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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 

ک تلفن برای ارائه بانکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  ابزار و یراقمشاغل 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

922240*840 negar dehmoradi  عضو صنف ابزار یراق ایران 

93*8848*24 Farid dehghani @farid_dhghni عضو صنف ابزار یراق ایران 

 عضو صنف ابزار یراق ایران  کیا محمدی سند بالست   رنگپاش   شات بالست 2*91210319

91911213*2 Mahdi Abbasi @MahanT00ls عضو صنف ابزار یراق ایران 

912320*029 Rasool Ghorbani @rasool7029 عضو صنف ابزار یراق ایران 

 عضو صنف ابزار یراق ایران M09155095174@ محمد صادق عبدالهی 4*1*09**91

 عضو صنف ابزار یراق ایران seyadmrsa@ سید )اللهم عجل لولیک الفرج(سید  *289**9124

9123*2*848 Mahdi @Zolfigol13610604 عضو صنف ابزار یراق ایران 

93*3923338 Ali Javid @Ali_javid68 عضو صنف ابزار یراق ایران 

912*2*04** @min Farid @amin_farid1 عضو صنف ابزار یراق ایران 

912*2*04** Ali akbar Bik mohammadi @idealemission عضو صنف ابزار یراق ایران 

 عضو صنف ابزار یراق ایران HamedToolsAdmin@ ابزار حامد 9284*0*901

 عضو صنف ابزار یراق ایران idealyarag@ یراق االت کابینتی وساختمانی بیک محمدی 43380*9129

9120**20** Morteza @Morteza_bayat11 عضو صنف ابزار یراق ایران 

9128*42*** M @majidrohi عضو صنف ابزار یراق ایران 

9122*009*2 Ali @alibabaei1234 عضو صنف ابزار یراق ایران 

 عضو صنف ابزار یراق ایران  Professional Power Toolsابزار سرایی  4*90*92142

9191121*48 M KF-2  عضو صنف ابزار یراق ایران 
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 عضو صنف ابزار یراق ایران  ۰۹۱۲۱۳۹۳۸۲۴پخش پارسا ابزار  9121393824

 عضو صنف ابزار یراق ایران  پخش بست کمربندی 83890*9108

920322192* Mansour Alemi @mansouralemi عضو صنف ابزار یراق ایران 

 عضو صنف ابزار یراق ایران Elrara@ سیامک۰۲۱۳6۰5۸۸۳۱ **91234849

9121*81*04 M. Drya @Mehdi_daryaaei عضو صنف ابزار یراق ایران 

919***1*43 Omid amiri @Mr_amirri عضو صنف ابزار یراق ایران 

91283983*8 M Kf  عضو صنف ابزار یراق ایران 

91283**428 Behzad @behzadsobhaniii عضو صنف ابزار یراق ایران 

9123188048 Ali Heidari @alihdr50 عضو صنف ابزار یراق ایران 

912*498930 Farshid @fshokam عضو صنف ابزار یراق ایران 

 عضو صنف ابزار یراق ایران  احسان رضایی راد *30*03*919

 عضو صنف ابزار یراق ایران  سیدمحمد دوستخواه 8*91218884

912*2*04** Amir arsalan @AmirArsalanbk عضو صنف ابزار یراق ایران 

912*2*04** Esmaeil mohammadi @Esmaeilmohammad عضو صنف ابزار یراق ایران 

91228*2*30 Ahmad reza @Abzarseyedahmad عضو صنف ابزار یراق ایران 

9128*8*012 Hakantools @hakantools عضو صنف ابزار یراق ایران 

91211*28*2 H. H.SH @HHSH2020 عضو صنف ابزار یراق ایران 

9129212881 Hasan Ghasemi @perfect_tools عضو صنف ابزار یراق ایران 

 عضو صنف ابزار یراق ایران Arjangbagheri@ ارژنگ باقری 2*91289008

912*018*0* Hasan Beyk  عضو صنف ابزار یراق ایران 

912*2*04** Abolfazl Nabii @nabii7 عضو صنف ابزار یراق ایران 

9120*48808 H M @ghadir122 عضو صنف ابزار یراق ایران 

 عضو صنف ابزار یراق ایران hosinakbari3@ حسین اکبری 08*0**9122

91240429*9 Mohammad Abedini kabierTools @pakhshe_kabir_tools عضو صنف ابزار یراق ایران 

912*2*04** HamidReza @HamidRezaAkhlaghi عضو صنف ابزار یراق ایران 

 عضو صنف ابزار یراق ایران  500 266 0989*91482

 عضو صنف ابزار یراق ایران  الوند جوش 12*211*912

 عضو صنف ابزار یراق ایران jalalian110@ یا زهرا سالم هللا علیها *****11*91

9123081942 Faraji Farajollah @farajifarajollah عضو صنف ابزار یراق ایران 

 عضو صنف ابزار یراق ایران Farzaneh_said1986@ سعید فرزانه 1*4302*912

91919394** Bahman @Bahmansijani عضو صنف ابزار یراق ایران 

9213*9899*  @Armi44 عضو صنف ابزار یراق ایران 

9123**2831 Hossein Amini @HosseinAmini87 عضو صنف ابزار یراق ایران 

912**08202 Alireza Salimi @alirezasalimifitness عضو صنف ابزار یراق ایران 
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91242***1* Ali @aliabadtalab عضو صنف ابزار یراق ایران 

919*2*9**0 Mohsen barber @gentlemenvip عضو صنف ابزار یراق ایران 

912*12941* Sama @SamaStar2 عضو صنف ابزار یراق ایران 

919****0** Ayuob Kahne @Afbhg_1106 عضو صنف ابزار یراق ایران 

 عضو صنف ابزار یراق ایران Vahab696764@ نصرالهی 9123193392

9213*4340* Pars Amir  عضو صنف ابزار یراق ایران 

912843*880 BEHZAD rohi @behzadrohi1370 عضو صنف ابزار یراق ایران 

912*019*19  @Alireza_soltanolkottabi عضو صنف ابزار یراق ایران 

912*2*04** M Asgari  عضو صنف ابزار یراق ایران 

912**09048 Moshtaba Sheykhi  عضو صنف ابزار یراق ایران 

9123993492 Majid monfared (مجیدمنفرد )تیغ کاتر شیشه پاکن @monfared02 عضو صنف ابزار یراق ایران 

9183*4982* Kazem Rafiei  عضو صنف ابزار یراق ایران 

912138111* Arian Larijani @Arianlarijani عضو صنف ابزار یراق ایران 

 عضو صنف ابزار یراق ایران  3 *034*91294

91224419*8 hamid najafi  عضو صنف ابزار یراق ایران 

91920143** Mahdi heydari  عضو صنف ابزار یراق ایران 

93****93** Mostafa  عضو صنف ابزار یراق ایران 

91248019*1 Saenco @Saenco عضو صنف ابزار یراق ایران 

919*880*08 h@mEd @hamed403022 عضو صنف ابزار یراق ایران 

9198*1*4** saeed..... valipoor @Saed19valipor1399 عضو صنف ابزار یراق ایران 

9122***91* Ali @Aliigh67 عضو صنف ابزار یراق ایران 

 عضو صنف ابزار یراق ایران iranwire_tool@ ایران وایر 04*8***912

9108820*** Edmanabzar عضو صنف ابزار یراق ایران  ادمان ابزار 

 عضو صنف ابزار یراق ایران  آهن آالت محمدی 3483**9123

91498313*0 Moghaddam . @Knaufmoghaddam عضو صنف ابزار یراق ایران 

9132*****2 Mehdi  عضو صنف ابزار یراق ایران 

912243810*  @Amirsadeghi05 عضو صنف ابزار یراق ایران 

912*244231 Aaaaaa @sina0064 عضو صنف ابزار یراق ایران 

 

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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