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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 

امال برای ارائه بانک تلفن ککلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  درب سازانموبایل 

ها کنیم که اعضا و یا مدیران آنهایی از تلگرام را پیدا میکانالها یا زنیم 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.

 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

 عضو بزرگترین درب سازان ایران saeed_diyari@ سعید دیاری 9122409029

93*12***4* Amir Abbas  عضو بزرگترین درب سازان ایران 

91220*1*2* ahmad khoshnevis @ahmad4*0119 عضو بزرگترین درب سازان ایران 

9123994*22 Reza Khani  عضو بزرگترین درب سازان ایران 

91***4*9*3 arj n @Arjin2019 عضو بزرگترین درب سازان ایران 

912302139* moh sadeh @mohamad_sadeh عضو بزرگترین درب سازان ایران 

9122**1944 Reza  عضو بزرگترین درب سازان ایران 

 عضو بزرگترین درب سازان ایران  بقایی علی *22*1*9131

912*30*913 Reza Khansari @rezakhansari زرگترین درب سازان ایرانعضو ب 

91230***** r ejtehadi  عضو بزرگترین درب سازان ایران 

 عضو بزرگترین درب سازان ایران aliforouzanmehr@ علی فروزان مهر **2*03*912

 عضو بزرگترین درب سازان ایران hadi22*9@ ه         اد 9*19122*91

9123010*22 Sirous  عضو بزرگترین درب سازان ایران 

91210***9* Salman.. @salmankhan1212 عضو بزرگترین درب سازان ایران 

9123113*31 Hasan Saeidi  عضو بزرگترین درب سازان ایران 

9123113921 Mohsen Marofkhany  عضو بزرگترین درب سازان ایران 

 عضو بزرگترین درب سازان ایران  جوادرحیم زاده *22**4*912

91*9*1*2** . . @aaa134*** عضو بزرگترین درب سازان ایران 
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912*9**993 Mh  عضو بزرگترین درب سازان ایران 

9112440319 S.mohammad Saeidi.gs @Mohammadsg عضو بزرگترین درب سازان ایران 

 عضو بزرگترین درب سازان ایران   0*1*912012

91111**22* Mehrdad Tabari @mmtabari عضو بزرگترین درب سازان ایران 

9111234111 Haji Nazari  عضو بزرگترین درب سازان ایران 

91**2032*2 - mostafa32*2 @Mostafa32*2 عضو بزرگترین درب سازان ایران 

9122*1**4* Navid Fasounaki @naviidfa عضو بزرگترین درب سازان ایران 

91223***** mostafa zarsazi @mostafazarsazi عضو بزرگترین درب سازان ایران 

912*3**024 Amir M @Amirm*** عضو بزرگترین درب سازان ایران 

9121*41*** Mr. BAHAR @Fariiborzbahar عضو بزرگترین درب سازان ایران 

91214993*0 Soleimanitraub @Soleimanitraub1 عضو بزرگترین درب سازان ایران 

9120194214 Arvinaj @Arvinaj_co عضو بزرگترین درب سازان ایران 

 عضو بزرگترین درب سازان ایران  .... .... 13***91223

9133***922 Mehdi Jalali @MehdiJalali*0 عضو بزرگترین درب سازان ایران 

91**2920** Saman @saman_eskandari ین درب سازان ایرانعضو بزرگتر 

930*94*94* hadi @Hadi_mb عضو بزرگترین درب سازان ایران 

9119*94**9 .  Behnam.Dr  . @Arvand_dr عضو بزرگترین درب سازان ایران 

91910093*3 Ehsan S  عضو بزرگترین درب سازان ایران 

912**0*49* Farhood @farhoodfarhoud عضو بزرگترین درب سازان ایران 

9121099*1* Ali Vakili  عضو بزرگترین درب سازان ایران 

 عضو بزرگترین درب سازان ایران Navidalizadeh3@ فروش لوازم تراشکاری روس و غرب خریدوفروش و رهن اجاره *0*9144920

91430039** J . G  عضو بزرگترین درب سازان ایران 

9124*0*219 Bakhshi  عضو بزرگترین درب سازان ایران 

 عضو بزرگترین درب سازان ایران  مهدی زوار *90439*912

9123*0*4** Erfan Payandeh  عضو بزرگترین درب سازان ایران 

9124*19443 Naghsh_ara @Naghshara عضو بزرگترین درب سازان ایران 

912*3313*2 Aidin Emami Ir12 @Aidin3*4 عضو بزرگترین درب سازان ایران 

912*99*9** Mr.mohsen ebrahim @m_ohs14* عضو بزرگترین درب سازان ایران 

91**13*1*2 Reza Lotfi  عضو بزرگترین درب سازان ایران 

 عضو بزرگترین درب سازان ایران Farhaneh_Banihashem@ بنی هاشمی *200*19*91

9111*133** Abbas Bastami  عضو بزرگترین درب سازان ایران 

9122*3*4*0 Vahid Jahanshahi @Vahid_Jahanshahi عضو بزرگترین درب سازان ایران 

 عضو بزرگترین درب سازان ایران  مهدی 0331***912

91414***** Saeid Zanjanlou @saeid_zanjanlou عضو بزرگترین درب سازان ایران 
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 عضو بزرگترین درب سازان ایران  علی ضمیری 40*3042*91

9149*0*431 A.hajizadeh    
 عضو بزرگترین درب سازان ایران   ****912191

91230*2*29 K1 Ashtianpour @K1Atp عضو بزرگترین درب سازان ایران 

912**1*3*1 Ehsan hasani @Seniorehsan عضو بزرگترین درب سازان ایران 

93**404*4* Saman @ooosamoo عضو بزرگترین درب سازان ایران 

91214*1*** H Nazemi @H_Nazemii عضو بزرگترین درب سازان ایران 

 عضو بزرگترین درب سازان ایران Chicgig@ نعمتی 032*9*9124

 عضو بزرگترین درب سازان ایران   4*****9121

9122***10* Mohsen Mahmoudi @mohsenmahmoudii عضو بزرگترین درب سازان ایران 

91233**922 Ali Nouri @alinouri*2 عضو بزرگترین درب سازان ایران 

91431029** Amir Eskandari  عضو بزرگترین درب سازان ایران 

9100***492 Faranak @alireza_lawyer_arnh عضو بزرگترین درب سازان ایران 

9123*01**4 morteza fallahi @morteza_fallahi عضو بزرگترین درب سازان ایران 

9111133**0 Majid Heydari  عضو بزرگترین درب سازان ایران 

91*90**49* Mohammad m @MISvB عضو بزرگترین درب سازان ایران 

912*01*929 Mohammad @MohammadZandinejhad عضو بزرگترین درب سازان ایران 

9121934**4 Mehdi @Mehdi13*99999 عضو بزرگترین درب سازان ایران 

91229941** Aria modern @Ariya_modern عضو بزرگترین درب سازان ایران 

9121243*30 Mani Esmaili  عضو بزرگترین درب سازان ایران 

901020*909 Ali AnVarI @alianvaritbz عضو بزرگترین درب سازان ایران 

91331**09* Arash Afghari  عضو بزرگترین درب سازان ایران 

 عضو بزرگترین درب سازان ایران   2**9122904

9124*23992 M B  عضو بزرگترین درب سازان ایران 

 عضو بزرگترین درب سازان ایران meysam_zeidabadi@ گروه مشاورین ویاللند میثم زیدآبادی *1203*9121

 عضو بزرگترین درب سازان ایران Mrb2222@ محمد رضا 91*3***912

912*1043*3 Saeid Shabran  عضو بزرگترین درب سازان ایران 

91213*12*3 Hamid faghrian @hamidfaghrian عضو بزرگترین درب سازان ایران 

 

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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