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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 

لفن کامال برای ارائه بانک تکلیک بفرمایید.  ت مشاغلبانک اطالعاآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک غل خدماتی موبایل مشا

ها آنکنیم 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 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

93959*2100 z @Zahraaaa27 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس Hadid6670@ سيدحديد 25*1*91511

9155000210 S&J @Sj1479 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس Kazemi_110@ الف کاظمی *93*939115

93*852**** Y@ i  عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

933*093955 e:r @RanjkeshEsmail عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس  بابک بهلولى 3215*91531

91511*088* M H @mahdi_hassanzadehk عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

915103*5** Mahsa A @Ma7547 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

915*1551*1 eli @Allthealphabets عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

915325**3* Saed @SaedAshoori عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

915*1209*1 Farniya @Farniya عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

9399*9593* S.b @Sabrbah70 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

9153183*00 ARTINWOOD @artinwoodstore عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

930901815* Senator  عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

915323*322 mohajery @irmohajery  در مشهد مقدسعضو صاحبان مشاغل 

91550*0*5* Samira  عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

91*30*89** n@- --h  عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 
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93*2925920 Yalda. Rad @YALDA_RAD_K عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

915*5*90*0 ahmad rezaee @iMilyoner عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

93995213*1 ENSMomen @ENSMomen عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس Omidalizade@ اشک مادر حکم اعدام دارد *859*39*93

91520*0501 A  strong man @montazerre313 

 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس  مهدی وفايی 0915*91530

915520*012 H .mohamadi @Hmnp17182 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

93839*039* Sss  عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

9151830*** Javad  عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

915119*9*2 zohre sed @dr_sedighi_zohre عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

9155021*51 Karim 2gohar  عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس ali_jalsl_s@ مفرد مذکر غايب *00****935

91510*59** Rasoul B @Rasoulbagherian عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

93839*039* mostafa dizbadi @Mstf1369dz عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

9123210511 Hossein .T  عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس homay555@ همای 3282898*93

939523*00000000 Farshad @farshad71sedaghati عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

93585828*5  @p100000 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

 محسن مومن عنبران 89*0*91552
@mohsenmomenanbara
n عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

939**3*2*5 Mohammad. saffarian @Mgjbcgj987764e2 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

93****020* Mohammad Najareuan @Mohammadnajareuan عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

91231*1301 p baboorian @Pbaboorain  مشاغل در مشهد مقدسعضو صاحبان 

91510989*1 Navid Abyazi @NavidAbyazi عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

9153051*15 Mohamadreza @m_d_i_h_a عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

93*0399255  @ROLEXadmin1 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

9351159*29 JAVAD. @Nader403 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس B @Birgand1399Tمحمد  5**982**93

93**2*00** Mahdi Momeni  عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

9359282*8* SAJAD BHR @boj111 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

93*29*38*1 Ramin @Ramin_Kalantar70 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

930*09593* Bahar. Ak @bahari1868 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

930*09593* Qasem refahi @Q915200 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

91500*123* Amir Khani @Amirkhani6788 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 
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915312088* Ali Rezvani @ali123567890 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس Karbakhsh_Alireza@ عليرضا *3*2*5*913

9155051*29 saba kiani (studio banoye honar) @Sabakiani60 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

915*015009 H F @H_f_s_7_0 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

93*25***91 @!@ @s13329 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

9155130058 s k @sgharrjd عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

93**2922** AHMAD @Ay051 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

933829998*  @FEKR_B عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

915*55*552 abbas behmadi @abbas_behmadi عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

915*55*552 Elham Barzegar @Elham_Brz عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

93*1*12553 Ali H @ali201420 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

93**29*3*0  @amirrad01 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

935*18*819  @Omidoo2841 احبان مشاغل در مشهد مقدسعضو ص 

 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس aboo_habil@ عل          ی خ     واج     ه )اب      وه     اب     ی     ل( 8*91552825

91580221*0 soltani @Moude96 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

915511*33* H- Sad @Hoosada عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس  (- .حيدر فقط امير المومنين است  -) 93***8*933

93583*8882 Mehrdad .h @Mehrdadheydary عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

9153153823 Hamid Mohammadzadeh  عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

915119228* ehsan darrodi  عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

915115113* amir Dana @amdana عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

9158800095 ajami.javad @Javad_ajamii عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

91992*8001 Nazanin N @nazanin1737 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

9355595983 M@hdi  Gentelman @Mehdi1gentelman عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

9302*13*** SJD @S_S_a_j_a_d عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

91580*0282 Bon.6040 @Barad6040 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس  لسيد خليدرغريبی ناله کردم هيچ کس يادم نکرد درقفس جان دادم و صياد ازادم ن  *******915

93******3* Elham S @Elham7s عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس 

 عضو صاحبان مشاغل در مشهد مقدس HeydaryAseman@ آسمان *13*11*938

 

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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