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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 

رائه بانک برای اکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  دامداران و دامپروران کشورموبایل 

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  *۰۹۱۲۱۴۰۰۲۳ها، 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

93*1*30*99 mikaeil @mikaeil13*3 عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

 عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین Zl09***54321@ علیزاده *0**2**912

93*2*1424*  @Amiqaz13** عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

93**555952 amir 13** @Ahora9**** عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

93*291*329 Saman Raeisy @Samanraeisy عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

91255*4323 M  عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

91***1*0** Mohsen @Mohsenb**1 عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

9121*2593* H darvishvand @Hassan4044 

 عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین *Mohammadreza093*491*33@ .  ا  د    . *33*491*93

9121*20*9* Amir Jafar  عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

914452*30* Behrouz Mohsennia @behrouz_m عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

 عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین  بایاد توزنده ام ای خدا **4*2**919

912*253*2* hosein afshar @Afshar12345*** عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

 عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین HosseinN19*9@ حسین نجف زاده **43***914

919**0*044 Ayoub*5 Tat @FeIZiAYouB عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

 عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین  طاهرخانی 24519*9122

 عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین Hhsh0ra@ ح حیدری 34*13**912

9011*19*9* Mr mori @mori1992n 
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912**0*024 Abolfazl  عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

 عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین  آینده **331*9123

912*0*0*3* Rey @rangp313 عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

9125*242*0 Mehdi ebadi @Mehdibarzegareebadi عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

93*5*05*42 Majid Torabi @majidt21* عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

93*115*03*  @ham*091* عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

91215321*5 Es Mo @EsMo21*5 عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

933**594*5 Mohamadreza  عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

 عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین Mahmoodteimoory@ عشق فقط خدا 0924*92154

9151*9335* Babak Rostamzadeh @Babak_rostamzadeh عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

91*312**3* V . Sadeghi Rad @MrDiyaco عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

933*45*29* Mohammad Jafar @Mj_shahsavari عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

 عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین  ریپرتم....... 5*020*9350

 عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین  محمد 0505*23*93

935**0**31 Yeganeh @dAugust19*5Y مدیر گروه دامداران و دامپروران قزوین 

9134021901 Akafzadeh(كره ونك وماندگار) @Akafzadeh09134021901 عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

9354*50340 Sajjad @Sajad1** عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

912119*050 K1 Rezakhani @keyvan3*3* عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

۱۴۶۶۳نم باران  *0*9355443  @Morlk عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

910*50*1** Morii. G @Mori**41 عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

912**9*51* Mahdavi *3 M @mahdavi*3m عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

912**19*** K @Royayema عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

935*904*03 A_Mosavi @AMosavi13*1 عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

9133***449 Navid @seyednavidmirniam عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

 عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین  ب 53022*9192

 عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین  شرکت تولیدی خدماتی گورانی 9125412455

912**54*9* amini @Aliamini4*9* عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

912**41432 mey am n  عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

 عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین  داود رجبی 540404*930

 عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین Murcia_shiraz@ محمد جعفر بانشی 9122191545

 عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین Rezafarhanr@ رضا. فرهان *459*1*912

9121*22**3 H N @nematihossein عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

912454***3 (-  SardarHadi -) @Hadi_1924 عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

9122**51** a norouzi @ramishani عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 
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912221*19* Hamed Taghavi @Hamedtgv عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

 عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین  ... 1*2****935

912*31*42* Mehran Ameri @Mehran***** عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

935*053*3* Mehrzad ......  عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

912***504* Boy @Bahman11f عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

 عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین  علی رضا 9121399423

9122*219*4 Bahram Donyamalee @Donyamalee عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

9123302243 Mohammad Gh  عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

 عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین Hassan_yaghoobi@ حسن یعقوبی 3***919190

93*4*5*9*2 Hajar H @heydari31 عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

9121*5102* H.R.ABBASI  عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

913*3*3213 . @hedazdisrim عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

935*103*92 A N @Joker3*92 عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

91210*3*05 Ali Smaeili  عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

93529*934* Am @Ali*9*1*9 عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

9153*329*2 M J  عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

93*4**245* Hadis naze Talebi  عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

 عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین  مهدی قموشی 11910*9124

919**55*19 Abbas  عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

91320*15*5 Davod Lotfi @amoo_davod عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

9125*043*9 Hadi  عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

 عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین MAJID_KASHANI@ مجید کاشانی *2544*9123

912**3*590 MoHaMMaD @mohammadyousefi10*9 عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

9123*21*0* kaveh keshavarz  عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

 عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین  حامد یوسفی 14954*9124

9131*193** Hadi Fadavi @Hadifadavi عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

915*219024 Reza @rezaems*9 عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

9123*1*3*5 Majid  عضو گروه دامداران و دامپروران قزوین 

 

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 میدر ایدهوکار شما هستند. که اعضا و یا مدیران آنها، مشتریان خوبی برای کسب

 کلیک بفرمایید تا ویدئوی آموزشی رو مالحظه فرمایید. 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 گروهمی همچنین عالوه بر عضویت،

 رو مالحظه فرمایید. کاوویدئوی خالصه خدمات بازاریابی هدفمند در سامانه ایدهکاو، لطفا های تلگرامی را به گروه شما اضافه کنیم. برای آشنایی با خالصه خدمات ایدهکانال
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