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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 

ک تلفن برای ارائه بانکلیک بفرمایید.  ت مشاغلبانک اطالعاآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک یزد مشاغل استان موبایل 

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

91249*5*40 Ali Reza  عضو مشاغل یزد 

93*19*91*3  @atrmania عضو مشاغل یزد 

 عضو مشاغل یزد M_h_a67@ عابدینی . *1*9103095

913002*429 Sadr Inst. @sadrli عضو مشاغل یزد 

93*1*0**9* Z@hr@.kh @Sefidbarfi5404 عضو مشاغل یزد 

91315*950* M.Hadi.L  عضو مشاغل یزد 

9139*99525 Seyed ali @Salamat921 عضو مشاغل یزد 

93*0919113 Ar @arsha2001 عضو مشاغل یزد 

9.13351E+9* رضا @mrahaj عضو مشاغل یزد 

 عضو مشاغل یزد Fatemekhanom63@ خوش باش که هر که راز داند داند که خوشی خوشی کشاند **311*9133

91335310*3 S H S @Ch13z عضو مشاغل یزد 

 عضو مشاغل یزد   *5*9133554

9121200014 M. Arzhang  عضو مشاغل یزد 

 عضو مشاغل یزد tandorost_Admin2@ محمد امین *24455*913

9121200043 Saeed Roknian @SaeedRok عضو مشاغل یزد 

935253*41* H Ghassemi @HadiGh13 عضو مشاغل یزد 

919***9*15 S.sojoodi @SSojoodi73 عضو مشاغل یزد 

9305**3200 Andiya @ANdiya1395 عضو مشاغل یزد 
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9132*4*100 ln       عضو مشاغل یزد  اس 

913*501*24  @Hakimekhaton59 عضو مشاغل یزد 

93*1151442 M.V @behnood_admin عضو مشاغل یزد 

913*5*40** unkown @ahasti012 عضو مشاغل یزد 

913351*420 Hamid Karimi  عضو مشاغل یزد 

 عضو مشاغل یزد NaghshineYazd@ محسن گلیمی 992*919952

913952*9** ATEFEH @yasaminkhanooom عضو مشاغل یزد 

91230441*1 R E @Royaeslamii عضو مشاغل یزد 

913*5**4*2 Fae e  عضو مشاغل یزد 

 عضو مشاغل یزد  وحید باغلوچه *932*91335

 عضو مشاغل یزد  شکوهیانمحمدحسن  25*9133515

 عضو مشاغل یزد  مازیار 05503*9139

 عضو مشاغل یزد falahatiiman1@ ایمان فالحتی 915**91315

91325591*0 mahdie @mahdieshahedi عضو مشاغل یزد 

 عضو مشاغل یزد Ali67na@ پوشاک کوثر **91329145

930300*1*3 Reyhan  عضو مشاغل یزد 

 عضو مشاغل یزد rot_color@ رضاطامهری **91325212

 عضو مشاغل یزد  جواد 2*554**930

 عضو مشاغل یزد f2522632@ مامان سما و وحید 59*0**9125

9352955*55 Farzad Modaresi @SeyedFarzadmodaresi عضو مشاغل یزد 

93*14251** L h @Montazer67h عضو مشاغل یزد 

9154*5*044  @MOHAMAD_6044 عضو مشاغل یزد 

 عضو مشاغل یزد Mjavadkarimii@ کریمی 09135121014 9135121014

913***2*9* Amir @M2696 عضو مشاغل یزد 

 عضو مشاغل یزد B_Barani@ باران 23935*3*93

9.13E+11 yunus eslaminejad  عضو مشاغل یزد 

913***40*0 Mohammad @msr727 عضو مشاغل یزد 

 عضو مشاغل یزد  تنها زندگیم تویی 44*2*0*913

91352109*4 M A. @Yaldaentezari عضو مشاغل یزد 

91351**30* Ava @Eliebra عضو مشاغل یزد 

 عضو مشاغل یزد Hafeze3@ خانم عابدی 30114*9103

93**550*33 yekta @azzazazaoo99 عضو مشاغل یزد 

91325*3302 tak Del  عضو مشاغل یزد 

91325***43 R a z i e h _F  عضو مشاغل یزد 
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913154*400 amlaak yavari8400 @amlaakyavari8400 عضو مشاغل یزد 

913952**0* Azadeh Mir @azade_mir عضو مشاغل یزد 

 عضو مشاغل یزد khaterehzzzz@ ر *04**25*91

9131591495 N.H @Hashemii_N عضو مشاغل یزد 

913******5 Mahdi. n.a @mahdi43496 عضو مشاغل یزد 

 عضو مشاغل یزد  قادر به پاسخگویی نیستم *200*93012

935*1*3535 Mostafa Abbasinejad @MostafaAbbasinejad عضو مشاغل یزد 

913293*2*4 Mojtaba @Mojtaba6274 عضو مشاغل یزد 

9130*21**0 BEHNAZ @Behnaz0074 عضو مشاغل یزد 

9122**2**5 M.farzan  عضو مشاغل یزد 

 عضو مشاغل یزد  حمید دهقانپور 0*91335595

9132592*** Ata  عضو مشاغل یزد 

91*25**04* Roya @Sahel_096 عضو مشاغل یزد 

933549*1*1 Armiin.AzaD.24- Thran.TH...PARS- @Arminazadi24 عضو مشاغل یزد 

 عضو مشاغل یزد  خیراندیش 9131525909

9130*519*5 45586 Farokh @Farokhyazd عضو مشاغل یزد 

9101512*5* Mosi  عضو مشاغل یزد 

93*9310*90 Peyman @Peymanamini عضو مشاغل یزد 

 عضو مشاغل یزد sahneshariff@ ح م *3*9132540

913451542* asi NT  عضو مشاغل یزد 

913***1134 raz @raz_13699 عضو مشاغل یزد 

91220**34* mohamad reza R  عضو مشاغل یزد 

91325992** P@R @Peranses1394 عضو مشاغل یزد 

 عضو مشاغل یزد   441*913159

9139*909*4 Hadi M @Rachiineh عضو مشاغل یزد 

 عضو مشاغل یزد behtarin_beik@ بهترین)بیک( 1*3*0**913

913252010* M@nsour Aghabozorgi @Isatishostel عضو مشاغل یزد 

912212*5*5 Alireza  عضو مشاغل یزد 

 

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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