل(  مهدی *9**912240

 عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل(  ادم ها ی خوب فرشته اند منتظر عشقاا 91412**903

912***88*4 Amir hossien @Amir630401ali )عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

91229*3*90 Maryam  )عضو گردهمایی صنعت مبلمان )بانک مبل 

 

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

https://marketing.idekav.com/
http://idekav.com/
http://idekav.com/
http://idekav.com/
https://www.aparat.com/v/hVFzL


market |کاو سامانه 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 ایدههای تلگرامی را به گروه شما اضافه کنیم. برای آشنایی با خالصه خدمات کانال
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