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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 بانک بکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک زیبایی و آرایشی های سالنموبایل 

دیران کنیم که اعضا و یا مهایی از تلگرام را پیدا میکانالها یا زنیم و گروهجستجو می، کاوایدههای جامعه، شما و یا ما به نیابت از شما در تلفن کامال هدفمند از مشاغل و یا دیگر بخش

ی را دانود ها تلگرامها 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 کسبآن

 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

 توضیحات نام کانال/گروه شماره موبایل

 .سالن زیبایی گل چهره *9**1***93
به روز ترین خدمات برای همشهریان عزیز .گریم تخصصی عروس .دکلره .آمبره و سامبره .بالیاژ .مش 

 ... هایالت های فانتزی.کوپ .اپالسیون شمع .انواع بافتهای به

 سالن آرایش زیبایی مهسیما *92****914
 با ✅پوست سازی پاک ✅ابرو هاشور ✅ناپیالسیو گریم عروس کوتاهی شنیون سالن زیبایی مهسیما

شماست خدمت در ممکن ارائه بهترین بیصدلفت نده گل من  ... 

  سالن زیبایی گیسو 901*3*9201
 ✨سالن زیبایى گیسو با بهترین خدمات ارایشى توسط كادر متخصص پذیراى شما عزیزان میباشد  ✨

 ....Www 901*3*09201نبش كوچه رامشه  دریا، بلوار اباد، سعادت

 سالن الغری وزیبایی هلیا 343*55*919
به کارگیری جدیدترین متدهای الغری موضعی.کاهش وزن؛سایزوازبین بردن هرنوع سلولیت و چاقی 

 ...موضعی.اگر از ورزشهاو رژیم های سخت خسته شده اید به ما سر

 سالن الغری وزیبایی هلیا 2*19*91955
به کارگیری جدیدترین متدهای الغری موضعی.کاهش وزن؛سایزوازبین بردن هرنوع سلولیت و چاقی 

 ...موضعی.اگر از ورزشهاو رژیم های سخت خسته شده اید به ما سر

2رسالت ی گل مریمسالن زیبای 5*43*90391  
خط -سایه-هاشور-کادری-میکروپیگمنتیشن)تاتو  شنیون -میکاپ -عروس  090391۶۴3۸۵خانم عظیمی  

الیت و .....( کراتی-مش-دکلره -خط چشم ... ##کار با مواد)رنگ-لب ... 

 سالن زیبایی و اپیالسیون ***9*90131
ن تخصصي رنگ وترمیم موهاي آسیب دیده اپیالسیون دائم. هاشور و سال ویژه افتتاحیه سالن ٪٤0تخفیف

گل قرینه سازي ابرو .اكستنشن مو و مژه . كاشت ناخن ... 

914503*912 
میکروبلیدینگ ابرو سالن زیبایی 
 فروغ

@Sana_tayارتباط با مدیریت سالن فروغ 
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09193329۶1۴وزیبایی طبق آخرین متد روز   انجام کلیه امور آرایشی سالن زیبایی پارمیس 14*9193329  

 سالن زیبایی صدف 9*915*9104
شماره  جنب کوچه کوثر طبقه دوم با مدیریت خانم شهیدی 1امام ؛رو به روی آبان آدرس : خیابان

 ...ارتباط با ادمی sadafsalonbeauty@ :لینک کانال 9*915*09104 ****3422  :تماس

 �🎉🎉� سالن زیبایی عمارت 42350**915
داخل میالن چهارراه اول دست راست سر 12آدرس : فیض آباد بلوار مدرس مدرس  مدیریت : خانوم جهانجو

٤2350**0915همراه: *9٤*2**5شماره تماس سالن: نبش   

09193329۶1۴وزیبایی طبق آخرین متد روز   انجام کلیه امور آرایشی سالن زیبایی پارمیس 14*9193329  

سالن زیبایی الرا  **1**3*902  
*  به ایدی  وقت  برای رزو همراهے مخاطبان خاصے چون شما دوستان گرامے موجب افتخـــار ماست

 *azam99@ مدیر  ️⤵زیر مراجع کنید

 091۴2221۷11 بمدیریت خانوم نگارهادی باشماره تماس سالن زیبایی حیرا 11*9142221

 سالن زیبایی 12*9153353
مدیریت:خانم حیدری شماره  11سالن آرایشی وزیبایی اورانوس آدرس :خیابان پرستار، سر نبش پرستار

12*09153353رزرو وقت:تماس جهت   

شماره تماس، آدرس،شهرک والیت ـ الله یک ـ جنب سپاه سالن آرایش وزیبایی آفرینا 3349133*91 .         091*3349133 

**٤**091٤٤سالن زیبایی تاج واقع در کوچه اداره برق تلفن تماس  سالن زیبایی تاج ***4**9144 * 

091۴2221۷11 بمدیریت خانوم نگارهادی باشماره تماس سالن زیبایی حیرا 11*9142221  

 سالن زیبایی عروس شرق 51*451*914
خیابان دوبانده،جنب بنگاه *آدرس: تبریز شهرک ارم منطقه  خدمات عروس سالن زیبایی عروس شرق

با مدیریت:رعنا جعفری گلستان، نرسیده به بانک ملی  ...ب ️❤

 ️☀.سالن زیبایی بانوان.️☀ 9143245993
پیچ اینیستا...  091۴32۴۵993اره تماس : شم...  ✨کلیات خدمات زیبایی را ازسالن بانوان بخواهید.  : 

banovan.beautysalonn 

 ❤سالن زیبایی دل 02*0*43*93
شماره تماس 3پالک  9آدرس : سیدی ثامن    ارائه دهنده کلیه خدمات آرایشی آیدی  093۸۴3۸0۸02 : 

 malih_loey@ :جهت هماهنگی

 ️♥ سالن زیبایی فرزانه 31*9132*93
093۷9132۶31 داخل کوچه سمت چپ ۴2خیابان امام نسترن -آدرس :میبد  -  شماره تماس

@salonzibayiFarzaneh ایدی خودم @Farzaneh2*31 

 سالن زیبایی ناسکه 0299*51*91
رد روبه رو بلوک زنی آدرس:سنندج نایسر خیابان ک   سالن زیبایی ناسکه بامدیریت مژگان محمدی

091۸۵1۸0299تلفن:  

 سالن زیبایی الهه اشرفی 09*50**901
 ارائه دهنده بهترین خدمات شنیون میکاپ و... برای دیدن مدلها درکانال ما عضو شوید ادرس
شماره تماس 3پالک  3خیابان سرو                                        :  : 0901**50... 

 سالن زیبایی مهین 0421*91212
محدوده ولنجک  *39*0**2–*90*02122٤1 0٤21*091212شماره تماس :  ️☎  ✅ 
instagram/beautysalonmahin  www.mahinsalon.com 

 سالن زیبایی گل الله 9*3*912305
غربی نرسیده به تقاطع  2خیابان  1آدرس:اندیشه فاز  ارائه دهنده بهترین خدمات آرایشی و پیرایشی ✂

☎ 3۸/1ساختمان مسیح پ  09123تلفن_   ۶۵۵1۵۸۷۸-9 ... 
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 سالن زیبایی آترینا *0*2*49*91
با  091۸۴9۷2۶0۸ات تلفن : روبروی مخابر-خیابان قدوسی -سالن زیبایی آترینا آدرس: قروه درجزین

 مدیریت خانم اسالمی

 سالن زیبایی شهرزاد 9322*91494
به سمت موکریان انتهای فرهنگیان   آدرس:مهاباد به مدیریت خانم پارسا سمت  ابتدای بلوار گلها   

اولین کوچهراست   ...shahrz@ :اینستاگرام 9322*091494 :تماس 

 ♠As سالن زیبایی آس 29395*9124
سالن تخصصی عروس، شینیون ومیکاپ، بالیاژ،آمبره وسامبره، احیاء کردن موهای آسیب دیده به روش 

 ...کراتین وجدیدترین متد بوتاکس مو، کاشت ناخن، اپیالس

 جهت پاسخگویی به سواالت و تعیین وقت zamharir@ 1**09122001 02144149924 سالن زیبایی صدف بانو  1**9122001

 Mbm4030@ ارتباط با ادمین سالن زیبائی نور 3511**9123

 سالن زیبایی اکسیدان 503**45*93
Oxidant_beauty_salon ادمین: @baranfrj @shide_1994gk آدرس اینستاگرام: 
oxidant_beauty_salon 

915**00095 
دکورآرایشگاه_دکوراسیون سالن #
 زیبایی#سالن زیبایی

شماره   سال تجربه 15تخصص ماست با بیش از   مدر نترین طراحی واجرای دکوراسیون سالن های زیبایی

 ...شماره مستقیم مدیر فروش     350*13*0513  _  3        های تماس شرکت

1*٤5*091591ارائه دهنده خدمات تخصصی آرایشی تلفن رزرو: سالن زیبایی بلوط 1*45*91591  

 ارومیه سالن زیبایی یاقوت *249*2*914
زیبایی یاقوت شماره تماس-جنب فرش فروشی ستاره افشار-اول خ اباصلت-1ارومیه خ مولوی   0914 *2* 

 ...https://www.instagr اینستاگرام ما maryam_behruznia@   :آیدی 21 41 941 0914 *9 24

 سالن زیبایی بانوی ایرانی *009**9159
۸، نبش امامی بجنورد، امیریه جنوبی   ☎️ 05*-322430*0  09159**009* Instagram : 
banooyeirani.salon مدیریت : حق پناه 

 ✂سالن زیبایی اقای خاص✂ *415452*93
@pejmanzehni 093*415452*  داماد با وقت قبلی زیر نظر گریمور سینما مشاوره قبل قرارداد

ی خصوصی کوتاهی خصوصی زنانه بهترین متد روز دنیا اموزشمشتری با وقت قبل ... 

 سالن زیبایی عسلک 531011**93
 طبقه اول 2آدرس ما:شهرک شریعتی. خیابان مهران. کوچه بهنام. پالک 

55**5052              093*513*9** 55***4*9                  093**531011 

 سالن زیبایی عسلک **9*513*93
 طبقه اول 2آدرس ما:شهرک شریعتی. خیابان مهران. کوچه بهنام. پالک 

55**5052              093*513*9** 55***4*9                  093**531011 

 سالن زیبایی پری ناز **91203340
برای مشاوره با شماره زیر تماس  میكروپیگمنتیشن و میكروبلیدینگ تخصصى ابرو،لب، چشم،اسكالپ

 ... سالن زیبایی پری ناز با ارائه انواع **091203340  بگیرید

 سالن زیبایی مه نو 5520*0**93
رب تهران.صادقیه.اباذر سالن زیبایی مه نو باکادرمجرب آموزش و خدمات.غ

 093۶۸0۸۵۵20️☎ میکاپ.شنیون.ناخن.رنگ.کوتاهی.اکستنشن.لیفت و لمینت مژه

 سالن زیبایی رویامحمدی 52**915304
سال تجربه درکلیه امورخدمات زیبایی وپیرایشی و به روز دنیادرخدمت شمابانوان *2زیبایی شقایق بابیش از

***0935520 52**091530٤مشکل پسندمیباشد  *. 

 سالن زیبایی رویامحمدی ****935520
سال تجربه درکلیه امورخدمات زیبایی وپیرایشی و به روز دنیادرخدمت شمابانوان *2زیبایی شقایق بابیش از

***0935520 52**091530٤مشکل پسندمیباشد  *. 
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 سالن الهه زیبایی 29*9335009
سالن الهه زیبایی با محیطی بهداشتی و با استفاده از کادری مجرب در تمامی زمینه های آرایشی و بهداشتی 

جهت بر مشتریان محترم  29*09335009در خدمت شما ... 

نادیاسالن زیبایی وخانه اپالسیون  4*4595*939  
مدیریت  4*4595*0939 4*419*04132  سالن نادیا 2شعبه    **193*04132  سالن نادیا 1شعبه 

تبریز خ بهار خ شهید ثابتی روبرو تعاونی اسدی سالن 1آدرس شعبه   نازیال زرین نهند ... 

 سالن زیبایی موناكو 9150*1*912

عباسی  ٤٤0121۷۷شماره تماس                                    سالن زیبایی موناكو
باغ فیض باهنر پالك  515٤**0919٤محمودی                                                 9150*1*0912

٤۸ 

 سالن زیبایی موناكو 5154**9194

عباسی  ٤٤0121۷۷شماره تماس                                    سالن زیبایی موناكو
باغ فیض باهنر پالك  515٤**0919٤محمودی                                                 9150*1*0912

٤۸ 

 admin: @beautyarista سالن زیبایی آریستا 0*90**9010

 سالن زیبایی نیل 19920*9300
با سالن نیل زیبا تر شدن را تجربه کنید با کادری مجرب و حرفه ای در خدمت شما عزیزان شماره تماس: 

اینستاگرام 19920*09300موبایل: 2*٤1*٤٤9 ٤903*٤٤9 : nilzibayi @nil_admins ص... 

91921*3**2 
آکادمی سالن زیبایی گل نرگس 

 ()شاکر
The Best Makeup Artist  In Tehran Iran❤ @Amineh_shaker 

 سالن زیبایی بانوی خاص *59**91505
@Fnaseri5** برای خدمات سالن از  091۵0۵۸۷۵9۷شماره همراه:  0۵1۵۶۵2۷۵01شماره ی سالن

 قبل نوبت داده میشود

شماره تماس   سالن ارایش و زیبایی فیروزه سالن آرایش و زیبایی فیروزه 0**3*91590 .      091590*3**0 

 9*5*92*0912   تماس با ادمین سالن زیبایی ماتیک 9*5*92*912

93*3422099 
آتلیه عکس وفیلم و سالن زیبایی 

 ژیک

 33 ٤٤1 0901 ٤23٤09٤9مخابرات نور تلفن آدرس آتلیه عکس و فیلم ژیک:مهاباد. تپه قاضی.روبروی 

 ...سالن زیبایی ژیک: مهاباد . فلکه محمودکان . کوچه روبروی 10 ** **1 091٤ 0*

 کانال سالن آرایش و زیبایی شکیال *31**09*93
 Tel:555*1045-093*09**31*-09139*25*4* ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫  mitrass**4@jmail.com 
 ...ویس های آموزشی و هر آنچه مربوط به علم آرایش و ز" کانالی متفاوت با کلیپ های آموزشی

 کانال سالن آرایش و زیبایی شکیال *4*25*9139
 Tel:555*1045-093*09**31*-09139*25*4* ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫  mitrass**4@jmail.com 
 ...ویس های آموزشی و هر آنچه مربوط به علم آرایش و ز" کانالی متفاوت با کلیپ های آموزشی

 سالن زیبایی اواژه 113**5*903
آدرس. اردبیل سبالن فاز یک روبروی مسجد قائم جنب فضای       .avaje*113@سالن زیبایی اواژه

113**5*0903شماره های تماس3سبزچهارده متری قائم کوچه سوم بنفشه  .   0903... 

 سالن زیبایی اواژه 114**5*903
ی آدرس. اردبیل سبالن فاز یک روبروی مسجد قائم جنب فضا      .avaje*113@سالن زیبایی اواژه

 ...0903   .113**5*0903شماره های تماس3سبزچهارده متری قائم کوچه سوم بنفشه 

۷۷2۸۸۵۶۵سالن:  0912۷9032۶0تلفن:  سالن زیبایی ساچلی 0*9032*912  
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 سالن زیبایی پارمیس 0*4*939019
@Lparmis          ۴۴۸۶1۴۸2                  اسارتباط با ادمین لیال خلیلی شمارهای تم  
0939019۷۴۸0 

 *Hiva202@ برای ارتباط با ادمین : سالن زیبایی هیوا 40*955*919

 سالن زیبای نغمه 912*31*935
خانم سحرمیرزا بابای کلیه خدمات ارایشی،تاتو،هاشور،فیبروز،بیلدینگ،اسلوپ.شیدینگ،شنیون،و انواع الیتها 

 ...و غیره..کلیه خدمات لیزر از جمله صورت و

 سالن زیبایی رومی 421*912031
 ٤20*0912031 52***0/32٤****32٤تماس : 15شعبه مرکزی : بلوار حمزه نبش کوچه 

 9305*33*093 *591*32٤تماس:  22. . . شعبه دوم : هزار و یکشب  ٤21*0912031

 سالن زیبایی رومی 9305*33*93
 ٤20*0912031 52***0/32٤****32٤تماس : 15شعبه مرکزی : بلوار حمزه نبش کوچه 

 9305*33*093 *591*32٤تماس:  22. . . شعبه دوم : هزار و یکشب  ٤21*0912031

 سالن زیبایی رومی 420*912031
 ٤20*0912031 52***0/32٤****32٤تماس : 15شعبه مرکزی : بلوار حمزه نبش کوچه 

 9305*33*093 *591*32٤تماس:  22. . . شعبه دوم : هزار و یکشب  ٤21*0912031

  سالن زیبایی سوگل 9**00***91
_سالن_زیبایی_آرایشی# آدرس: چهار راه   . مدرنیزه_ترین مدل روز گریم تخصصی عروس  ️♀ سوگل

 ...http://ins   وکیل نرسیده به پل مردوخ رو به روی عروس سفیدبخت

22۸۷0035---0912٤1٤9٤۸3ن سیدخندا-ارائه دهنده كلیه خدمات آرایشي و عروس شریعتي (سالن زیبایی نقره)آسیمن 3*91241494  

ارتباط با ادمین مدیریت ناهیدسیفی استاد شیمی فراورده های پوست و مو دانشگاه ایران آموزشگاه وسالن دنیای زیبایی 14*9151151  @Nahid_seifi 

 سالن زیبایی نارین آرا *419*91240
 جهزترین سالن زیبایی در جنوب غرب تهران مرکز تخصصی رنگ مو،ابرو و گریم تخصصی عروسم

شهرک شریعتی.خیابان مهر لیزر موهای زائد توسط دستگاه ایالیت ... 

 سالن زیبایی آذینماه **91510324
 **و  5*آدرس: قاسم اباد بین اندیشه  و دارا بودن کادر تخصصی و مجرب عروس انجام کلیه خدمات زیبایی

 اسالمی تبار **091510324

9122591**2 
سالن و آموزشگاه مراقبت زیبایی 
 نیکوپسند

@pb_nikoopasand                            ارتباط باادمین 

 سالن زیبایی محیا صفوی 3110**9102
بابهترین مواد ودستگاه های مخصوص بدون دردو خونریزی )سایه  تتو صورت،سر و بدنانجام کلیه خدمات 

 ...آموزش تتو ازپ (هاشور طرح های سه بعدی الین اسکالپ

 سالن زیبایی ماد 01121*9305
 01121*09305آدرس:خیابان وفایی،ابتدای کوچه سوم غربی،روبروی دبیرستان بزرگساالن مبین 

0٤٤٤2233** * 

 سالن زیبایی عروسک *1***01*93
ارائه دهنده تمام خدمات به صورت          متخصص گریم و شینیون عروس و خدمات میکروپیگمنتیشن

جنب مترو پیروزی خ پورمندبعدازپارک گلنما خ تاجر حرفه ای ... 

 سالن زیبایی و ناخن خاتون 9***9*9309
انجام کلیه خدمات تخصصی ارایشی و پیرایشی کاشت ناخن با متدی کامالاا  «09309۸9۷۷۶9»

 ...متفاوت؛انجام خدمات تتوفیبرو؛ بلیدوطراحی ؛قرینه سازی هیدر

9139004534 
سالن زیبایی مینا 

 (پورکوچک)نوازش سابق

مو   میکاپ و شنیون تاتو و هاشور اکستنشن مو کراتین یبایی بصورت تخصصی رنگ و مشکلیه خدمات ز

 ...Http://instag  کاشت و اکستنشن مژه کاشت ناخن پوست اینستاگرام

https://marketing.idekav.com/
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 آموزشگاه و سالن زیبایی مه سیما 3*91133905
@mahsimabeautysalon ابتدای  -بلوار آذراندامی -دیلمان-گلسار " مه سیما " آموزشگاه و سالن زیبایی

 ...https://t.me/MahsimaBeauty 3*091133905     -    01333۷۵۸3۶1تماس :    کوچه خیام

 Sepanta(سالن زیبایی سپنتا) *0****4*93
@Sepanta***عزیزان اینم ایدی منه کاری یاسوالی باشه درخدمتم سالن ارایشی سپنتا(sepanta) 
 ...بامدیریت خانم ارسیام پورباتجربه و تخصص درامرشینیون درداخل وخا

 سالن زیبایی افه 59*15**915
T.me/efebeauty  لینک کانال زیبایی افه جهت ارتباط  https://t.me/Efe5*59  مركزتخصصي

 ...میكروپیگمنتشن ،میكروبلیدینگ ابروبه سبک فیبروز ومیكرونیدلینگ پوست،كرات

زاهدی*1*091٤1013راهی ابوریحان کوی ابوریحان پالک 3سالن زیبایی عروس شب  سالن زیبایی عروس شب *1*9141013  

 

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 میدر ایدها هستند. وکار شمکه اعضا و یا مدیران آنها، مشتریان خوبی برای کسب

 ویدئوی آموزشی رو مالحظه فرمایید.کلیک بفرمایید تا  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 خالصه خدمات ایده های تلگرامی را به گروه شما اضافه کنیم. برای آشنایی باکانال

https://marketing.idekav.com/
http://idekav.com/
http://idekav.com/
http://idekav.com/
https://www.aparat.com/v/hVFzL
https://www.aparat.com/dashboard/videostat/nIzlC
https://www.aparat.com/dashboard/videostat/nIzlC
https://www.aparat.com/dashboard/videostat/nIzlC

