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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 

رای ارائه بکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  اینتورکرها و بازاریابان شبکهموبایل 

ضا و یا کنیم که اعهایی از تلگرام را پیدا میکانالها یا 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.

 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

9134**3*9* ♡♡D B H @soodabe_h عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

91249*1**3 Sahar B. @saharboroomand عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

 عضو ما نتورکران پنبه ریزیم  آوای باران 1***990*93

919232*2*1 Marzieh Forati @Setayeshe** عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

910939*9*4 Sheshpari @Shideh_*pari عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

93*4*220*2 Amir KH @Amir_4**2 عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

9309*20309 M  !k@.A  عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

933*349*99 None @Fr_b*0 عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

912**03032 Rahil @rahil_moghadam ران پنبه ریزیمعضو ما نتورک 

93*91*92** mehdi  عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

 عضو ما نتورکران پنبه ریزیم Hoseyn13*4@ داود فراتی **0*919430

91*9219433 Maryam Mazaheri @Mazaheri_maryam عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

912*3*2*14 B. Abolhasani @B_abolhasani عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

 عضو ما نتورکران پنبه ریزیم *Maryam*23@ مریم سادات حسینی 01*231*912

9131*1019* shery Irof @Sheryirof عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

93*93**14* (-       _         -) @Leila_karimi_mehrani عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

9139*29**0 Sahel*مشاورپوست ومووزیبایی* @Sahelavangard عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 
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9119******  @Zibayii_manager عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

913091**02 Habibeh @RShID_13** عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

933*439209 S.M SADEGHI @Sadeghi00** عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

 مدیر ما نتورکران پنبه ریزیم morteza_roja@ روجایی 9*1412*911

91212322*2 S @Sseraaaj عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

93*13**3*2 Mahnaz Kianmehr @Kianmehhr عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

93*12****2 K Moetamedi @Shabrdee عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

93342992*1  @mamy120 عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

 عضو ما نتورکران پنبه ریزیم   90*9112930

 عضو ما نتورکران پنبه ریزیم Kvidamanesh@ پشتیبانی فروشگاه اینترنتی ایران 2**1**2*93

93*******4 Abbas Rashvand @abbas1203 عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

9142194*34 E.z @Mese13** عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

912****4*2 s K @Samann94 عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

93***19*19 M.R  عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

93*9*14333 Mo Jannati @pmoshavere عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

93*42*2004 Behnam @Behnamone عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

930*409*39 M@rzieh @Mmarzieh عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

912*1*1*** Fariba Nabizadeh @Fnabizadeh عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

939949*413 M.s @saadnezhad_kiyan عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

93*04**4*3 Venous @FaribaSnj عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

93*2**4*00 Roya -Sout @RMGHAM عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

912****939 Mahdi Rezaeikhah @pmlmleader عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

911*9**23* Afrooz @Afrooz199* عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

9133***220 B M @shahanmansour عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

9124*1940* .saaaadat @Sana30shape عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

93*****9*0 Bahar Kn @Bahar_kni عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

91320*92** S.J @mahroyannn عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

912*19*13* Minoo @Minoomoon عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

 عضو ما نتورکران پنبه ریزیم Arezaei110@ رضائی مشاور زیبایی *0*9*1*921

93**941*03 Shiva (Gol) @shivagoll عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

 عضو ما نتورکران پنبه ریزیم  ترمه **29*2**91

 عضو ما نتورکران پنبه ریزیم   31*102**93

91**339*01 F... Sadeghi @sadeghi_FR عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

 عضو ما نتورکران پنبه ریزیم **Elin@ تیده آ @ **20*0**91
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901**0429* M @Dehvari2020 عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

930*429933 ESHGHI  عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

9132*43*** S.n @negar_0*0 عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

91*92033*0 F A  عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

 عضو ما نتورکران پنبه ریزیم Javani_beauti@ بیوتی اسکین ***122**93

 عضو ما نتورکران پنبه ریزیم gholamalishirani@ غالمعلی شیرانی 322433*912

9193*99*24 Samaneh Fateh @FatehSammmaneh عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

 عضو ما نتورکران پنبه ریزیم Postisalem@ خودمم 03*4*0*912

 عضو ما نتورکران پنبه ریزیم   3309*30*93

 عضو ما نتورکران پنبه ریزیم shirin303@ کارآفرین.مشاور طرح سالمت و زیبایی... علیرضایی *9***93*93

93***9**2* Zohreh Sharifi @Zohreh**01 مدیر ما نتورکران پنبه ریزیم 

 عضو ما نتورکران پنبه ریزیم iman*2ismaeelii@ ایمان اسماعیلی 2*0222*913

9302*10304 E.T @KhTorshizi عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

930*1*1044 F1 @Eastern_girl_2019 عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

930*3*94*9 . @Klposa عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

933*994020 MANIJEH  عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

93*203*23* A B  عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

91**94*103 M  عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

 عضو ما نتورکران پنبه ریزیم   92*3*2**93

9331*0*2*4 shafiee @H_sh** عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

91293*39**  @reyhaneh_zarei عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

91*****22* Mozghan Amini @Mozhganamini*22*EMway عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

913*0*2**1 . @Success123123 عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

933*34*2** Aylar @Aylar*3* عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

93***2**2* Shideh @Shideh199* عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

 عضو ما نتورکران پنبه ریزیم   0****93090

 عضو ما نتورکران پنبه ریزیم  مشاور پوست ومو ****3*9*91

901*1*91*9 Only God @MOHAMAD_PISCPISC عضو ما نتورکران پنبه ریزیم 

 عضو ما نتورکران پنبه ریزیم  مشاوره پوست ومو ***49**939

 

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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