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کاوسامانه بازاریابی ایده  
ی از بانک شبخ ، این امکان وجود دارد تا به بانک موبایل مشاغل و یا هر بخشی از جامعه که مشتریان خوبی برای شما هستند، دسترسی یابید. در این فایلکاوایدهدر موتور جستجوی 

انک تلفن برای ارائه بکلیک بفرمایید.  ت مشاغلبانک اطالعاآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  مشاغل استان کرمانموبایل 

ها نآکنیم که اعضا و یا مدیران هایی از تلگرام را پیدا میها یا کانالزنیم 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.

 شی زیر رو مالحظه فرمایید:برای آموزش چگونگی جستجو و دانلود بانک اطالعات مورد نیازتون، لطف ویدئوی آموز

 آموزش دانلود رایگان بانک موبایل از هر صنف، شهر، استان و یا بخشی از جامعه
 

 ارسال فرمایید.پیام گرام یا تلدر 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

 عضو بازار تجاری استان کرمان   9304***912

93*1***10* Fanous @sunmey عضو بازار تجاری استان کرمان 

933101*2*0 
مستقیم کاال از مبداء امریکا )کالیفرنیا و نیویورک بصورت پرد  فروش مستقیم کاال از فروش 

 عضو بازار تجاری استان کرمان AMERICAN_STOUCK@ مبداء امریکا )کالیفرنیا و نیویورک بصورت پرد

 عضو بازار تجاری استان کرمان Mirzasalehi@ صالحی 29*9132120

912**9*4*2 Tamhidi @dourbino_admin عضو بازار تجاری استان کرمان 

 عضو بازار تجاری استان کرمان Mr_saeidinia@ مهدی سعیدی نیا *01*1*9122

93**302*3* Neda Mahyaei @Nedamahyaei عضو بازار تجاری استان کرمان 

9.39*29E+99   عضو بازار تجاری استان کرمان 

 عضو بازار تجاری استان کرمان  آرش شجاع الدینی 190*1***93

 عضو بازار تجاری استان کرمان   *0**200*93

93**432*** Mehrdad Boostanchi @Mehrdadboostanchi عضو بازار تجاری استان کرمان 

9122*1*01* Mr Kian @Kian1404 عضو بازار تجاری استان کرمان 

9121313*0* M.S.M Company @n_shMSM عضو بازار تجاری استان کرمان 

 عضو بازار تجاری استان کرمان   *022*9*930

 عضو بازار تجاری استان کرمان  داود 3*33*91491

 عضو بازار تجاری استان کرمان   030204*913

 عضو بازار تجاری استان کرمان Mohamadnjadi@ محمدنژادی *914440029
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9122*1*3*1 Vahid Majd @vahid_majd عضو بازار تجاری استان کرمان 

91320*3*0* . @JaAkh عضو بازار تجاری استان کرمان 

91*1*104*1 M.MOHAMMADI @mmohamadi1 عضو بازار تجاری استان کرمان 

91314392** pc Sharif @m_pcrepair عضو بازار تجاری استان کرمان 

921132**** Kamran Hashemi  مانعضو بازار تجاری استان کر 

 عضو بازار تجاری استان کرمان   *4130**921

 عضو بازار تجاری استان کرمان mhn9379972992@ 09379972992محمدحسین نادعلی  2992*99*93

91*91*14** Sadegh @Zendegi2969 عضو بازار تجاری استان کرمان 

 عضو بازار تجاری استان کرمان Shahin1986@ 2شاهین سروری  3*29*91002

 عضو بازار تجاری استان کرمان Plastic_milad@ عشقم نفسم *91****914

9.19*41E+** a f @Ali_Amoozgar عضو بازار تجاری استان کرمان 

9.12*E+46 Hamid.Nejatian @PIRAYESHTAPS عضو بازار تجاری استان کرمان 

93*93***3* ..                         @Mohamadyan1 عضو بازار تجاری استان کرمان 

 عضو بازار تجاری استان کرمان hrezaeian@ حمیدرضا رضائیان 22919*9120

 عضو بازار تجاری استان کرمان B @Behrooz824عبورموقت دنیا  *12*0*9124

 عضو بازار تجاری استان کرمان   233121**93

 عضو بازار تجاری استان کرمان   2994*91222

91**1*9133  @Didebanbartar6258 عضو بازار تجاری استان کرمان 

91*44***3* fateh soleimani @fateh_soleimani عضو بازار تجاری استان کرمان 

93***29**2 S.Mehdi Hoseyni @Mehdi2742 عضو بازار تجاری استان کرمان 

93**920322 @ Arbabi اربابی Tavoosi @Arbabiiitavoosi عضو بازار تجاری استان کرمان 

 مدیر بازار تجاری استان کرمان   **4*3*9193

91242***02 m.heydari @EagleEye_admin عضو بازار تجاری استان کرمان 

93*21923*1 m s @Soltaninasab1st عضو بازار تجاری استان کرمان 

912*4*1**4 @mir Heydari @A_miree  کرمانعضو بازار تجاری استان 

 عضو بازار تجاری استان کرمان   3*9929*912

914321*19* M Nasirzadeh @tansu_iran عضو بازار تجاری استان کرمان 

 عضو بازار تجاری استان کرمان maryam_ardehali@ مریم اردهالی ***331*912

 عضو بازار تجاری استان کرمان   04**32*912

 عضو بازار تجاری استان کرمان   *919900139

9121*9*229 Mosa Soltani @mosasoltaninasab2016 عضو بازار تجاری استان کرمان 

93*3**1*2* reza novin @rezanovin1342 عضو بازار تجاری استان کرمان 

93*4**4*0*  @TradingCompany2000 عضو بازار تجاری استان کرمان 

91*00100*1 kimiyagaran Sanat Toos واردات و صادرات مواد اولیه شیمیایی @kimyagaransanat عضو بازار تجاری استان کرمان 
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 عضو بازار تجاری استان کرمان  سعیدی باربری تهران **40*91243

 عضو بازار تجاری استان کرمان Reza_sadeghikhah@ رضا صادقی خواه 144*00**91

 عضو بازار تجاری استان کرمان  رضا *4**4*9121

 عضو بازار تجاری استان کرمان PasarGadBusiness@ گروه بازرگانی پاسارگاد 9*143**913

930*9*2292 
امریکا/ثبت برند و شرکت شما در ایالت های امریکا یا ثبت کمپانی ا  امریکا/ثبت برند و 

 عضو بازار تجاری استان کرمان Kamranalizadeh7@ شرکت شما در ایالت های امریکا یا ثبت کمپانی ا

9192**2942 . .  @Javad_tyb عضو بازار تجاری استان کرمان 

91*20*4400  @Ommnb عضو بازار تجاری استان کرمان 

93**02**41 Safdel @peditor عضو بازار تجاری استان کرمان 

9.11239E+** H jafarii @hamidjafari5966 عضو بازار تجاری استان کرمان 

93**0231** S Najafzadeh @Snajafzadeh63 عضو بازار تجاری استان کرمان 

9130222*3* ABBAS .p  عضو بازار تجاری استان کرمان 

921321*19* BW2WB گروه هلدینگ تجارت جهانی با جهان تجارت @bw2wb2000 عضو بازار تجاری استان کرمان 

 عضو بازار تجاری استان کرمان   *0*0**9101

91243*4**1 Dr   f @DrNEbrahimii 

 عضو بازار تجاری استان کرمان parsianpi329 @PARSIANPI329ثبت شرکت پارسیان  @ 9901140329

910***3191 
الله زار لینک فروشگاه -فروشگاه لوازم و وسایل برقی و الکترونیکی

@lavazemebarghiii @sabafarzanShopping عضو بازار تجاری استان کرمان 

9190231*20  @atinip عضو بازار تجاری استان کرمان 

 عضو بازار تجاری استان کرمان moshaver_201@ مشاوره و کارشناس شرکت *29***9101

 عضو بازار تجاری استان کرمان Parsian324@ 32۴پارسیان 9901140324

 عضو بازار تجاری استان کرمان   2**93*3*93

 عضو بازار تجاری استان کرمان   49*4*91900

9123**4*24 Amir Az @Ozgencmakina عضو بازار تجاری استان کرمان 

913*9022*4 Digit-kala.com Digit-kala.ir @Moujt2 عضو بازار تجاری استان کرمان 

933***4*20  @Aliheydarmadad عضو بازار تجاری استان کرمان 

91*102**0* sepanja @sepanja_shz عضو بازار تجاری استان کرمان 

 عضو بازار تجاری استان کرمان Parsianpi698@ موسسه حقوقی پارسیان پرتو ایزدی *9*22*9120

91*9***140 F P M @heroaaaa عضو بازار تجاری استان کرمان 

913***4**1 AD_Mosbate1 @AD_Mosbate1 عضو بازار تجاری استان کرمان 

912293*14* Aryo @Aryo5757 عضو بازار تجاری استان کرمان 
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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

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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