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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 

ارائه بانک  برایکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  فروشندگان لوازم یدکیموبایل 

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

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

91*1**19*0 Siavash  )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

91***00*99 Mohammad . @Mehran12*** )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

91*31*2*8* Mohsen Zamani  )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

9123033108 Asghar Nourozi  )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

912*9****0 Ali Reza  )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

 عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق(   82**912309

9121*999** Vahab Chitsazi  )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

91213*1*8* Ali Vahed @alivahed )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

 عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق( *tahmasebi*8@ رضا خادم المهدی ***9**9123

9121*212** Hamid Gharibgard  )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

 عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق(  احمد حسنی **98**9123

9123**00*9 m jan  )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

933891*10* Rahim110 @Rahim110 )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

9121380**0 Mahmoudreza Pournia @mrpournia )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

912*1*2292 H. @hntco1 )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

9121*2**38 Hamid Mahmoudi @hamidmahmoudi*1 )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

9122*1*310 Mohammad Moghaddam12 @mohammad_sfm )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

913**02**8 @boolfazl @abolfazl2013 یدکی ایران )چراغ برق( عضو بازار لوازم 
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93**33*8*3 cam fild fild  )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

 عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق( Ehsanamini*1@ احسان 003**91083

912*30388* Amini @abbasamini*1 )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

 عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق( akhtaralimoradi@ اخترعلی مرادی 880**19*91

9123009*98 M @MT13**MT13** )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

912***023* Hossein Mohammadi  )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

91*11****9 Amir  )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

 عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق(  ...... 1*3**31*91

912319129* Mehdi Javidan  )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

93***8208* Nimax @Nimax*** )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

9133*19*1* Majid Azimi @Cartechnical )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

 عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق(   38*9121093

9121*93821 *** @Hamed_autoparts )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

 عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق(  غدیر *38**11*91

9133*1*110 ShHamid @Hamid0shahbazi بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق( عضو 

922***2*10 Erfan @ErfanMGI )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

9121**8*33 Yuosef Farahnak  )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

91*11*110* Mohammad @azarmodern )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

91211*900* Kia Hassanpour @Kiah* )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

91310*1*99  @Gh1*99 )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

912****02* . @EhsanKarami2 )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

912*023**8 MAHYAR  )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

 عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق( **B_elyasi@ فروشگاه الیاسی **92*2**93

91219*1*0* Hossein Taghavi @zamer3* )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

912*1*83*3 Yasin Azary @YSNAZY )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

938******* F A @F_aliabadi )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

91*2**3**2  @fmcgt* )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

933*82**** m p @alferedro )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

9121*9***0 mohamad Hadad @ezam333 )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

 عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق( *mohsen318@ محسن شمس 93**8*9132

91*30180*3 Arash Namdar  )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

93*1*1*99* SOLATI.A @Ebiandro )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

912208282* Mohamad  )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

 عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق( Mohamad_fbi@ محمد مقدم *9***91229
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912*10*830 T.S @daneshppp )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

912***13** D.Broumand @Dbroumand )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

912***112* Saeed  )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

9193*123*3 Mehdi @Mehdikhoeini0* )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

9123903**2 xantia yadak part  )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

912*1082** A NP @Armin_NP )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

912223*998  @TehraniMuscle_Gym31* )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

9111213380 h sh @Sania3380 )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

91211*3280 Mohamad Hashemi @hmashm )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

9109080**0 Aaa @omidi_a_a )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

9122***1** Soheil Soltani @Sssoheiill )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

 عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق( ito_Ok@ مصطفی کیانی *18**9*912

9133*2093* Ali Mousavi @A_mousavi*2 )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

912819*9*8 Hamid   چراغ برق(عضو بازار لوازم یدکی ایران( 

91219**3*8 Mahdi  )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

9121*****1 A Eslahchi  )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

91210***19 Majid Baradaran  )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

91*3209032  @Takmili_mahdi )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

912*001880 AP-plus  )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

91311**13* . . @rasamadiyeh )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

91**0**8** Yagob Gi  )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

91239*3990 ARMAN  )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

 عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق( ******mosavi@ سید یاسر موسوي 10090*3*91

912****38* Hamidreza Jalalian @hamidrezajalalian )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

91*11**11* Morteza Khaleghi  )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

912**20*19 Mohammad Alizadeh @M_A1izadeh )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

1*0*3*09128بلبرینگ صمد احمدنیا  1*0*3*9128  @BSA_COO )عضو بازار لوازم یدکی ایران )چراغ برق 

912211339* Alireza @alireza_sh13** وازم یدکی ایران )چراغ برق(عضو بازار ل 

 

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 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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