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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 سئوکاران و عالقمندان سئو 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

930818**32 Majid @Qeshm_sky عضو گپ و گفت سئو 

9131*9*7*9 OMID @Omid_Ajm عضو گپ و گفت سئو 

917102897* Alireza Barzegar @arzbarzegar عضو گپ و گفت سئو 

93**1*7*2* Emran Nq @emran_nq عضو گپ و گفت سئو 

938018*090 reza.nuri @Rezanurimisa عضو گپ و گفت سئو 

91*1983008 Muhammed @mohammad_oweis_payam عضو گپ و گفت سئو 

91090723*7 Mrt @Mrt_199* عضو گپ و گفت سئو 

91*223*021 Nima Hasanzade @nima_hzzz عضو گپ و گفت سئو 

91*3128*** Nadi @charogh عضو گپ و گفت سئو 

9122*01*0* zh. hazrati @Zh**noora عضو گپ و گفت سئو 

9123*312** Moh @esmocodecom عضو گپ و گفت سئو 

913**02192 Amir hossein Hosseini @amirhosseini92 عضو گپ و گفت سئو 

912*123*1* Masoud Aloohimi @aloohimi عضو گپ و گفت سئو 

919890*290  @strongeman2 عضو گپ و گفت سئو 

921*20*313 Reza Teymoori @reza_taymoori عضو گپ و گفت سئو 

912*871*2* Mohammad Zarandi @mzarandi عضو گپ و گفت سئو 

913*9*978* wahid @mr_2**1 عضو گپ و گفت سئو 

 عضو گپ و گفت سئو amin_h_n_*9@ امین نادری 8*2*912898
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9371*211*8 sam @Pey1sh عضو گپ و گفت سئو 

9137070*0* M - Y @mikaeily عضو گپ و گفت سئو 

9188171299 Parsa @Parsa_hamedan عضو گپ و گفت سئو 

9128987019 Amir jamshidi @Rouyeshhayportaravat عضو گپ و گفت سئو 

93*70037** Mohammad Reza Mohammadi @Ryvarz عضو گپ و گفت سئو 

9123*0**8* Akbar Nemati @AkbarNemati عضو گپ و گفت سئو 

912*07000* Yousef Alavi @YousefAlavi عضو گپ و گفت سئو 

912*8***89 Tahmine @a_tahmine عضو گپ و گفت سئو 

91228**792 Mohamad Ali khosravi @mohamadalikhosravii عضو گپ و گفت سئو 

9133782893 M A @xazadix عضو گپ و گفت سئو 

91388833*3 Hadi @h_norouzi9 عضو گپ و گفت سئو 

93**99*3*1 Vahid Behnam @VahidBehnam عضو گپ و گفت سئو 

91232**28* Ahmad Vahedi @Ahmadvahedii عضو گپ و گفت سئو 

9123001*1* Reza Mahmoudian @Rezamahmoudianparsa عضو گپ و گفت سئو 

91781***8* Amin Fakhar @Aminfakhar عضو گپ و گفت سئو 

91*2*023*3 Memor @minashij عضو گپ و گفت سئو 

91*3*0337* Far Had @toranj_manager عضو گپ و گفت سئو 

9127*12*09 MR Esmaeili @MREsmaeili عضو گپ و گفت سئو 

93****9387 Danesh Panah @shiraztech عضو گپ و گفت سئو 

91281*8*3* Amir Hossein Tajbakhsh @a_h_tajbakhsh عضو گپ و گفت سئو 

93*9*0*828 Hamid ashrafnezhad @Ashrafnezhad_hamidreza عضو گپ و گفت سئو 

91238380** S J @shiva_jelveh عضو گپ و گفت سئو 

 عضو گپ و گفت سئو Sayeh*3@ فاطمه شورجه 13*8*8*912

 عضو گپ و گفت سئو nasriali@ علی نصری *912219021

912**90073 Hamed Vaezi @hamedvaezi*8 عضو گپ و گفت سئو 

93*3****7* S.reza Ahmadi @reza8*3 عضو گپ و گفت سئو 

912870*10* Telegram None @MrsMehraban عضو گپ و گفت سئو 

922371**07 The_BlackGhost @The_BlackGhost عضو گپ و گفت سئو 

912*79*889 Mohsen Torabi @mohsentorabi123 عضو گپ و گفت سئو 

 عضو گپ و گفت سئو sael_zahra@ محمدامیر لطفی پور   سائل الزهرا  س *20810**93

93*23*7828 Ali @find_your_wings عضو گپ و گفت سئو 

91*3**1098  @Mosaver98 عضو گپ و گفت سئو 

 عضو گپ و گفت سئو Shagayage@ شقایق *2830*9192

 عضو گپ و گفت سئو **hassangholampour@ سردار خیبر 998*0*9111
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912*77808* Ali Asghar kalaie اصغر کالییعلی  @alikalaie عضو گپ و گفت سئو 

93*0302**2 Roozbeh Tavakoli @Roozbehtavakoli عضو گپ و گفت سئو 

912783*901 Shayan Dvb @SHARP1989 عضو گپ و گفت سئو 

902*79**33 Ali Borzooee @Ali_zarbaran عضو گپ و گفت سئو 

93***7399* M.r @Rezanzhad عضو گپ و گفت سئو 

93**707312 reza az @R_azmn عضو گپ و گفت سئو 

93**119171 Mehdi @Walking_de عضو گپ و گفت سئو 

91*091*2** Dr.Amir Hossein nasiraei @Dr_AmirNasiraei عضو گپ و گفت سئو 

912701839* Ali Kashi @Akaashi عضو گپ و گفت سئو 

93907**3** negara.agency @negara_studio عضو گپ و گفت سئو 

93878802*2 M O E I N @moeinakbarii عضو گپ و گفت سئو 

9127*1*32* Pb Ali @Alipourbafrani عضو گپ و گفت سئو 

 عضو گپ و گفت سئو Xanddotir@ محمد زند 0*970*9191

91239*89** Ehsan @ehsnchm1 عضو گپ و گفت سئو 

 عضو گپ و گفت سئو Parvizaskarinaeeni@ پرویز عسکری 7**1**9122

93*3837037 Majid Ghorbanian @majid_ghorbanian عضو گپ و گفت سئو 

93*2**7831  @mohaamad_h1 عضو گپ و گفت سئو 

93*8*8*7** Ali @ali_shahsavand عضو گپ و گفت سئو 

912792*82* Mehrdad Yari @MehrdadYari عضو گپ و گفت سئو 

912*7*837* Hamid Mahmodykia @mahmodykia عضو گپ و گفت سئو 

9121770288 Ali Reza @yara***9 عضو گپ و گفت سئو 

9037*01332 terme @Terme*12*2 عضو گپ و گفت سئو 

9122902*3* Milk @maxiikh عضو گپ و گفت سئو 

9392339188 Mahdi Roshan @mhd8822 عضو گپ و گفت سئو 

93*3391*38 HS @Zxhasan عضو گپ و گفت سئو 

912*2*78*8 Mohsen Gholampour @Moh3n0 عضو گپ و گفت سئو 

9121983*78 Md reza @PJC_admin عضو گپ و گفت سئو 

9387992*3* A.Tavakoli @A_Tavakkolii عضو گپ و گفت سئو 

 

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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