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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 

ن کامال برای ارائه بانک تلفکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  مهاجران افعانموبایل 

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  *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

9125*52*4* Ebrahimi ابراهیمی @ebrahimi_balkh عضو گپ افغان 

933*5023** Mortez♡ @Morty34 عضو گپ افغان 

935*0*0*9* 123 @Moblealmahdi4 عضو گپ افغان 

9131131132 Vahid @vid1*95* عضو گپ افغان 

 عضو گپ افغان  بابک 12*9131103

933*00*395 F-T  عضو گپ افغان 

933594**9* r._. @aria_ejbari عضو گپ افغان 

 عضو گپ افغان  سیدجالل مهاجری 19*152*930

9014*2*900 Fgicrash  عضو گپ افغان 

910***1*** *****DEVILL**** ح @DEVILL* عضو گپ افغان 

 عضو گپ افغان  2130* *3*9133259

9304**3109 mohsen_m @Bazaar_zayeat عضو گپ افغان 

 عضو گپ افغان nikozi9@ نیک سرشت ***9133115

901341*30* AAAAAA @Santaclause1990 عضو گپ افغان 

933304*291 Arman.Armin  عضو گپ افغان 

 عضو گپ افغان *ERFAN*39@ عرفان 1230***903

9142122*4*  @Arsin2*4* عضو گپ افغان 
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93**9**493 Sardar . @Sardar*493 عضو گپ افغان 

91*9299**2 R @mobinromero1 عضو گپ افغان 

 عضو گپ افغان M12m43@ ایمان جمشیدی موزیک 31*911*912

 عضو گپ افغان  . 41**40*930

913905***4 h alz @H_alz_jon عضو گپ افغان 

 عضو گپ افغان  اون که برات کف میکرد من نیستم دلستره هیچکس 9140303123

 عضو گپ افغان Zahra_khojasteh*9@ ه                          م              :. 149445*901

93*4*4**32 USA @LOVE_MILAN عضو گپ افغان 

930**5*202 Pedro @Pedro_Donoso عضو گپ افغان 

9153004945 Gh.delaramifar @gh_delaramifar عضو گپ افغان 

910013101* (  _ ) (   ) nafas (   ) (  _ ) @Nafasyou0 عضو گپ افغان 

915449*04* ..Elyas.. @Elyas*04* عضو گپ افغان 

915**0*394 ERFAN @erfan_arbab عضو گپ افغان 

کیهان :*   *:.)  * .       . *  ).:*   *: 9159**9125   
 عضو گپ افغان rezdf@ مجتبی 0*09****93

9033014492 s N @vvvvvvfjg عضو گپ افغان 

91354***5* mOhSeN @mohsenbeig**5* عضو گپ افغان 

915**1*011  @Ninja_Paradox عضو گپ افغان 

 عضو گپ افغان  وحید جانتا 05*1*90325

93*5555*52 AmirRamezany @Amirramezanyi عضو گپ افغان 

91*9***233 Samanhj  عضو گپ افغان 

90104*0944  @Behzad_baloch_0944 عضو گپ افغان 

91**3*5524 Varsmsn  عضو گپ افغان 

9222419425 arta kia  عضو گپ افغان 

 عضو گپ افغان  این نیز میگزرد 5***94*911

9393055*91 AmiR @Belif13f عضو گپ افغان 

9021*53450 member @member3450 عضو گپ افغان 

9904*534*9 :) @farhad_13**12 مدیر گپ افغان 

 عضو گپ افغان  .... .... **9535*914

 عضو گپ افغان  محراب اسکویی 13*9010349

 عضو گپ افغان  رضا رجبی 0*05****91

 عضو گپ افغان  رهاشونم *493**9135

 عضو گپ افغان  حاجی 3*91945292

 عضو گپ افغان   *930549091

https://marketing.idekav.com/


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

 

9199999999 Homehr  عضو گپ افغان 

 عضو گپ افغان  گلی 0110*34*93

915939*12* Single immigrant @shahriyararbab عضو گپ افغان 

903*335193 HAJI HASAN @Hajii_hasan مدیر گپ افغان 

910**2219* as ....Qalandari @elc_engineer_q عضو گپ افغان 

910***04*5 chife @SARshar3 عضو گپ افغان 

9015901***  @Arazell021 عضو گپ افغان 

910**21*42 Telegram None  عضو گپ افغان 

9100*1*053 mostafa @m_ostafa_20 عضو گپ افغان 

 عضو گپ افغان  رعرررر 3403*93331

 عضو گپ افغان Ra_mooo@ م *5*9***935

93*4*510** mohammad @Snowmanmohammad عضو گپ افغان 

91244*1504 mohammad @idealha عضو گپ افغان 

99055**0*4 ... @mohomadi عضو گپ افغان 

 عضو گپ افغان  سهیل محمدی *259***915

9159*535*4 Abaas @ABASajedi09 عضو گپ افغان 

9192**15*9 B. Gh  عضو گپ افغان 

9309154402 ReZa TaHa @ReZaTaHa11 عضو گپ افغان 

9153**3015 Sahebi @CaDesign عضو گپ افغان 

9309042*0* Maryam  عضو گپ افغان 

 عضو گپ افغان  عزت نظری 9123410414

 عضو گپ افغان  محسنی 30*9133534

9121***441 M .F @MF**441 عضو گپ افغان 

93**31*45* Haji farshad @Gacghber عضو گپ افغان 

93*2*9*944 amirmahdi ghorbani @amirmahdighorbani عضو گپ افغان 

 عضو گپ افغان  امیر 02*9395049

939*410135 MAHDI @Mahdiborojerdi عضو گپ افغان 

939*0**94* zamani  عضو گپ افغان 

93*500219* Sila @F4tshopIR عضو گپ افغان 

 

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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