
market |کاو سامانه بازاریابی ایده i ng.i dekav.com                                            :۰۹۱۲۱۴۰۰۲۳۷ارسال پیام در تلگرام  یا واتساپ به  مشاوره 

 

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 

بانک  برای ارائهکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  آهن فروشان و بازار آهنموبایل 

دیران کنیم که اعضا و یا مهایی از تلگرام را پیدا میکانالها یا زنیم 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  *۰۰۲۳*۰۹۱۲۱ها، 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

91213*11** Alireza Bakhashandeh @reza13*11** عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

912393**92 MohamadReza Motaghipour @MohamadrezaMotaghipour عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

91214***20 AmiR @amirmahmoodr عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

9121*34*** mohamad  عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

 عضو آهن فروشان بازار شادآباد Iranaian@ ر ن *9**914114

9122121*21 Hm @mh_harati عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

912220*49* iman mohammadi @imanmohammadi021 عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

912444*234 Hosein Nazari @H*234 عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

9123122*10 Mehrdad Valadi @mehrdadvaladi عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

91431*9*30 Masoud G.M @masoud0*** عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

912*2*9*0* Behnam Shirazi @behnam*224 عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

912*1293** Babanavaz @AbolfazlBabanavaz عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

912*13*013 M A @Meisamaghili عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

9122*2**93 ehsan behnava @ehsanbehnava عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

9122433*0* Salehiعضو آهن فروشان بازار شادآباد  آهن آالت صنعتی 

93***39909 Shahid Mojtaba @mojtaba_shahidifar عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

91219**9*4 Siavash Joneidi @Siavash19* عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

912330*24* mohamad abootalebi  عضو آهن فروشان بازار شادآباد 
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91231***** Milad Amareh @miladamareh عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

91221*91*3 Alireza Pourjamali @alirezapourjamali عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

9112**2*0* Meysam  عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

 عضو آهن فروشان بازار شادآباد Foladmajid@ مجید کریمی *201**9121

912****1*3 Mehdi m.basirat @Mehdi_m_basirat عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

91239322*4 Amir @Amirrozegar عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

9134*14*1* Hosein Mohtashami @hoseinmohtasham عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

91234*1*44 DavoodYarlou @YarlooDavood عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

912109**** Majid Mohammadi @majid_mohammadi عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

912144*4*2 Ali Abdolhoseini @alirezaabdolhoseini عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

9123*****0 Alireza R @Ali414 عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

91239*112* Mohamadreza @mamali39* عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

 عضو آهن فروشان بازار شادآباد   0**9121133

 عضو آهن فروشان بازار شادآباد  آهنكاران رستمي *33*2*9122

912120**** Omid Sadeghiiii @omidsadeghi عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

912499909* Mehdi Yarloo @mehdiyarloo عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

9122*20*32 Alireza Golmohammadi  عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

91233****2 Ardalan . @ardalanBAB عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

 عضو آهن فروشان بازار شادآباد @ولی نژند  9**9143201

91212494** Saeed Saeedi  عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

9123231**9 Mostafa  عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

9199***11* Vahid @hashemivahid991 عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

91390*1390 S.Mohamad R @Moham1*2** عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

912*04***0 mehrdad landarani @mehrdadlandarani عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

912*14**22 M A @Masoud1292 عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

9123103*94 Arash Pournasr @ahan_shams عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

9121*99**2 va kh @va*kh عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

91211192*9 R  عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

 عضو آهن فروشان بازار شادآباد Iron_Bazian@ فوالدهای تخصصی  پارس آلیاژ   ب ازرگ انی آه ن صنع ت ب ازی ان 3930**9122

 عضو آهن فروشان بازار شادآباد  سید مصطفی ... 1229*91213

91210021*9 Hossein Mohammadzadeh @HMB_091210021*9 عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

 عضو آهن فروشان بازار شادآباد ABBAS**11@ عباس اکبریان 11**913314

9121121*23 Soheil Tabatabaei  عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

91210**901 Mohammad Angoshtbaf @M19**_12D عضو آهن فروشان بازار شادآباد 
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9121042494 M K  عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

 عضو آهن فروشان بازار شادآباد Ebrahimhassanzade@ ابراهیم حسن زاده 290*912114

 عضو آهن فروشان بازار شادآباد  مصطفي باراني 9122222111

912*2***2* Pourya Reza  عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

 عضو آهن فروشان بازار شادآباد D_Manouchehri@ داود منوچهری 4*49*91212

9121***11* Mohsen Khalili @Moh3n19*1 عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

91330009** Jamal Dehkordi @jamal091330009** عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

912440010* Ahad Mahdi @ahadmahdii عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

91*311**** Mahmoud Sefidkar @mahmoud_13*0 شادآباد عضو آهن فروشان بازار 

93*33*3094 A.R Manzour With D best wishes for U @arm10*4 عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

 عضو آهن فروشان بازار شادآباد jafarii_ms@ جعفری 24*9122493

 عضو آهن فروشان بازار شادآباد *smh4@ س.م.ح حسینی 0*0**3*912

91133*001* nima solati @nimasolati عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

912223**** Hossein B  عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

912111294* R Ebneali @r_ebneali عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

91212**001 Hosein Rostami  عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

912111***4 M.R.barani  عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

91311***39 Majid Ahmadi  عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

91321**11* clint  عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

912320*211 Ezzat Yarloo @ezzatyarloo عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

91211***** Jamshid Roohi @jamshidroohiii عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

9121*909** Alireza Jafarinejad @alireza_jafarinejad عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

 عضو آهن فروشان بازار شادآباد   000**91213

9122**1012 Vahid Hatami @vahidhatami عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

91311994** milad Pakravan @milaaad_pkr عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

912449909* Moh@mm@d D@mirchi @MFDAMIRCHI* عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

91212*3*22 ARDAKANI  عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

912240231* Mahyar Emadin @Mhyr* عضو آهن فروشان بازار شادآباد 

 

د هایی از تلگرام را بیابیها و کانالمیلیون کانال تلگرامی جستجو بزنید و گروه *میلیون 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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