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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  عالقمندان مهاجرت به آمریکاموبایل 

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

930*1**814  @Matinamos عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

912140**84 Unsupported User @UnsupportedUser*4Bot عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

91**0**3*2 Ehsan @Shirzadi عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

93*22**292 N2 CE @N2XCE عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

912*2***3* Shahaboddin Fotoohi @ShahaboddinFotoohi عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

9124104103 Shishi @Shishi13*1 عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

91*2400231 Negin @Mslnegin عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

90330****9 Ghazal @SDN_DCN عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

912*3*28*3 Arash @arashhasani*2 عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

9128091*0* Danny @Danghara عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

91228*990* Arash @iamarashoct عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

9122**49** N Pahlavan @Nilarshfar عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

91321*1*23 kinzer @kenxol عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

9124390*49 H Tamaddon @Tmdn8* عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

912*414*0* Sevinn @Sevinn*4 عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

93**9*2248 Mohsen Rezaei @Mohsenpix عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

91*34483*3 Mohamad @moonlightmvt33 عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

91*43894*9 I DO NOTHELLP ME GOD @A_Eilkhani عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 
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90131*9188 s.iman @seyyediman عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

919892*92* TT @Tori_990 عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

912830249*  @mahtab_t22 عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

9308*10*1* C @a0198*  آفرینش  عضو مهاجرت به آمریکا 

912*0*3213 SS AA  عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

93*2*1**84  @F_Frd1 عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

9120*2198* N Mollaei  عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

91*1134*99 I M A N @imanz198* عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

9121939802 sahand vessali  عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

914*1399*8 Amin Rauf @amin_raoof20 عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

91232*29*4 Ahmad  عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

93918*4*38 Mehdi NematZaade @mnematzaade عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

9124901*43 Laleh  آفرینش   عضو مهاجرت به آمریکا 

903388*3*4 Amirmohammad @Amirkmzh عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

9123248980 Shayan @Shayanahadi11 عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

91280*8233 Niloofar @yasssepid1 عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

912**1**** Fa. Modarres     آفرینشعضو مهاجرت به آمریکا 

9122*84*99 Javady @LaylaJavady عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

9112418*4* Ehda @eddyy0* عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

912*011*0* Sepid @Sepid*8* عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

912308***2 Fariba Bakhtiari  عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

93*802*48* Sarvenaz @Sarvenazsdg عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

91112***81 Hannaneh Moradi @HannanehMo عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

9183181*1* Z.P. @pakbaZahra عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

93**911*80 NASIM  عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

933*81*210 abbas @Abbasfa13*4 عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

939242*42* aidin @aidinicf عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

 عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش alitrttrttrt@ علی ه 31*93**933

93**4*09*9 The soldier of aryan @miraclenavid*4 عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

930*32*980 Gol NaZz @Golnaz_gh عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

901*01*001 P@r!s@ @parissa* عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

9143039**2 ay  عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

912*2049** Parizad @parizad_ghk عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

9121430012 Maryam @maryammaghsoudiii عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 
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914392*1*9 Mahsa nasiri @MahsaNasiriii عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

914*91*440 Mahsa @Mahsa_ns94 عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

912*0333*4 Mina @minakiandoust عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

912933*08* Kimia Alaas @Kimialsvnd عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

93*****21* Luminous @Nzt_Z عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

9112401410 Reihaneh @reihaneh_93 عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

93*8894*40 Soleyman Nasiri @Soleymannasiri عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

91320*03*1 Z R @Makbari013 عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

930*9300*4 Mina Bahra @Artismissed عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

912289809* Bahareh Saeedzadeh @BaharehSaeedzadeh عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

9128034332 Mary @maryamhaghani عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

9128093014 Shicoma @shicoma عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

93**13*2*1 Reza @rezaaaw عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

912*3*244* . . @Dn*dn*dn عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

912230034* Sara Shalileh @Sara_shalileh عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

933*021413 maryam kargar @makadesign عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

9121**4*98 Farnaz Gr @farnazgr* عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

912*222*88 Hamed YR @hamedyr عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

9122430**2 yousef saee @yousef_saee عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

912*003123 M D @Aradproject عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

91321*1*09 Ghazal Jafari @ghazalj*9 عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

9131*0**29 Amin Pvs @Aminp3 عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

91240412*2 Meysam Farzanpour @HVAC_Engineer    آفرینشعضو مهاجرت به آمریکا 

913**398*1 Sh @Glory0821 عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

919*320431 Farzin Rad @farzinradd عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

912*011089 Maryam Bagheri @dr_maryambagheripsy عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

9122498930 Mahsa M @Mahsamuzli کا   آفرینشعضو مهاجرت به آمری 

91**2008** Sara @Saraeslamieh عضو مهاجرت به آمریکا   آفرینش 

 

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
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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 خالصه خدمات ایده های تلگرامی را به گروه شما اضافه کنیم. برای آشنایی باکانال
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