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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  اردبیلمشاغل استان 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

91495535** iilia @Ebiebi41 عضو آرایشگران اردبیل 

 عضو آرایشگران اردبیل  نیما 2004*2*935

914351031* mahmood farid @Mahmood0316 عضو آرایشگران اردبیل 

 عضو آرایشگران اردبیل Hossein0298@ مهران موسوی *029*91445

 عضو آرایشگران اردبیل  اکبر 50000**9149

912512912* ali abedi @Abedi22 عضو آرایشگران اردبیل 

 عضو آرایشگران اردبیل Youse22@ طراح گریم . *029*91445

 عضو آرایشگران اردبیل  Meمهدی  30502**914

 عضو آرایشگران اردبیل Ali304070@ علی عبدی **91445143

912*4*1*** Telegram None @Yahya_king66 عضو آرایشگران اردبیل 

9141521039 Mehrdad M  عضو آرایشگران اردبیل 

93**59*029 barberparak @Parakbarber عضو آرایشگران اردبیل 

 عضو آرایشگران اردبیل Festival_mooye_matin@ مجید 44*3524*93

914535*1*5 morteza  عضو آرایشگران اردبیل 

9149540*40 aghakhani عضو آرایشگران اردبیل  آقاخانی 

 عضو آرایشگران اردبیل pirayeshesajjad@ ۰۹۱۴۱۵۷۰۹۳۹سجاد   0939*91415

91445*029* Jafar @Jafarmohamadpour عضو آرایشگران اردبیل 

91445*029* senator @Sntrkl2 عضو آرایشگران اردبیل 
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939233944* Sss @asxskh عضو آرایشگران اردبیل 

9141515044 chinchila @Chinchilairan مدیر آرایشگران اردبیل 

 عضو آرایشگران اردبیل eilai@ علی قصدی 4504*91435

914*004*0* Aliparis @Aliparis عضو آرایشگران اردبیل 

93595*4145  @FaridBARBER1993 عضو آرایشگران اردبیل 

9149**05** Mehdi M @Mehdi_Mardaneh_1990 عضو آرایشگران اردبیل 

 عضو آرایشگران اردبیل hamidbarber1540@ ۳5حمید محمدپور 351*935242

91415*0112 Bahman Razmdjooy @Bahman_r60 عضو آرایشگران اردبیل 

9144555514 ::: @Barber145 عضو آرایشگران اردبیل 

 عضو آرایشگران اردبیل  شهاب 525*914153

 عضو آرایشگران اردبیل  ائلشن 3112*93510

 عضو آرایشگران اردبیل   ***1**9149

933*32*92* (everest) A.M  عضو آرایشگران اردبیل 

9034***125 Jalal.fathi @jalalgogole عضو آرایشگران اردبیل 

 عضو آرایشگران اردبیل  شهرام 3*45343*93

939**09332 Hoseynghani  عضو آرایشگران اردبیل 

 عضو آرایشگران اردبیل  سیامک نوروزی 045240*914

 عضو آرایشگران اردبیل Razmi000@ فرزاد 0***05*914

921450*1*0 Behnam  عضو آرایشگران اردبیل 

9149**29*9 Reza  عضو آرایشگران اردبیل 

91445*029* Mahdi @MahdiEskandari11 عضو آرایشگران اردبیل 

91453*4951 Ya F @Haft0Galam عضو آرایشگران اردبیل 

9142*9354* Kyyyyyyy @Kyyyyy3547 عضو آرایشگران اردبیل 

935*92121* Mohsen N  عضو آرایشگران اردبیل 

9141550*3* S&M  عضو آرایشگران اردبیل 

 عضو آرایشگران اردبیل hamidmirzaeibarber1991@ (barberحمید میرزایی) 115****911

93*349*304 mehrab* @Mehrab_ebadi عضو آرایشگران اردبیل 

93*02*3*3* Mohsen @mohsenvatannavaz عضو آرایشگران اردبیل 

 عضو آرایشگران اردبیل   *210*91950

933*13*1*5  @S1993kb عضو آرایشگران اردبیل 

914*52504* shapor @Shapoorsadei عضو آرایشگران اردبیل 

9.14954E+3* mester.tuk  عضو آرایشگران اردبیل 

9333125211 .... @igdhddgf عضو آرایشگران اردبیل 

 عضو آرایشگران اردبیل Arayeshi_951@ پخش آرایشی آنیسا *4*9190410
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91495*452* Abbas G  عضو آرایشگران اردبیل 

91445**1*3 Alireza  عضو آرایشگران اردبیل 

93542299*5 AMIR @Amyram_82 عضو آرایشگران اردبیل 

9195*0923* Mahdi eskandari @Deaf7 عضو آرایشگران اردبیل 

939*39*919  @Madoksa عضو آرایشگران اردبیل 

914*0*9042 m sh  عضو آرایشگران اردبیل 

922240*50* sara javadian  عضو آرایشگران اردبیل 

 عضو آرایشگران اردبیل  محمد 4399*91495

 عضو آرایشگران اردبیل  ودود گرجانی 523**9*933

914*04**30 behnam asl  عضو آرایشگران اردبیل 

9352*91515  @aminam1515 عضو آرایشگران اردبیل 

93*2010**5 MOHSEN @MohsentorkeM عضو آرایشگران اردبیل 

919*324330 Mhti @Mhti_gymi عضو آرایشگران اردبیل 

 عضو آرایشگران اردبیل asrezibaei@ مدیر برنامه عصر زیبایی 9100331303

91415*5*** Ba  عضو آرایشگران اردبیل 

9142*93204 MEHRAN @mehrantak1122 عضو آرایشگران اردبیل 

914*443*** F. salimi @FarzadSalimi956 عضو اصناف و مشاغل اردبیل 

935*0490*0 M A @ma20aa عضو اصناف و مشاغل اردبیل 

 عضو اصناف و مشاغل اردبیل moghaddamdbm@ احد مقدم 2*91495450

93011***** H A M E D  عضو اصناف و مشاغل اردبیل 

9124013*29 Nasser Ebrahimi moghaddam @Tishe_admin عضو اصناف و مشاغل اردبیل 

912**49*** Li Reza  عضو اصناف و مشاغل اردبیل 

9124*5*121 Ebrahim.Akhtari  عضو اصناف و مشاغل اردبیل 

9395*3*1*3 Ali Rrr  عضو اصناف و مشاغل اردبیل 

9141505*03 M roodi @Mrodi عضو اصناف و مشاغل اردبیل 

9333033990  @Mohammad_jafari_shamasbi عضو اصناف و مشاغل اردبیل 

 عضو اصناف و مشاغل اردبیل Mesgol9@ خوشه گندم وگل بابیشترین تنوع. پخش بصورت تیراژباالتولیدصفرتاصد *59902**93

 عضو اصناف و مشاغل اردبیل  ابراهیمی **9241*912

 

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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