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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 

لفن کامال برای ارائه بانک تکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  هانویسبرنامهموبایل 

ها کنیم که اعضا و یا مدیران آنهایی از تلگرام را پیدا میها یا کانالگروهزنیم و جستجو می، کاوایدههای جامعه، شما و یا ما به نیابت از شما در 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.

 وزش چگونگی جستجو و دانلود بانک اطالعات مورد نیازتون، لطف ویدئوی آموزشی زیر رو مالحظه فرمایید:برای آم

 آموزش دانلود رایگان بانک موبایل از هر صنف، شهر، استان و یا بخشی از جامعه
 

 پیام ارسال فرمایید.یا تلگرام در واتساپ   09121400237ها، به . لطفا برای دریافت کامل شمارهها به * تغییر یافته استهایی از شمارهبخش
 گروه تلگرامی مبدا نام کاربری  نام و نام خانوادگی در تلگرام شماره موبایل

990*901*8* Samaneh Amjadi  عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

91*3*3*0** Seyed Mohammad M @SeyedMohammadM90 عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

 عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی Seyyedjava@ حب الحسین اجننی 912*933217

903*7**908 M @m_glvni عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

 عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی *hosainmousave137@ میر جعفر موسوی رندی 199*938879

9377327383 h @mh7*73 عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

913100*79* Mjameli @mjameli عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

939732**09 s-hsni @s_hsni12 عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

913078*9*2 __ZEL @ozzzzel عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

93379808*3 Majed @majed79a عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

912707**37 S @Spop123 عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

9910**88*1 .... @Zzzzzz1997 عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

93*077**9* Mohammad Saber @mohammad_saber70 و پاسخ برنامه نویسی عضو درخواست پروژه و پرسش 

9127*3220* Abbas Ghorboni @Abbas_Paytakht عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

912*79*270 Reza alipoor @rezaalipoorbehfee عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

913*7*10** Hosain @Mr_Endo عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

9122*33**3 morTeza @MoriVision عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

9109021*31 mOzhGan @mozhgan7810 عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 
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918707*3** Ngh @Mm_naghipour عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

 عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی Shahzade1121@ شاهزاده بلوچ 98**900*91

91*8*10130 ali @Birth1370_02 عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

91223122** (     )Ebrahim Norouzi(     ) @EBY22** ضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسیع 

93*9*9027* @ ! - @Mali_7* عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

 عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی MrLaravelDeveloper@ &حسین& 0*93917279

93**9**30* Ss @davoud_sabz عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

912*89*930 Parham.najari @Parham_njr عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

93078*30** # # @timoo_*0*0 عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

93*37103*3  @mary_alinejhad عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

91*8*08*91 ruhullah @hn21* عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

91*971*332  @Vahidtlc عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

918*29*170 ... @Bahar_733 عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

990121*9** Code Is Life... @Peymankhanas عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

990*9*8**1 Amirhossein @Amirhb8*n عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

93*2322*11  @sina_riyahi عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

 عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی Sasansaki@ ساسان ساکی ***2313*93

91219*8*32 Siamak @siamak702* عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

930*939810 Dr. HaDi @ArzanTala و پاسخ برنامه نویسی عضو درخواست پروژه و پرسش 

 عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی arvinnet_sarabi@ آروین نت *1**392*93

913809*312 H Nasajpour @h_nasajpour عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

9307192303 yasiii _s @yasiii***7s عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

93**7*7232 Leila @leilaabbasin عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

91*20*0118 Melika Mehrdad @MEMehrdad عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

91*7332792 - Bahman @ibahmman عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

912*712878 Ybb @Ybb13*2 عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

93*2**979* Djaminskat @Djaminskat عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

 و پاسخ برنامه نویسیعضو درخواست پروژه و پرسش  Bahman_ahmadzadeh@ بهمن 2*91372779

9102*2*9*7 Mehrab @MehrabSezar عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

 عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی reza_programer@ رضا ابراهیمی 28812*9379

91**0*3391 Kheirkhah @fakheirkhah عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

91*0981*99 Hossein 3H @hussein3h22 عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

91*07*7228 Mehri @Mehri_zarei عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

91***111*8 M Z  ه نویسیعضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنام 
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9390*2788* Ali @alii010101 عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

911937*7** Sadegh Tavakkoli @sts333 عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

 عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی   0**7701*91

9909*939** Ali.R @Alii_graph عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

919****119 mehdi Fahimi @Melika_manager عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

918****833 khan  عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

901***9*11 Fateme @Ftm2hm عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

919*20***8 /Mr.Robot @Mr_Robut عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

91*0737732  @Milad_sf عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

93092*207* amir hossein @amirh9*8 عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

 عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی hamidmathphys@ حمید 00***91387

93*82**88* Lachin.z @Lachin_z عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

919*32***0 REZA @Rz19pkhhsbe اسخ برنامه نویسیعضو درخواست پروژه و پرسش و پ 

939**1**08 Ali Najafzadeh @AliNajafzadeh77 عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

9302390*08 Type Fast1990 @Type_fast1990 عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

903783**** M.Amin @MAOmrani عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

9189178**3 pouya @pouyasly عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

922**01**1 mojtaba @mjdarabi78 عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

93*79133** M.e @mahsimu مه نویسیعضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنا 

93*1303003 Omid Omidi @Omid_omidiii عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

933**12812 Mehdi Abedi @Ma_70 عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

933*92179* Arash .To @arashtousioffical عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

 عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی azamirim@ محمد امیری 931**91921

9132*2*100 aliakbar mirdehghani  عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

9370**1731 S  عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

9103003928 Ghazaleh @ghazaleh1*10 عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

 عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی SmartRed73@ قرمز هوشمند 8*82**9199

9370389*70 Hossein Kian @Hosseinkian2* عضو درخواست پروژه و پرسش و پاسخ برنامه نویسی 

 

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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