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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 

ائه بانک برای ارکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  کرمانشاهمشاغل استان موبایل 

دیران کنیم که اعضا و یا مهایی از تلگرام را پیدا میکانال ها یازنیم و گروهجستجو می، کاوایدههای جامعه، شما و یا ما به نیابت از شما در تلفن کامال هدفمند از مشاغل و یا دیگر بخش

ی را دانود ها تلگرامها و یا کانالکاو این امکان فراهم آمده است تا برای بازاریابی هدفمند تلفن موبایل اعضای و یا مدیران گروهوکار شما هستند. در ایدهها مشتریان خوبی برای کسبآن

 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

9181310*** Ali Yaghmaei @Aliyaghmaei .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

91249*1*80 Ali  .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

93*****322 M.r.m  .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

9181310*** Hassan Shams  .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

9.1833E+14* Hadi Bahmani @hadibahmani .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

 عضو بانک مشاغل کرمانشاه.  سیدکاوه الهامی 8**2*91883

 عضو بانک مشاغل کرمانشاه. Pouria6868@ پوریا ریحانی ***9181310

9181324*41 Veria Sarabikia  .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

9183882*8*  @AliHomayounRad .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

9181311*34 Ali Nori  .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

9183339033 k _Sayf @Sayf1394 .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

9121402*34 Behzad Masodi  .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

9128212009 M @mohsensarhadi2009 .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

918332*08* P Keyhani @Keyhanipym .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

918131288* Allahmorad Khoshkerdar @Amkhoshkerdar .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

9104***92* Mohamad Mehrju  .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

918832*23* m. e  .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

 عضو بانک مشاغل کرمانشاه. Amindavodiyan@ محمد امین **91838910
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91833102*1 Azad  .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

 عضو بانک مشاغل کرمانشاه.  وین بست 4091**9183

918131*098 fereydoun isari @Fereydoun0253 .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

9188**31*2 Ali Haghighatjoo @Kakhali .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

91813119*8 Moomivand  .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

918**41841 Arash H  .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

91833*09** Kami Sharifi @kami_sharifi .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

933*848209 M Amiri  .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

918240008* Vahid Akbari @Fakaz .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

9124**99*2 Mohamad Omidizade  .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

91239008*2 Mehdi Rezaee  .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

93090*1*14 Farideh  .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

9183*93494 N. Aminikhah @Zagros359 .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

93*38*39** maderm  pedrm @lionxk .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

9188312*91 Allahyar Ghalebeigi @Ghalebeigi .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

91883*1*22 SAJAD  .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

918332894* SH. M  .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

91242*9313 . @ha_mom .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

918339*32* Saeed_Asasi(ENG) @SaeedAsasi64Eng .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

91833*1248 Hamed Biglari @hamed_biglari66 .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

93*13*9310 armin  .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

 عضو بانک مشاغل کرمانشاه.  پایا بتن 89*9181311

91214*8819 Ali Khosravi  .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

918***0***  @Alijigi3 .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

91202*2*2* Alireza Soltani  .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

93*40111*2 hesamdoor  .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

93*402**** Meisam @Meisamhsyni .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

 عضو بانک مشاغل کرمانشاه.  شرکت استحکام صنعت 094*918333

9.1234E+13* Kaweh  .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

 عضو بانک مشاغل کرمانشاه. Alijafar_sarmasti@ علی جعفر سرمستی 9183380301

9121*01*80 Sadegh Nouri @pazzel1212 .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

918338292* jamshid valaei فریاداست سکوت زمزمه درمن خزان  @Nava1979 .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

918388*1*4 mehran almasi  .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

 عضو بانک مشاغل کرمانشاه.  غالمرضا یدالهی ***9181310
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9181303*8* Babak Amirian  .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

 عضو بانک مشاغل کرمانشاه. KORDKOMATSU@ عشق فقط عشق علی رهبر فقط سید علی 0914*03*93

9181310*** Arsalan Pashaabadi @ArsalnPashaabadi .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

918*1*9421 Kamran  .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

 انک مشاغل کرمانشاه.عضو ب  یاسر کسانی 4*91888882

9181310*91 Vahid Veisizadeh @Vahid_Veisizadeh .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

918*33*944 F.A @Frhad13644 .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

9124**044* kaiomars kh.l  .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

918830332* Seyed Mohsen Masoudi  .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

9123*8*833 Feli   
 عضو بانک مشاغل کرمانشاه.  خ 20*481*933

91224*9242 M N  .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

 عضو بانک مشاغل کرمانشاه.   *901910939

91893*2*1* sabeti_Farzad @Sabeti_Decoration .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

9339291989 Mr.ardalan @gaetacy .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

91833092*1 Kourosh Ghadimi  .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

91833**348 . . @mohamadjmb .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

 عضو بانک مشاغل کرمانشاه.  رامین سعیدفر آتلیه تندیس 913**91883

918888838* RASHED.AB  .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

9901*00030 R @razi_ahmadiani .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

912*109084 b b @AliR2391976 .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

9122*1149* sepehr el @sepehr_elhaghi .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

930**0***2  @A1R2ASH .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

 عضو بانک مشاغل کرمانشاه.   080*930831

918134*09* Aliashraf abdi عضو بانک مشاغل کرمانشاه.  كرد بتن 

91899*2*18 Sasan.s @Salimi09189952718 .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

91892*3099 ... .... @Resalatco .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

9183*83309 DR. Watson @DRWATS .عضو بانک مشاغل کرمانشاه 

 

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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