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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 

تلفن کامال  برای ارائه بانککلیک بفرمایید.  ت مشاغلبانک اطالعاآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  نمایندگان بیمهموبایل 

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

91331*3*24 Arash  عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

930**0**00 Saeed @saeedsarbazi1 عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

 عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت Bimemontakahab@ ابراهیم عیوضی 19*9***912

912**2**11 Seyed Sajjad @Seyed_sajjad_shaker عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

912**44*** hayedeh partovi @hayedeh_partovi عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

9120921*32 ArtiMah  عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

91*341*1*0 ansari @Nika8892 عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

91**14410*  @mdrt_emami عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

9.3*41E+119 Sajad 7897 @Sajadmn عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

912*****0* mh khajavi  عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

914*3**331 bayazi  عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

912*00***4 AKBARI . Insur @moshaverbime عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

912404**2* Leila_2421 @Mellat_2421 عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

 عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت  بیمه ملت. نمایندگی رفیعی *933104013

9132994*3* reza borhaninejad  عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

91324**424 H H2486  عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

930**0*14* A H @asadhasnnejad عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

 عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت DiyakoAhmadpur@ دیاکو احمدپور 23*20*9134
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9.1211E+19* N   Rezaei 2588 melat @Rezaei2588 عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

912*220300 Ehsan Haghbejaneb @Haghbejaneb عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

9131*01004 Mohammad milasi @Ghanbariyan عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

912*41*302 hamid .ahadi @bimeh_day_ahadi6280 عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

9124224002 M @mahbods عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

912****02* Mohammad Reza Mohammadi @Mohammadreza_2016 عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

 عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت Salehdehghan121@ بیمه ملت 4933صالح دهقان نماینده  121****913

912*4**1** Hoda Zarei @hodazarei1988 عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

91**2204** Mehrdad cheraghi @mehr2845 عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

9134*20*23 vahab javadi @Vahabjavadi مدیر انجمن نمایندگان بیمه ملت 

 عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت melat2730@ ۶۸۲مرکز خسارت مالی کد* ۲۷3۰نمایندگی بیمه ملت کد  3*902*9*93

912**1*0*9 Ramtin Baghaki @ramtin0bgk عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

 عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت Bimeiran36476@ 364۷6ایمان غفاری         9*29***913

91243**14* Faezeh Ghelichkhani  عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

912***04** M.tootian melat insurance.Agent7256 @Agent7256 عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

 عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت babaksafari66@ ص     ف  ری  يب     اب       **4*3**914

 عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت RoYa_cheraghpour@ رویا چراغ پور 04003*4*91

9123***2** Rasoul Zolfaghari @raszol عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

91*****9*3 Taherabadi 7306 @taherabadi7306 عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

92033*1319 Ali Sadeghi Bime Melat @Alisadeghibimemelat عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

91244****0 Neda baharvand @Nedabaharvand عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

 عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت Asghariyan_63@ اصغریان **9*914190

 عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت Eynolvand2952@ بیمه ملت نمایندگی عینلوند ... **932***91

9.1*3E+101 A R @R_bajestan عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

91****490* MEHDI R @FNMRM عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

912*1***30 S.Ostad  عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

9122942*00 Laleh Mz @Taban2020nasa عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

93*3*30300 Hojat ___saeedi @bime_mellat2776 عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

 عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت Darvish@ درویش ***1104*91

 عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت  . . * 9121492314

912*090902 Mohammad @mohamad6761 عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

91233*0*42 Mrs   ملتعضو انجمن نمایندگان بیمه 

9120210*43 Mahdi SDL @MahdiSDL عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

913213*42* m @mojde_1981 عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 
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912213*1** Mahdyeh Kazerani  عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

 عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت  ۷۷۴۰بیمه ملت محمدپور 1**12**911

912*9*911* Mi.abedzadeh @mellatinsurance7637 عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

93***3***4 M ۷۲9۲ @M7292 عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

9122**9*00 Mohsen  عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

 عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت  ۷۲35agentبیمه ملت  *4*1142*91

912*1*24*4 re.Talaei  عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

91*1*11*2* Mehdi Rahimi @sayerahimee عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

91*34393*0 Esfandyari @eeeeeee2328 عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

9194931*** Niksirat 7438 @Niksirat7438 عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

933**13*11 S safaie  عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

 عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت Jaefar6009@ قیطاسی 11*13**933

 عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت ahmad2519@ آموزشگاه رانندگی موتورسیکلت دیدار 23*20*9134

912*900**0 M R  عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

9124**11*0 mohammad hossein rahmatian @mhrahmatian عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

91*3*32422 M_jafari @moharamjafari عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

912**30493 Y A @ghoghnoos6182 عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

9.199E+1*1 Saber Jafari @insurance_mellat7713 ملت عضو انجمن نمایندگان بیمه 

9134*20*23 mellatinsurance @bime_mellat_ba_shoma عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

9131*1*9** HoSsein Kamali  عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

9122042*02  @ya3rnm عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

911*4102*3 Meisam 09116410263 @BimeMelatBabol عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

91133*19*0 Bimeh mellat Karim nader  عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

 عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت hamidrezalarni@ حمیدرضا الرنی *922**9124

912*33*940 F Brad7343 @Fbrgod عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

91***233*3 amir yousefi @mellat2484a عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

9132293*94 F. Naderi  عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

912**9*9*3 vahid bahram @vahid_bahram عضو انجمن نمایندگان بیمه ملت 

 

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

