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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 

ه بانک تلفن برای ارائکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  های کشورقالیشوییموبایل 

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 کامال 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

 نام کاربری در تلگرام خانوادگینام  نام شماره موبایل

901*3**1*1 
قالیشویی فرش طالیی .متخصص شستشوی انواع فرش 
 های ماشینی و دستباف

  

   قالیشویی پاکشویان *55210*901

   قالیشویی و مبل شویی همشهری 3131**9021

   قالیشویی پدیده 00**902390

  099* 99* 0915 قالیشویی گل ایران 3*2*23*902

 *Jalalvand*00  قالی شویی پدیده *00****902

9030151353 ...... ملکی قالیشویی خانم    

   قالیشویی مشهدنگین **3*903293

   حسنی) قالیشویی ومبل شویی نوین ( 3**219*903

  قالیشویی حافظ معین و متین ودرسا 00**1*9035

  ۵۱۴۵۰۲۴۵۳۰ قالیشویی ومبل شویی درخشان 0*925*9039

 TaroTamiz*030  قالیشویی تروتمیز)چلسی( 030*910059

   قالیشویی گل ابریشم نه شعبه ای دیگرداردنه رقیب دیگری 1*91009500

 مهدیپور مهدیپور قالیشویی 1511*91015

   قالیشویی خاطره 95*20*9101

تندیسقالیشویی  *93***9101    
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 Patriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis پااااااااااااااااااااااااااااااااااتریس قالیشویی پاتریس خدابنده **22*91029

   قالیشویی عدالتیان 953*910515

   قالیشویی قائم 2**50*9105

   قالیشویئ وزراء 595*5*9105

تولید دستگاه قالیشویی و ابگیر لوله اییصنعت گر پیر  352023*910   Alieb 

  ۹۱۸۹۶۷۴۰۵۵ قالیشویی پویا **10***910

   حسنی)قالیشویی شهر ما( *0**910910

   قالیشویی تابان *1*9109223

9109*3*01* Alireza  Ghalishoeishahkar 

  تهران قالیشویی *911113192

 *barancarpet9  قالیشویی باران **99*91113

9111*3**1* 9111*3**1* 9111*3**1* GhalishooiiKhazar 

 nemati*090  قالیشویی مشهد 090*3*9112

   عشقم خانوادم قالیشوی ملت مهمانسرا *0*2*91132

  22202*9113 قالیشویی پوربابائی 22202*9113

 CarpetWashTORANJ ترنج چالوس نوشهر قالیشویی و مبل شویی 052220*911

   قالیشویی و مبل شویی برتر ***55**911

 mohammadghafa  خشکشویی و قالیشویی غفاری 009*911559

  پارسیان قالیشویی و مبل شویی 0*91159000

   قالیشویی صدف **510**911

۰۲۰۲۰*۳۳الماس قالی شویی 932****911   

   قالیشویی نگین اصل 3***9**911

   قالیشویی مهستان)رنجبر( 002*3**911

*Ghalishoiesahel0911*521  .:**:☆ *:.｡.✿ ڛاځل قالیَݜؤیی✿.｡:.*☆.:**:. 11*521*911
11 

  نوین قالیشویی *31*9*9119

_Ghalishoi_gole_abrisham  مهدی پور 1*51*91199
ramsar 

 Senwbar  قالیشویی و مبل شویی صنوبر *912015929

   قالیشویی 510**91201

  تولید خریدوفروش ماشین آالت قالیشویی ماشین سازی نظزی *33*912020

   قالیشویی مجید ) مزینانی ( *2**912022

 *Abotalb20*3 55191**215 قالیشویی هوشمند 0513*91202

https://marketing.idekav.com/


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

 

91202503** ∙∙∙∙∙∙▫▫ᵒᴼᵒ کیان قالیشوئی ᵒᴼᵒ▫▫∙∙∙∙∙∙  vahidmalekmohammdi 

 iranmehr_ghods  *قالیشویی ایرانمهر* *009*91205

Shaban_ghalishoyi_tashrif  قالیشویی تشریفات شمیرانات قالیشویی هزاره سوم 030**91205
at 

   قالیشویی پیرمرد 5**1**9120

 gali_iran ایران قالی شویی *092**9120

  دنیز قالیشویی تخصصی **500*9120

   ایران مهر )ادمین(قالیشویی  53***91211

  قالی شورانی حمید رضا ****912115

   قالیشویی پرویزی *9***91213

 ghalishoee95 احسان قالیشویی 0**33*9121

 ghalishooeiraga عزیز هادی **2**91215

   غفارزاده قالیشویی نمونه غرب *5305*9121

  قالی شویی رویال 319*912190

  قالیشورانی سید حسین 9121910021

9121955991 Moein  Ghalishooei_moein 

 ghalifarsi فارسی قالیشویی **91220131

 Qalishoiii شهر ما قالیشویی ستاره 1*91222110

  نیال قالیشویی 01992*9122

912290*95* A  ghalishoemajidiye22535*9
* 

912300*01* Mehrdad zandiye ghaliSHOEIzandieh 

 Saeed13*31 یسنا قالیشویی 0*91230099

۱******قالیشویی ابریشم  53*9123150 * 223213*2 **0*1013  

۰******_۰*۳۹****شاهین نور  قالیشویی 92*2**9123 *  

 Hajrashiid  قالیشویی نگین غرب 3*1***9123

 ghalishoei_sadat  قالیشویی سادات 25*52*9123

  قالیشورانی عاطفه السادات 151*2*9123

9123901191 ✰✰(¯`*•. ہخڄڛݓــ ݦځݦدڔۻا  .•*´¯)✰✰ 
پدیده)خجسته( قالیشوییکارخانه

galishoeyeh.padeyaeh@jamil.cam 
galishoeyhpadeydeh 

 Ghalishoeipadidehsafari صفری قالیشویی پدیده 13*551*912

   قالیشویی رفیعی ***9***912

 Asghar*050 محمدی. قالیشویی.... 050*5**912
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۴۵۳۴۸۳۰۹مهدی قالیشویی 92*5*91252  Alifarokhghalishoemahdi 

 Ghalishooeeheravi  قالیشویی مجاز*هروی* 0903*91255

 Gool_abrisham قالیشویی گل ابریشم ****2*32 **500*9125

 

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

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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