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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 

برای ارائه  کلیک بفرمایید. بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک ور اک مردانه کششهای پووشگاهفر موبایل

ضا و یا کنیم که اعهایی از تلگرام را پیدا مییا کانالها زنیم و گروهجستجو می، کاوایدههای جامعه، شما و یا ما به نیابت از شما در بانک تلفن کامال هدفمند از مشاغل و یا دیگر بخش

ها تلگرامی ها 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 کسبمدیران آن

 را دانود کنید.

 گی جستجو و دانلود بانک اطالعات مورد نیازتون، لطف ویدئوی آموزشی زیر رو مالحظه فرمایید:برای آموزش چگون

 آموزش دانلود رایگان بانک موبایل از هر صنف، شهر، استان و یا بخشی از جامعه
 

 پیام ارسال فرمایید.یا تلگرام در واتساپ  ۰۹۱۲۱۴۰۰۲۳۷ها، به رای دریافت کامل شمارهها به * تغییر یافته است. لطفا بهایی از شمارهبخش

شماره موبایل 

 نوع لینک توضیحات عنوان کانال/گروه ادمین

91*9**00** 
پوشاک محمد عرضه کننده شیکترین لباس های 

 اسپرت مردانه با جدیدترین مدروز

ارتباط برای خرید تماس بگیرید 09169580065

 mojtabamosiiivandبا ما ???? ????? @
@mosivand65 

mosivand65 channel 

 پخش پوشاک مردانه و زنانه 9*3492*901

 کل قیمت زیر✅تولید و پخش پوشاک فنایی 

 کانال? عمده فقط? ها قیمت در رقیب بی? ✅ایران

 rosari_omde_mardaneاعتماد سازی? @

 ماس??...مشهد میدان هفده شهریور شماره ت

 channel 

 پخش پوشاک مردانه و زنانه *494**0*91

قیمت کل  زیر✅تولید و پخش پوشاک فنایی 

 کانال? عمده فقط? ها قیمت در رقیب بی? ✅ایران

 rosari_omde_mardane? @سازی اعتماد

 مشهد میدان هفده شهریور شماره تماس??...

 channel 

 حاجی ارزونی)پوشاک مردانه( ***9309431

آدرس:  تولید و پخش "عمده" و "تک" پوشاک 

شهرستان اندیمشک بازارچه امام رضا )ع( ? 

)مدیریت بخشی(  09309431557شماره تماس: 
پیج اینستاگراممون? 

http://instagram.com/haji.arz... 

 channel 
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 پوشاک مردانه مسعود **0**10*91

بورس انواع شلوار مردانه جین کتان انواع تیشرت 

راهن لباس راحتی ولباس زیر از تهران باکیفت وپی

عالی کمترین قیمت مسعود 
 09151056066اصغری

poshakmasoood channel 

 SPORT TAKپوشاک مردانه و پسرانه دخترانه  9***29*912

تولید کننده انواع تی شرت سویئشرت 

شلوار)پسرانه،مردانه( آدرس پخش:بازار بزرگ 
کوچه یزدان پرست  انتهای مسگرها راسته ارامنه

 جعفرنژاد ارس... ۲8۶پالک 

sporttak_2020 channel 

 SPORT TAKپوشاک مردانه و پسرانه دخترانه  *0*9120309

تولید کننده انواع تی شرت سویئشرت 

شلوار)پسرانه،مردانه( آدرس پخش:بازار بزرگ 
یزدان پرست انتهای مسگرها راسته ارامنه کوچه 

 جعفرنژاد ارس... ۲8۶پالک 

sporttak_2020 channel 

 پخش پوشاک مردانه و زنانه 9*3492*901

 کل قیمت زیر✅تولید و پخش پوشاک فنایی 

 کانال? عمده فقط? ها قیمت در رقیب بی? ✅ایران

 rosari_omde_mardaneاعتماد سازی? @

 مشهد میدان هفده شهریور شماره تماس??...

poshak_25 channel 

 پخش پوشاک مردانه و زنانه *494**0*91

قیمت کل  زیر✅تولید و پخش پوشاک فنایی 

 کانال? عمده فقط? ها قیمت در رقیب بی? ✅ایران

 rosari_omde_mardane? @سازی اعتماد

 مشهد میدان هفده شهریور شماره تماس??...

poshak_25 channel 

 پوشاک مردانه آرش 390*4**930
لینک کانال  hosein1932@ با ادمین ارتباط 

@poushakarash  درس:سبزوار، ضلع جنوبی

 1۲چهارراه امیرمسعود، امیرمسعود

 channel 

 پوشاک مردانه ایشکاف 9939***912
 ich kaufe modتولید و پخش پوشاک مردانه 

 قربانی091۲7۶۵9939  فروش عمده 
ichkaufe channel 

 پوشاک مردانه آرتمن شیرازپخش عمده  1102*4*903

سفارش : جوانمردی  پخش عمده پوشاک شیراز: 
حسینی     0993۲447453/  0903547110۲

0930064۲771  /

آدرس دفتر مرکزی                 09178758591
 تهران:میدان جمهوری جنب درب شرقی مترو نوا...

artmanshirazz channel 

 آرتمن شیراز پخش عمده پوشاک مردانه 91******91
سفارش : جوانمردی  پخش عمده پوشاک شیراز: 

حسینی     0993۲447453/  0903547110۲

0930064۲771  /

artmanshirazz channel 
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آدرس دفتر مرکزی                 09178758591

 تهران:میدان جمهوری جنب درب شرقی مترو نوا...

 پخش عمده پوشاک مردانه آرتمن شیراز 420*9300

سفارش : جوانمردی  خش عمده پوشاک شیراز: پ
حسینی     0993۲447453/  0903547110۲

0930064۲771  /

آدرس دفتر مرکزی                 09178758591
 تهران:میدان جمهوری جنب درب شرقی مترو نوا...

artmanshirazz channel 

919**4**24 
الکچری بانه) تولیدی پوشاک بچگانه مردانه 

 زنانه (

?و سپس جلب  خداوند رضایت جلب اول ما هدف? ﷽

 شغلی فرصت? عمده فقط❌رضایت مشتری ست 

جا ?برکت در  همه ارزانتراز? پردرآمد بسیار

 انصاف است کانال اعتم...

lakcheri_bane channel 

 شعبه دوم تولیدی پوشاک مردانه آرتین 923*939*91
قه یارسالی از تهران تیشرت یقه گرد پیراهن تیشرت 

 091693989۲3دار اسلش مردانه شماره تماس 

 AmirAli8923آیدی سفارشات @

pooshakartin8923 channel 

 پوشاک مردانه آرش 390*4**930
لینک کانال  hosein1932@ ارتباط با ادمین 

@poushakarash  درس:سبزوار، ضلع جنوبی

 1۲چهارراه امیرمسعود، امیرمسعود

poushakarash channel 

 پوشاک نی نی ناز)مردانه زنانه بچه گانه( 32*9122314

IDadmin. @Nininazhabib   مهدیشهر سه راه

 بهمن جنب نانوایی۲۲المهدی ابتدای بلوار 

09122314832 09361580886 
 عامری 02333624994

nininazam channel 

 پوشاک نی نی ناز)مردانه زنانه بچه گانه( ***0**1*93

IDadmin. @Nininazhabib   مهدیشهر سه راه

بهمن جنب نانوایی ۲۲المهدی ابتدای بلوار 

091۲۲31483۲ 09361580886 
 عامری 02333624994

nininazam channel 

 پوشاک مردانه هیچکاک"محمود عبدی" **00**9*91

زنجان....مجتمع تجاری 

......محمود عبدی C28اشراق....واحد

@mahmoudhichkak 

 091۲34۲۲68۲یل:موبا

hichkak channel 

91*3*12*** 
پوشاک کودک و نوجوان و زنانه و مردانه 

 رنگین کمان

کلیه اجناس برندهای اروپایی ، فرانسه و آلمان و 

هلند. آدرس :اراک, میدان هفت تیر, خ نیسانیان. 

فروش عمده و جزیی -1 جنب بانک صادرات. طبقه 

 amin_933: @ ادمین 

rainbow0kids channel 
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912***99*4 TAN DOR پخش پوشاک مردانه 

@Morteza_TANDOR با مسئول فروش  ارتباط

091۲ 687 99 54 0۲1 33 45 ۲9 64 0919 

تولید کننده  44 19 343 091۲ 76 56 886
پوشاک مردانه)پیراهن اسپرت و جعبه ای،شلوار 

 (جین وکتان و پارچه ای

tandor channel 

912*0133*0 
تولید وپخش پوشاک مردانه جین پوش 

 بازاراهنگران

 0۲155817399پخش پوشاک جین پوش تهران 

رضانصرالهی ??? پوشاک  091۲7013350

مردانه برای ارتباط به ایدی زیر مراجعه کنید 

@rezanasrollahii @jin87 

jin87 channel 

 پوشاک مردانه و ملزومات ورزشی قائم **3*2*4*93

تر از همیشه باشید.  خوشتیپ تر و شیک

پایین تر از میدان شهدا  -آدرس:رزن 

 اعضای* 093848۲5367★08136۲۲4141

* شد خواهند مند بهره ویژه تخیفیف از کانال
 همراهی شما م...

ghaemsport_razan channel 

93*4214*43 
پخش عمده پوشاک و لباس زیر زنانه و مردانه 

 و بچگانه

و مردانه و بچگانه پخش پوشاک و لباس زیر زنانه 

و جوراب و ساپورت ... شماره تلگرام 

09354۲14743=09113400178 

paposh channel 

91134001** 
پخش عمده پوشاک و لباس زیر زنانه و مردانه 

 و بچگانه

پخش پوشاک و لباس زیر زنانه و مردانه و بچگانه 

و جوراب و ساپورت ... شماره تلگرام 

09354۲14743=09113400178 

paposh channel 

 پخش عمده پوشاک مردانه ترک)پاشاتاج( 1*2*2*9*93

??پخش عمده بروزترین پوشاک برند ترک?? 

Pasha Taj ☚قیمت بهترین?کیفیت بهترین$☛ 

لطفا شماره  093798۲7۲61  091444۲566۲

باال رو ذخیره کرده و با لینک زیر عضو کانال 
 ش...

Pasha_taj channel 

 پخش عمده پوشاک مردانه ترک)پاشاتاج( 00*914442

??پخش عمده بروزترین پوشاک برند ترک?? 

Pasha Taj ☚قیمت بهترین?کیفیت بهترین$☛ 

لطفا شماره  093798۲7۲61  091444۲566۲
باال رو ذخیره کرده و با لینک زیر عضو کانال 

 ش...

Pasha_taj channel 

 پوشاک مردانه آراز *0*3*3*990

شیکترین البسه ی مردانه.با نازلترین ارائه دهنده ی 

قیمت.ارسال به تمام نقاط کشور در کوتاهترین 
.مرکز زمان. آدرس:رباط کریم.بسمت پلیس راه

 خرید سار...

arazbootik channel 
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 فروشگاه پوشاک مردانه واحد **0*914442
بمدیریت خسروانجم.واقع در فلکه 091444۲5068

 ساعت باالتر از بانک سپه
storyvahid channel 

9121*3**0* 
تولید و پخش پوشاک مردانه فستیوال 

 )حسینی،سید(

تولید و پخش تی شرت یقه گرد ، یقه دار جودون ، 
تهران ،  فانریپ ، هودی ، سویی شرت ، دورس 

بازار بزرگ ، کوچه کالنتری،ابتدای کوچه رحمانی 

 ، سرای نجات...

pooshak_festival channel 

 پوشاک مردانه فیضی **1***9142

فروش انواع پوشاک و کفش مردانه با ارزانترین 

قیمت دوستان فروش انالین و ارسال 

مهاباد. میدان استقالل  0914۲768186      داریم 

 .جنب بانک ملی بایک بارخرید...

fayzi_poshak channel 

 poshakmardane2210 channel 9356302210 پوشاک کالسیک )مردانه ( 302210**93

 روز زنانه مردانه پخش پوشاک 221*933219
Idmin. @jpooshakroozmz  سمنان .مهدیشهر

 336۲8479خ منبع اب نبش بازار 

0933۲197۲۲1 

pooshakroozmz channel 

912394*3*0 kenol پوشاک مردانه 

# # )  تولیدی نور فروشی ( مدیر گروه عمده و تک  
:  t.me/mehdikenol  ما را در اینستاگرام دنبال

تهران ،چهارراه استامبول  kenol_shop : کنید

 ...کوچه طاهری ،ساختمان بنی

kenol_shop channel 

 هلن)پوشاک زنانه و مردانه ( 00*993*939
قائن.میدان شیرازی.ابتدای خیابان ابوالمفاخر 

0563۲5۲4308_09396993600 
BOr4gj9JJ4jZSjkrRfMy3Q superchat 

 پوشاک مردانه عزیز 3*2****912

بورس انواع لباسهای مردانه، پیراهن اسپرت، انواع 
شلوار لی، کتان ،کنف ،انواع تیشرت جهت ارتباط با 

کانال تلگرام  azizgh6044@  ما : 

 :  @azizgh604 09126585273 ... آدرس 

azizgh604 channel 

93*49*9**1 ( مردانه بانه(پوشاک  BEST 

Instagram.com/poshak_BEST 
 wholesale Men clothes collection/عمده/
shipping عمده و خرده ??Telegram 

channel: @pooshakBest9561?♂️  مدیر

 :آدمین کانال Arash3288@ :کانال
@osmanicancel ? ?️+989354959561 
 ...کردستان

pooshakBEST9561 channel 

 BEST بانه(پوشاک مردانه) 0*910***91
Instagram.com/poshak_BEST 
 wholesale Men clothes collection/عمده/
shipping عمده و خرده ??Telegram 

pooshakBEST9561 channel 
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channel: @pooshakBest9561?♂️  مدیر

 :آدمین کانال Arash3288@ :کانال
@osmanicancel ? ?️+989354959561 
 ...کردستان

 پوشاک مردانه دانیال **91494323

عرضه کننده شیکترین لباسهای مدروز بصورت 
عمده وخرده ارومیه 

مترباالترازسه راه 100بلواراستادشهریار

مدیر    734ایثارمرکزخریدالماس غرب پالک

 کانال?...

poshakedanyal channel 

93*3*2*2** 

پوشاک عمده گروه تولیدپخش پوشاک هدیه 

 تولیدپخش پوشاک

زنانه،مردانه،بچگانه،دخترانه،پسرانه،نوزادی،ل

 وازم سیسمونی،ارزان،حراج،مشهدایران

گروه تولید و پخش عمده پوشاک زنانه،مردانه 

بچگانه،نوزادی و سیسمونی بهترین قیمت و کیفیت 

ارسال به سراسر کشور در اسرع وقت تلفن تماس: 

0۵133۴9۶0۴7... 

hadiyea channel 

91**003*** 

مده گروه تولیدپخش پوشاک هدیه پوشاک ع

تولیدپخش پوشاک 

زنانه،مردانه،بچگانه،دخترانه،پسرانه،نوزادی،ل
 وازم سیسمونی،ارزان،حراج،مشهدایران

گروه تولید و پخش عمده پوشاک زنانه،مردانه 

بچگانه،نوزادی و سیسمونی بهترین قیمت و کیفیت 

ارسال به سراسر کشور در اسرع وقت تلفن تماس: 
0۵133۴9۶0۴7... 

hadiyea channel 

 پخش پوشاک مردانه عمده جنوب 32*4*91*93

پخش پوشاک مردانه با کیفیتی بسیار عالی وقیمتی 

 sifi24باور نکردنی آیدی فروش?? @
@shalvararzan24 @luxe24 

@soishert24 @slashe24 093۶91۵۴۶3۲ 

 کانال اعتمادساز... 0۶1۴۲۶۲۲119

poshakarzan24 channel 

 ❤مردانه مکث پوشاک❤ ***2**0*93
 F_heidari_0882ثبت سفارشات @
09360882765 

AAAAAEB_0wlWvN8rYhro
zA 

privatechann
el 

 تولیدوبخش پوشاک مردانه مرکزی دلگشا **00**9*91
جیب سایزبزرگ 6کاپشن سوشرت شلوار لی و

جهت سفارش  09384188818 09339434685

 adelrezaie1358به ایدی زیر مراجعه کنید @

pakhshedelgosha channel 

 تولیدوبخش پوشاک مردانه مرکزی دلگشا *1***41*93
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91*1*4*2** 
🏢 قاسمی مجتمع پوشاک 🏢 

 (مردانه��بچگانه��زنانه)

 ۲نبش مطهری  -خیابان مطهری  -?بیرجند 

شماره  مجتمع پوشاک قاسمی                      -

 0۵۶️☎-3۲۲3۶۲۲3تماس : 

لینک گروه: ? 091۵1۶۴8۲8۶?

Ehx1oEDKu7qZsTCnDo3UI
g 

superchat 

https://marketing.idekav.com/


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

 

https://t.me/joinchat/Ehx1oEDKu7rjCH
W... 

9309*9*092 
H&H (mens wear) ه پوشاک پخش عمد

 مردانه

پخش عمده ، پیراهن ، شلوار كت، كاپشن ، ️✂

خرداد بازار بزرگ  15جلیقه ، .? تهران خیابان

 79بازار آهنگران كوچه صراف پالك
/0930989809۲ /091۲495۲۲1... 

pooshak_haashemi channel 

91249*2210 
H&H (mens wear) پوشاک  پخش عمده

 مردانه

وار كت، كاپشن ، پخش عمده ، پیراهن ، شل️✂

خرداد بازار بزرگ  15جلیقه ، .? تهران خیابان

 79بازار آهنگران كوچه صراف پالك

/0930989809۲ /091۲495۲۲1... 

pooshak_haashemi channel 

91*9***00* 
پوشاک بیجاری انواع شلوار و پیراهن زنانه ، 

 مردانه ، بچه گانه

. در عممنو قوانین گروه : گذاشتن لینک و تبلیغات 

چت و عکس بی   غیر اینصورت از گروه حذف 

. داخل 8مورد ممنوع آدرس : بازار. جمهوری 

 کوچه کنار آرایشگاه ح...

 superchat 

 

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

 کلیک بفرمایید تا ویدئوی آموزشی رو مالحظه فرمایید. روی این لینکها گروه و کانال تلگرامی لطفا آموزش چگونگی عضویت در میلیون

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 یم. برای آشنایی با خالصه خدمات ایدههای تلگرامی را به گروه شما اضافه کنکانال
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