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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  فارکسفعاالن موبایل 

ها کنیم که اعضا و یا مدیران آنهایی از تلگرام را پیدا میکانالها یا زنیم و گروهجستجو 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.

 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 ر واتساپ د ۰۹۱۲۱۴۰۰۲۳۷ ها، به دریافت کامل شماره ها به * تغییر یافته است. لطفا برایهایی از شمارهبخش

 گروه تلگرامی مبدا نام کاربری  نام و نام خانوادگی در تلگرام شماره موبایل

91*2*20122 Sanaz Jamali @mchahooki عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

9010323773 Arash @SALIMI_A1 گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس عضو 

93*98**7*8 Mehdi @Mehdi_N_007* عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

9178*8*119 yazdan @yazdanoff عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

90172273** alireza @Alkia0*1 عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

93709207*0 DanialHooshiar @danial_h7* عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

93*1****** itstheali @Itstheali عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

912*88038* Emad @mev89 عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

937*71***2 Chalak @Chalak199*  دیجیتال و فارکسعضو گروه کریپتو   ارز 

93*9**2911 Mirza.Saman @Mirza_Saman عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

93*823*338 Saeed @saeed_dadar*8 عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

933*3*0707 Sepehr Fazel @Sepehr_Fazel199* عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

92172799*1 A Norouzi @A_norouzi8 عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

93707301*8 Omid @omidrkn عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

93*9*9*282 M.asadi @Mehdi_lawyer** عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

918379*13* payam rezabakhsh @payam_rezabakhsh  کریپتو   ارز دیجیتال و فارکسعضو گروه 

9198*1*91* Joubin @Joubin1 عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

937392***9 Fred Rhm @Farshidrahmanian عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 
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93*13270*2 Babak @sbabakp عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

91*91*87*0 BeHzAd @behzadtabrizi1988 عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

9383*3*823 O.Osmn @Ozr_Osm عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

91229*9389 behrooz @Behrouz_*3 عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

91*8021090 BehzaD @Behzad_behzadiiii  دیجیتال و فارکسعضو گروه کریپتو   ارز 

91**09*92* Behzad Asaadi @Behzad*2*2 عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

93883*2**7 J.v @chinaorders1 عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

9027233**3 ...... @Cahajegeh عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

903*7***12 Mohammad Sh @Mohammad*839 عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

 عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس Mhalgo@ بورس 31**913271

937*3*138* soroush @Soroush_ghiaszadeh عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

912**70393 Faezeh @faez9191  کسفارعضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و 

93311932*2 Hamid Sedaghat @hamid19900 عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

91*2227**8 iana Lakzaei @Dorododo عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

912*00*7** Mohsen Golafrooz @mohsengolafrooz عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

 عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس setareh_hashtom8@ ستاره هشتم 73*0*93023

913229*997 ebi mehdizade @ebrahim**997 عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

 عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس FNXSHIPPING1@ گروه تجاری ققنوس 7*2***9399

938273**73 Hossein @hossein**73 عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

933292**22 Hamed Mohamadvandazad @hamedand**22 عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

930787*210 MR @MILAD_hp1382 عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

9120**37*9 Meysam.gha @Meysamghalebizade  کریپتو   ارز دیجیتال و فارکسعضو گروه 

 عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس Healthylife97@ علی *12*9**917

912321*991 hossein @ho9aj عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

912*039937 Sama Kh @sama2323* عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

93*33*0*91 Javad Rostami @DrJavadRostami عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

93*3199977 idheM @Arizona198* عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

901**18**7 Hoseyn @hp13*3** عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

 ارز دیجیتال و فارکس عضو گروه کریپتو   Hossin13313*2shiraz@ روز خوب *0*9177192

91**8***** S.s.hasanloii @Saeedsaket عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

919*188*19 Kingday @KinGoal عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

 عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس kohnesavar@ کهنه سوار *8190*9132

 عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس KimiaAnia@ شیرمحمدی . 388*77*912

91877*2373 Ako Kurdistany**** @Ako2373 عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 
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91***3*9*0 MELAD @KHOODAM1387 عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

91338319*1 R.k @Rahim*0ka  دیجیتال و فارکسعضو گروه کریپتو   ارز 

937*9**937 ABOLFAZL khaann @abolfazlkhann عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

9128**2**0 Ali Kabiri @Ali_Kabiri_2***2 عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

91238*7*23 Mahyar KHANDAN  عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

919*3**001 Investor land @Investschool2* عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

9197*93930 m m @a_l_o_n_e_engineer عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

9178709372 @mir @lionk** عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

 دیجیتال و فارکس عضو گروه کریپتو   ارز Moslem*830@ مسلم 830*0*3*93

93**7*8917 Hossein L N B @HosseinLNB عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

9181708*2* MMY m @mmy8*2* عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

937*19*298 f @mostafaArnold عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

9122*8**91 Hamed Rp @Hamedrp* عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

912*8*2*9* Ali Hakimi Rahmani @alihakimirahmani عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

9122717221 Rezanouri @REZAnoori13*8 عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

9118**3*** R Makhtoum. @rmakhtoum دیجیتال و فارکس عضو گروه کریپتو   ارز 

93****1292 Reza @Rezfox عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

9122199*93 mohammad h.p @MMM*2*39* عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

9122*77198 Aboolfazl m @abolfazl_rm1370 عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

91*9*82*90 Anya R @KhoramabadRoomeshkan091*9*82*90 عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

 عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس Royapardazkashan@ مهدی 02*320*919

93912179** Mohammad Reza @Mrvyy عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

93*073290* M  S♡♡ E @Maaansooore  گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکسعضو 

919*13*0*2 Ailin sabouri @Aramesh_ravann عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

93*138891* Who am i @mmdTNT عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

91*0282980 Ryhan @Ryhane_safavi عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

91*08*0773 Mr Robot @HEisDevil عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس 

 عضو گروه کریپتو   ارز دیجیتال و فارکس m_reza**7@ محمد **7*930873

 

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

https://marketing.idekav.com/
https://www.aparat.com/dashboard/videostat/nIzlC
https://www.aparat.com/dashboard/videostat/nIzlC
https://www.aparat.com/dashboard/videostat/nIzlC

