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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 بانک بکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک رانندگان کامیون و تریلی موبایل 

دیران کنیم که اعضا و یا مهایی از تلگرام را پیدا میها یا کانالگروهزنیم و جستجو 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.

 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   ۰۹۱۲۱۴۰۰۲۳۷ها، 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

918*317797 AS N @AmirsaiedN  و بوشهرو کل کشورعضو کامیون داران شیراز 

 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور  1390 3*13 **91221032

 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور  کو رش 10*21*9133

 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور J_jamal@ جعفرجمال **1*31*912

93*1*7**7* S KH  عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور   2*0*39*930

9122*2**03 Mojtaba Gh @Moji3*19 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

919**2*71* Farhad Ba @Farhadbann عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

939710013* VAHID.MOS  عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

9128918301 mohammadreza @Mohmmadsh321 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

93**0302*9 Mohamad Bastami @Mohamad021021 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

9121333900 Majid Ghoreyshi  عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور  حمل ونقل مظاهری 3*09**9121

 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور  سعید 9122817211

91*38177** Iran Tractor Football Club  the most airy in Asia and * worlds @tiraxtur13** 

91223*3*9* Babak  عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور  احمد چراغی 3*187*3*91

 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور  ضامن آهو *9**917772
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9111113*** Majid_Faridfar @Majid_faridfar عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

91*3*1*939 Ali  عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

91***2*800  @Sse*800 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

9127*18117 Moh.heidari  عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور Mah12*7@ م ص 800*7*9101

 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور  امیر 008921*937

 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور Mehdi2**0@ مهدی کریمی 0**082*919

91*309*002 Mohammad M.a  عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

91***2**77  @Matin**77 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور  نیما 7******917

 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور Majidrashidi*2@ مجید رشیدی *8*9121783

91211978*9 Mehdi Saeedi @ms**0 شورعضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل ک 

9132**1*** A** J**  عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور  مجتبی ایمن بار **91770098

9179991039 Mohammad Ahmadi  عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

9131133**1 Mohammad Reza  عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور  ابوالفتحي حمل و نقل پاینده 1*92***912

9128*77730 Naser Kalani  عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

9127281**2 Khodro200 @khodro200 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

918171711* Fardin.h @Fardinhm عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

93*0717*7* M. M  عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

91*38*819* mostafa mohammadi  عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور Bimeh_Eftekhari@ ندگی بیمه مهندس افتخارینمای *808***912

912390*19* seid bashir  عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

917**3831* Karimi @Saagghar عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور  عباس عامری 38*9121787

91093*719* Amir ali motamedi  عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور  ایزدی زیتون کاال 9133289099

 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور  علیرضا *911911900

92119*0*7* _________M    ________  عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

9129172700 S Zarei  عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

937*8*200* Mohammad REZA @mohammad200*gh عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

91***1321* Benyamin  عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

91132*2*13 Mojtaba Gorji @Mojtabagorji** عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 
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9173371*99 Ali Ali  عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

913210*07* Ahmad Hasanzadeh  عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

9380830099 S. J  عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

9170122**0 Ebi  عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور Ali_karamikian@ علی کرمی کیان ***78*9*91

9123821*0* Reza  عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور ahmad_reza_ilani78@ احمدرضا ایالن 1*7*938901

 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور shykhbahayi@ اعالم بار شاهپور 9139121800

 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور bahram_mog@ بهرام مهاجریان *8***91322

91*99278*2  @Mohammad_f_13*0 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور  شاهین 813798**91

912*82*82* (     )MajidG*10(     )  عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور  حمیدرضا 8*918**918

913*3*397*  @MASOUD397* عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور  امین دهقانی *137**3*93

 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور  حمیدبرزگر 9178080197

9178281823 Mehdi Sh  عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور  علی دلشاد 0*91719230

ما ز فردا نگرانیم که فردا چه کنیم 98 9*91332287  عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور  

بار سراسری اعالم **93807788  @Asghar12*0 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور  امیرخان 902*913129

9171*10133 Asiyaei Ziaa  عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

9173313*** SIRVAN  عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور  .. ****917321

 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور  داوود ملک 3*138*9131

9133*2*210 Majid  عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور 

 عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل کشور  درویش *3181**912

917373***1 Sadegh Pouladi  عضو کامیون داران شیراز و بوشهرو کل 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 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 گروههمچنین عالوه بر عضویت، می

 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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