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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  فعاالن انواع بازار مالیموبایل 

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

 گروه تلگرامی مبدا نام کاربری  نام و نام خانوادگی در تلگرام شماره موبایل

91311*90*9 Ardeshir Farsham @ardeshir1509 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی so5*40@ ؟؟؟؟؟؟؟ 12500*9350

 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی   *3*9124529

9155101*5* Ghader Farahi @Farahi عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

9123**9529 Ab Ebr @ebrahimiy عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

9133*10490 Mohammad @Moohaamad** عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی   2*91345391

9014493*53  @Sara_osz عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

901201*121 hashem shakeri @ss121ss عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی   5215*93092

930*3*2**4 V=P  عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

91*3311*4* Siamak Yousefi @aradmehrgharb9049 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی daodp@ عشق را باید لمس کرد 433*042*93

91510*4**4 Ali G @Charemeh عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی  شاهرخ 9122900903

93*3525*05 Ramin*1 **595 @raminnoroozywrh عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

935414*359 Jafar Emami  عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

93*0400394 S  عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 
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 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی  .. 959**91315

9351003511 HOoosein    Oo Oo Oo Oo Oo* @Hosein_hkd عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

933*3***54 mehran @MERAN13** عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

912503*432 Mahdi @MAHDIRAHMANII عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

9121*9113* Iraj @irajgoldmack عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

91*49252*5 ..... ...... @A_a_a1400 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی   1004945*93

9139*94594 Sam  عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

919*991322 Sss @Mohsenparviz عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

933*053501  @ahmad145353 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

914*1*3500 hedim @hhedim ای مالیعضو آموزش و همفکری بازاره 

 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی  . *5*4***930

 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی SAGADMO@ سجاد 9*131***93

91119*2019 H P H P Hp  عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

901*5*339* AliRezA @Ali**43 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی   451232*912

919**25941 S.R @sahand*024 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

933532*420 Sabor  عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی Sorenalux@ علی 213*2**913

9014493*4*  @miss_mahsa*1 رهای مالیعضو آموزش و همفکری بازا 

 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی sardar*1*1@ سردار دانیال *5**933525

9351012021 H. O  عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی farshad001122@ فرشاد 53*90*2*93

93*314*393  @Fn13*913*913*9 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی Yas13591359@ ؟؟.... ...... 31*9215424

9121***199 Mohammad @Mamadho عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

935*00***3 Peyman .  عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

912**4211* Farid  عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی *Tarane45@ زندگی زیباست 243594*933

91219*1042 hossin delavar @hoseindelavr عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی Heshelroh@ محمد جعفر روحانی 4*91234249

914322*312 Reza Vesalvash @Reza_Vesalvash عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

9140559904 Ali  عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

91495***0* p.m  عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 
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912200***4 Naser Khansari  عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی   ****420*93

913*00*5** R @M913*00*5** عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

901431*051  @Alirzamnj عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

9191300190 Mohsen  عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی ATNmm@ ..درحال نوشتن پیام ........................ 43911**921

9121014595 GAP @M_GAP عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

915*59*041 A A @Ahmada0295 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی  مرتضی بنی اسدی *142**9153

915*005*0* Majid  عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

9194190159 Mohammad Solimanengad  عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی   *131*91234

9190905**4 Sh M  عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی shabsea@ خدایا دلم گرفته *15**4*930

 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی Sadathaydar@ حیدر ساداتی 0039*91321

910****313 Hamed Hamed  عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

9133*104**  @mahmood*005 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

935*33*03* A.k @Ali_kamrani199* عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی Akbarrostamizanjir@ اکبر ....... 5*91440531

 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی H_bandei@ حمید *49*915045

 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی   1359**9212

 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی  (-  دی   هللا       -) *49***9135

93551**550 H.r H.r @Haha1201* عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

919*552**0 BEHNAM @b4424 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی M0jde_bardestani@ مژده بردستانی 4*****1*91

91244*4*9* M T  عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

93*4*11309 Hosin  عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی 

 عضو آموزش و همفکری بازارهای مالی behzad_200304@ امیر هاشمی 44*25*9139

 

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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