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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 

تلفن کامال  برای ارائه بانککلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  قممشاغل 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 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

912**31*6*  @Arash_Lent عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

919*701613 m @H_ELHAM_70 عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

93*9*7*9*0  @Zahraw_ng عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

 عضو تبادل صاحبین مشاغل قم Aliparsa10365@ (     . (    . ار ا         ع.    ) .   ) 00*0*9*919

912**32270  @Hoseini551 عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

9192*3*07* Arezoo @Arz_fa عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

 عضو تبادل صاحبین مشاغل قم alirezavvvp@ علیرضا پناهی 70307*9197

9190663933  @parham9522 عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

9127*03606 Armina @Armina930 عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

 عضو تبادل صاحبین مشاغل قم   770*0**939

9109962601 S.molla.1394 @Varedat99 عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

9127*963*1  @Golbehi81 عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

93*63**3** tabadol @qom_39tomanii مدیر تبادل صاحبین مشاغل قم 

 عضو تبادل صاحبین مشاغل قم aryanaebadi@ مهدی عبادی 3**19*9122

93**2*0*37 Sm @moltibrandmezon عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

910*6666*2 M.Zeinali @Zeinalii69 عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

 عضو تبادل صاحبین مشاغل قم Mehrbanoo7194@ پری سیما 210****919

 معضو تبادل صاحبین مشاغل ق a1691@ ۱ادمین 1691**9191
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 مدیر تبادل صاحبین مشاغل قم BeautyShadi@ شادی بانو 90713*9039

 عضو تبادل صاحبین مشاغل قم Taranome72baran@ بارونی *936902076

9127*7**73 N @Sname61 عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

9106197*6* Haniyeh @Ocholoooo عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

 عضو تبادل صاحبین مشاغل قم Mahan0363@ حمید ماهان 30363*9122

93*26*110* saeid sajadi @Seyed_Mt_Sajadi عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

9396703903 Mahla @Tamannayeman عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

919066*60* Zahra Ali mohammadi @Zahra_tatoo_qom عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

 عضو تبادل صاحبین مشاغل قم mester_web_official2@ ستر و بم  *6*31**912

 عضو تبادل صاحبین مشاغل قم Fantezi_helma@ تنهایی شیکترم 3120**9199

 عضو تبادل صاحبین مشاغل قم Bahar12360@ ریاحی 3796**9191

919**1137* M hdi @mahdi_mousavi313 عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

9160*2903* Y Ahmadi @McAhmadi عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

9.01**7E+3* mohsen @mohsen0807 عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

901****393  @yaskabod2195 عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

 عضو تبادل صاحبین مشاغل قم arsin74@ * * .    پتوی عمده یلدا   . * * 31*9399919

910970972* Admin lilium @LILIUM_s عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

93377*130* Mhsa_znd @Mahsa_znd عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

 عضو تبادل صاحبین مشاغل قم Anjellla@ آنجال لطفا صبور باشید 692***9372

9027*37*27 real253 @real253 عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

919**0226* Banoo Mohammadi @Sh_Mohammadi_G عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

9907661027 . . @hudaArayesh_2 عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

91961*0*10 Mozhgan_M @Mozhgan_M_1370 عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

93*1*12*27 MohamadHasan Y @Mohamadhasan_ys عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

93970*6*3* Faeze @faezesolhjoy عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

919970*93*  @Mb1397m عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

93092*7*29 samira  عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

9106**07*1 M D @Chatr_admin عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

93970*6*17 Fatemeh @fatemesolhjoy عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

9.10**2E+37 fatemeh&reyhaneh @fatemeh223 عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

921*39*612 M.S Sadat @victoria_vicpush عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

9196****92 dAvArI @Davari_alireza76 عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

9391*13206 Mohamad @m_shavandi22 عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

 عضو تبادل صاحبین مشاغل قم  . 7*2*20*930
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910*291277 M Z @zakeri_20 عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

 عضو تبادل صاحبین مشاغل قم HuDa @hudaArayesh_1گالری 6*6*936027

 عضو تبادل صاحبین مشاغل قم alikamvacity@ علی اسماعیل 96*16**912

9370*06110 Nilda @brax_luxury عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

 عضو تبادل صاحبین مشاغل قم Irandokht11@ ماه تک *0*37*9127

91966*21*9 m H @Mari8800 عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

9222*01669 pari malekizad  عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

9100102106  @elmira_movahed عضو تبادل صاحبین مشاغل قم 

9222*23723 pari sabeti  عضو کاریابی استان قم 

 عضو کاریابی استان قم Miladoo8@ سحر 1290*93930

 عضو کاریابی استان قم  ازهردستی بدی ازهمون دست پس میگیری دنیاپرازحساب وکتابه پس مراقب ر 66*9133229

93**769**6 vali ghafari  عضو کاریابی استان قم 

901**302*0 Jannat @Jannat_l عضو کاریابی استان قم 

937**1**0* iliya @Asafari05 عضو کاریابی استان قم 

 عضو کاریابی استان قم   9*6000*912

9373061172 Aa As  عضو کاریابی استان قم 

 عضو کاریابی استان قم  دولت آبادی گروه قفسه بندی دولت *97*911270

 عضو کاریابی استان قم  (-: 731106**93

 عضو کاریابی استان قم hamedgoli2776@ حامد قلی پور 9191722776

 عضو کاریابی استان قم tanhaa1982@ دنیا 616*0*9370

919*6662*1  @Hadibakeshlooranjbar عضو کاریابی استان قم 

936209*2** AHMADREZA q @tahasaj عضو کاریابی استان قم 

9191****7* Brilliant Woman @Brilliant17 عضو کاریابی استان قم 

9107*333** FATEMEH JAN  عضو کاریابی استان قم 

 عضو کاریابی استان قم   *7339*9127

 عضو کاریابی استان قم   19969*9193

9122197173 @zim lak  عضو کاریابی استان قم 

91210**621 R.A  عضو کاریابی استان قم 

 

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

https://marketing.idekav.com/
https://www.aparat.com/dashboard/videostat/nIzlC
https://www.aparat.com/dashboard/videostat/nIzlC
https://www.aparat.com/dashboard/videostat/nIzlC

