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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 بکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک طالفروشان و طالسازان کشور موبایل 

ضا و یا کنیم که اعهایی از تلگرام را پیدا میها یا کانالگروهزنیم و جستجو می، کاوایدههای جامعه، شما و یا ما به نیابت از شما در بانک تلفن کامال هدفمند از مشاغل و یا دیگر بخش

ها تلگرامی ها 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 کسبمدیران آن

 را دانود 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

91219*342* TEM @TEM2000 عضو طالسازان ایران 

91*1111212 @li 12  عضو طالسازان ایران 

9111**92** Shaghayegh @shaghayegh_jeweler عضو طالسازان ایران 

 عضو طالسازان ایران saphirdarman@ علیرضا هرندی 1*1990*912

912*93*28* Hoora @Hoora8 عضو طالسازان ایران 

914318*84* Khajouie Khajouie @meisamkhajouie عضو طالسازان ایران 

9131311114 Management daryna @Mangementofdaryna عضو طالسازان ایران 

93**398*00 mahdi seyedpour @MSydpr عضو طالسازان ایران 

913111*811 Hamid Makinian  عضو طالسازان ایران 

91312*2*** Fariba rasouli  عضو طالسازان ایران 

9121210933 Salar Safaverdi @salarsafaverdi عضو طالسازان ایران 

912289*923 V R. PANJEH POUR @VRPANJEHPOUR عضو طالسازان ایران 

9123498499 Ebrahim Movahedi @Ebrahim**m عضو طالسازان ایران 

93034**2*1 Ha Gh @hamedgh*94 عضو طالسازان ایران 

91213909** Jafar Nasiri  عضو طالسازان ایران 

913302**34 . @Bird_ring عضو طالسازان ایران 

912*443240 heidar jabareh @hj313r عضو طالسازان ایران 

912224*393 Mohsen Adeli @adeli**0 عضو طالسازان ایران 
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933**80013 R  Y @Roya_nezhadi عضو طالسازان ایران 

 عضو طالسازان ایران Tahere_Kargarianmarvasti@ طاهره کارگریان مروستی 1*89*91239

91314019** Mahmud Zham  عضو طالسازان ایران 

912*4912*2 a.o @nikkar10 عضو طالسازان ایران 

938883188* NOSRATI @hasannosrati عضو طالسازان ایران 

914148*213 Ali Javadi  عضو طالسازان ایران 

912*89*881 Mohsen Jam @MohsenJam*1 عضو طالسازان ایران 

 عضو طالسازان ایران  محمد حسین رحیمی *8214*9131

9121443*13 HaMiD KB @Hamid_KB** عضو طالسازان ایران 

9122028*19 H.Alimardani @goharneshan @HamidRezaAlimardani عضو طالسازان ایران 

 عضو طالسازان ایران SAEEDBAROOTKOOB@ سعید باروتکوب 24**9**913

914308*109 Seyed Reza Seyedahmadi  عضو طالسازان ایران 

912*34**02 Ali dastan @Ali_spdr عضو طالسازان ایران 

91331*31*4 Alireza .z  عضو طالسازان ایران 

933882294* Moji abed @mojiabed عضو طالسازان ایران 

912*80224* Mojtaba 12  عضو طالسازان ایران 

912120*121 Ram Ap @ram_ap عضو طالسازان ایران 

9123840*14 Ali @Asal_amirali عضو طالسازان ایران 

93*08*1011 Hamid reza Mosavi  عضو طالسازان ایران 

9128082*14 Alireza Kashani @alirezakashanii عضو طالسازان ایران 

912*09*81* Zahra Asghari  عضو طالسازان ایران 

912290*320 Hamed Safi @SafiHamed عضو طالسازان ایران 

9122**41** Hadi Dadashzadeh @HadiDadashzadeh عضو طالسازان ایران 

 عضو طالسازان ایران  عباس *2*3*91230

912*318*40 jahan @Naqsh_e_jahan عضو طالسازان ایران 

912*000030 F.Maleki @faraz*000 عضو طالسازان ایران 

91493*2802  @ziba_chobp عضو طالسازان ایران 

 عضو طالسازان ایران   **4**94*93

 عضو طالسازان ایران Tablosaz_sorena@ تابلوساز سورنا 8820308*91

 عضو طالسازان ایران javanmardi@ جوانمرد 44***0**93

912138**89 neda  عضو طالسازان ایران 

91410*0*1* Ebrahimian Amir @Goldnil** عضو طالسازان ایران 

91232*8419 Ramin Samad @ramin1984 عضو طالسازان ایران 

912**2083* m asadi @iqirchamber عضو طالسازان ایران 
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 عضو طالسازان ایران  هاشم شرافت 4**020*912

9122*38291 abolfazl ahmadi @otagsaz عضو طالسازان ایران 

 عضو طالسازان ایران  محسن معتمدی **4119*933

912*939141 M.M Hagh  عضو طالسازان ایران 

 عضو طالسازان ایران MAMADTALA_**00*43@ علیزاده *9*819**93

91311*3298 Naderi Behro @nabehro عضو طالسازان ایران 

930*1**300 M.H @hajianmaryam عضو طالسازان ایران 

91******92 New *41* @NeW*41* عضو طالسازان ایران 

912410140* HESAM Ho @Hesam1*800 عضو طالسازان ایران 

 عضو طالسازان ایران Phdtrader @fillip002فیلیپ  3*31*91233

912490**** SABERI @diamond_jewellry عضو طالسازان ایران 

933*9920*9 Sa Mo He @SaMoHe عضو طالسازان ایران 

91322*903* Jalal Afshari  عضو طالسازان ایران 

91213*2*88 DATIS JONSK @jonsk19*3 عضو طالسازان ایران 

 عضو طالسازان ایران  م ح م د ... 1*2*333*93

91214****8 Mojtaba Rafatmanesh @mrf201* عضو طالسازان ایران 

901*048880 Ganjeh @GanjehGallery_com عضو طالسازان ایران 

93*8*2008* Diamond @Diamond_Design_Team عضو طالسازان ایران 

913812*194 N e D a  عضو طالسازان ایران 

91213938*1 Reza Damadifar  عضو طالسازان ایران 

91311**390 Mehrdad  عضو طالسازان ایران 

913929**40 Mahdi @mahdine*9 عضو طالسازان ایران 

 عضو طالسازان ایران akbar_hashemi1@ اکبر هاشمی **4408*912

93**104299 R@sool @rasool13*813*8 عضو طالسازان ایران 

 عضو طالسازان ایران emdadi_mohammad@ محمد امدادی 942403*912

912*10432* Hassan Ghodrati  عضو طالسازان ایران 

912*0084*4 Mohammad @Mhajikarama عضو طالسازان ایران 

912*018482   Ms عضو طالسازان ایران 

 

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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