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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 

لیک ک بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  هاها و هتلشاپفودها، کافیها، قستمدیران رستورانموبایل 

پیدا  هایی از تلگرام راکانالها یا زنیم و گروهجستجو می، کاوایدههای جامعه، شما و یا ما به نیابت از شما در برای ارائه بانک تلفن کامال هدفمند از مشاغل و یا دیگر بخشبفرمایید. 

ها کاو این امکان فراهم آمده است تا برای بازاریابی هدفمند تلفن موبایل اعضای و یا مدیران گروهوکار شما هستند. در ایدهها مشتریان خوبی برای کسبکنیم که اعضا و یا مدیران آنمی

 ها تلگرامی را دانود کنید.و یا کانال

 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

9121*11**2 Farzin Hashemi @Farzinchef عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

 عضو نیازمندی رستورانهای کشور rahimiseraj@ علی رحیمی **20****91

912*81**28 Roudabe @Roudabe0kh عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

9113210291 Makan S @Makan****** عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

 عضو نیازمندی رستورانهای کشور mohamd13*3reza@ محمد رضا حسن زاده 9123241348

91221128*0 Arash Rezaei Rezaei @arash*384 عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

912*8*2*31 M B @NDTiran عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

93*3101*20  @Lar3a عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

91213***2* Farzad @fama1348 عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

9121893841 Reza Abbaszadeh @Reza4*3 عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

9123013*1* Kazem Fakhraei  عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

912**043*8 Omid @Omidtavakoli1990  نیازمندی رستورانهای کشورعضو 

 عضو نیازمندی رستورانهای کشور MojtabaMirvakil@ میروکیل 02430*9121

91230*2191 Shahmoradi @Supernal عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

93*4*01*00 B.D.S @B_D_S عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

9123**802* A. L. I. @a12*94348 عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

912*034**4 M  عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

9122*3814* sm m @smmohammadi عضو نیازمندی رستورانهای کشور 
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912*08494* Soheil Soltani @Soheil_Soltani عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

91231832*9 agha marefat @aliheeidari عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

912402*119 Ehsan Aghajani @Ehsanaghajani8* عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

919*8**023 Am St @amirstn1 عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

930*9*3323 Ramin @Ramin_bij عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

 عضو نیازمندی رستورانهای کشور   90*9*2*912

912***44** Sina Fir  عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

912344881* Esfandiar Tahmasb @Esfandiar_Tahmasb عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

93**32214* S.f  عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

912*300*08 Parsplus.store Ms.pedram aghaee @parsplusstoree عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

 عضو نیازمندی رستورانهای کشور  (     )نفیس تابلو ساز(     ) 18**40*912

912138***2 Hossein Ghadami @Hgh3*20 عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

9123189*1* A.A.M @amiralimostajab عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

9120282*** sh Fekri @DavidFekri عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

912288*192 Reza yazdi @Yazdireza عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

9121123930 Ali @alikarimpour1 عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

93*2829393 Arash kmj @Karimijou عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

9123*899*4 M.perak Sarikhani @mortezaPerak عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

9183*0183*  @ms12** عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

 عضو نیازمندی رستورانهای کشور  احسان سلطانپور 8*0802*912

 عضو نیازمندی رستورانهای کشور *bagh_akasbashi2@ مهدي شاهي 9121238309

933*9*4008 vahid @Chefvahidjafari عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

 عضو نیازمندی رستورانهای کشور  محمد 9*00**9132

912*1*8982 Farzad karimi @farzad_karimi8 عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

91228*2*44 A.t @Amt111 عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

913119*280 Mahdi Montazeralzohour @mehdi_montazer_4* عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

91229*9232 Alireza  عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

9122*0008* Hooman  عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

91211303*0 Hassan Abedi  عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

 عضو نیازمندی رستورانهای کشور Jany4@ جانیار 9390003*93

912123202* Majid Sekechi  عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

91249481** Nima Zarreh @Nima_Zarreh عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

91214*1228 mahak moshaver @Karshenas_rasmi_khodro عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

9128*2488* Peyman Talebi @Peymantalebi عضو نیازمندی رستورانهای کشور 
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912139*4*1 DarioX @dario8**8 عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

912*00**34 Daniel Barista @daniel_barista عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

93*2**802* majid @majideghtedari عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

9122349*8* alireza  عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

 عضو نیازمندی رستورانهای کشور  مسعود مدیري بهشت 9*91233932

912103*9** Jam  عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

912289*838 Farzaneh Orouji  عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

91222*0*4* A @Aliram3*8 عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

9121082084 m.civil @mm_mk عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

 عضو نیازمندی رستورانهای کشور  عدالت پیشه *912144104

 عضو نیازمندی رستورانهای کشور Hasanchazani@ حسن چزانی 3*8***9190

912*3001*2 Erfan Rasaei @ErfanRasaei عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

91283998*3 Hosein Ahadzadeh @hoseinahadzadeh20 عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

91219*1*9* shahryari 091219*1*9* @mersa_** عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

912*83*23* Silvereyes @Silvereyes عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

91239*41** rezvaniha @Rezvaniha عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

 عضو نیازمندی رستورانهای کشور Tavasool1300@ محمد توسل م 92949*9122

91242023** Sadegh F @sfbarrister عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

9124804*0* Amir Maleki @AmirMaleki19** عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

912*0*1*** Alireza malakooti  عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

9123130*13 A.A.K  عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

91239*0*83 Mohammad Reza SM @mammadreza* عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

91*310389* Mostafa Lotfi @Lotfishop2 عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

91229*31*9 Jalali Masoud @Masoudjalali1982 عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

 عضو نیازمندی رستورانهای کشور azizkhani2104@ حمیدرضا عزیزخانی **4**4*912

9122*03**4 A Del @Deladel عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

91242*498* Amirreza Naghdbishi @amirreza3030 های کشورعضو نیازمندی رستوران 

91239*2934 Shahla  عضو نیازمندی رستورانهای کشور 

 

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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