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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 

ن کامال برای ارائه بانک تلفکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  پیمانکارانموبایل 

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 در واتساپ   ۰۹۱۲۱۴۰۰۲۳۷ها، 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

9131179030 Reza @reza*7*7 عضو پیمانکاران تهران 

 عضو پیمانکاران تهران  آریا پترو صنعت 89327**912

91**82*118 Sir Ayoub @sir_ayoub عضو پیمانکاران تهران 

9111*3*8*0 M.mohamad zade @Mohamad9200 عضو پیمانکاران تهران 

93**20*88* OOS MoOsA @Moosa_021 عضو پیمانکاران تهران 

91217177*2 Saeed Roshan @Saeed_Roshan عضو پیمانکاران تهران 

9123*3807* Mahdi @mahdi_*9110 عضو پیمانکاران تهران 

 عضو پیمانکاران تهران Sharef70@ شریف *12*882*93

912**7*932 EHSAN @Ehsan7738 عضو پیمانکاران تهران 

9393097390 Amir @Setarehiranian1 عضو پیمانکاران تهران 

9121721*9* Hossein Asef @hosein_asefnia عضو پیمانکاران تهران 

912*80*898 Milad @Miladiiii* عضو پیمانکاران تهران 

93*22*90*0 karacomplex 093*22*90*0 @kara3**_admin عضو پیمانکاران تهران 

9181*9*002 S S @Mfstone عضو پیمانکاران تهران 

912*2*3932 Erfan @Haghdoost عضو پیمانکاران تهران 

 پیمانکاران تهرانعضو  Powerpipe@ تبلیغات 23*01*9137

91**28*0*8 farjad lotfian @s*09*73** عضو پیمانکاران تهران 

 عضو پیمانکاران تهران   783903*933
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 عضو پیمانکاران تهران anellkax@ مجید عبادی 22*9131197

 عضو پیمانکاران تهران Saeednasiri13*2@ شرکت هگمتان پالستیک 9183111287

930*2*8339 MR.Taghavi 0917 789 3*** @Y_taghavi عضو پیمانکاران تهران 

91208***82 MokhtarniaAli @M1*00A عضو پیمانکاران تهران 

933*37***8 ali @alirezagh*37 عضو پیمانکاران تهران 

913102*23* M Vakili @MVakili عضو پیمانکاران تهران 

91210*8*8* Ali Afshari   تهرانعضو پیمانکاران 

912*778*01 Shahin Baghaei @Shahinbaghaei عضو پیمانکاران تهران 

9127829**8 Mahan Azadi @Mahan*8 عضو پیمانکاران تهران 

91313**37* Hamid Morakabi @Hamid_morakabi عضو پیمانکاران تهران 

912***2379 Mahdi  عضو پیمانکاران تهران 

 پیمانکاران تهرانعضو   یحیی عسگری 9122089211

912383*907 Babak @Babi_sgh عضو پیمانکاران تهران 

9122**3203 H.R.Esfahany @H_R_Esfahany عضو پیمانکاران تهران 

921232***3 Meysam Akbari  عضو پیمانکاران تهران 

93*17*9*32 Foad @foadifh عضو پیمانکاران تهران 

93**8*087* Ehsan Nri @EhsanNri پیمانکاران تهران عضو 

 عضو پیمانکاران تهران egacompany@ رضا رمضانی 71**919203

9121932*01  @Hamid_Ghadamgahi عضو پیمانکاران تهران 

93*2*12299 Mehdi @Mehdi_nt عضو پیمانکاران تهران 

 عضو پیمانکاران تهران Lsf1*00@ طاهری فروشگاه ساختینه **33*30*91

91*97072*7 @ M @MokhtarniaAli عضو پیمانکاران تهران 

912703**33 F@rhad @Wtofarhad عضو پیمانکاران تهران 

 عضو پیمانکاران تهران hkhavarzamini@ حمید خاورزمینی 9*1**91831

91**0*2177 A M I R . Peyro @Peyrovedin عضو پیمانکاران تهران 

 عضو پیمانکاران تهران pppsir@ پشتیبان پل)پیام رسان سنگ( 8100108*91

93972072*9 a.akbari @Akbari_Director عضو پیمانکاران تهران 

9131**2091 (-        -) @Omidmoradighahderijani عضو پیمانکاران تهران 

912223873* Sanaz Maleki  عضو پیمانکاران تهران 

93**79*98* L.soleimani @soleimaninejad  تهرانعضو پیمانکاران 

9123019*01 hasan koshki  عضو پیمانکاران تهران 

91211*9277 Michael @michaelakbari2 عضو پیمانکاران تهران 

91*88*93*8 kazem norouzi @k_norouzi عضو پیمانکاران تهران 

913302*827 MHDA @Masih*3 عضو پیمانکاران تهران 
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912*1*889* Shahram T @shtir100  پیمانکاران تهرانعضو 

912*099**7 Farshid @farschiid عضو پیمانکاران تهران 

 عضو پیمانکاران تهران  مصطفي باراني 9122222111

 عضو پیمانکاران تهران Sunuboot@ امیر 9189110701

912*008*18 Alireza yazdi Yazd foam  عضو پیمانکاران تهران 

 عضو پیمانکاران تهران   7*8*901779

93*8***0*2 Sayyed Abbas Mousavi @adel*92 عضو پیمانکاران تهران 

 عضو پیمانکاران تهران   1083*91233

9123*0288* yasin  عضو پیمانکاران تهران 

 عضو پیمانکاران تهران  حسین دلخوش 9123031397

9121308*1* M Ghasemi @Vakil_mghasemi عضو پیمانکاران تهران 

912122**78 Bijan Khatibi @bijankhatibi عضو پیمانکاران تهران 

9193902*3* hojjat @Hojjat_mirakhori عضو پیمانکاران تهران 

9123*90739 Minoo Khalaj  عضو پیمانکاران تهران 

93711**783 m sharifi  عضو پیمانکاران تهران 

9122189*** Mohamad saleh  عضو پیمانکاران تهران 

9123003*08 Hamid Balarak @hamid_balarak عضو پیمانکاران تهران 

912*712118 Ahmad Tavakol  عضو پیمانکاران تهران 

 عضو پیمانکاران تهران  مهدی شایسته 171*371*91

9122870**9 Arezoo  عضو پیمانکاران تهران 

9127**8823 Sayyad rasouli  عضو پیمانکاران تهران 

9121213*8* OK  عضو پیمانکاران تهران 

 عضو پیمانکاران تهران Heydari091*89*9**9@ پخش لوازم تاسیسات حیدری 9**9*89*91

 عضو پیمانکاران تهران  پرشین *10*912339

91*3***03*  @Rabinson عضو پیمانکاران تهران 

9131*9*007 Reza Ahmadi @rezaahmadi98 عضو پیمانکاران تهران 

91219**791 KHOSRAVI @KHOSRAVi*7 عضو پیمانکاران تهران 

9121*9**07 Mohsen pourshami @MOHSENPOURSHAMI عضو پیمانکاران تهران 

 

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 زش چگونگی عضویت در میلیونآمو
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ها و توانید اعضا و یا مدیران آنالین این گروهکنید و یا با درخواست شما میهای تلگرامی را دریافت توانید بانک موبایل اعضا یا مدیران این گروههمچنین عالوه بر عضویت، می

 رو مالحظه فرمایید. کاوفمند در سامانه ایدهویدئوی خالصه خدمات بازاریابی هدکاو، لطفا های تلگرامی را به گروه شما اضافه کنیم. برای آشنایی با خالصه خدمات ایدهکانال
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