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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 

فن کامال برای ارائه بانک تلکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک   استان هرمزگان  موبایل

ها کنیم که اعضا و یا مدیران آنتلگرام را پیدا میهایی از ها یا کانالزنیم 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.

 بانک اطالعات مورد نیازتون، لطف ویدئوی آموزشی زیر رو مالحظه فرمایید: برای آموزش چگونگی جستجو و دانلود

 آموزش دانلود رایگان بانک موبایل از هر صنف، شهر، استان و یا بخشی از جامعه
 

 پیام ارسال فرمایید.یا تلگرام در واتساپ   ۰۹۱۲۱۴۰۰۲۳۷ها، به مارهها به * تغییر یافته است. لطفا برای دریافت کامل شهایی از شمارهبخش
 گروه تلگرامی مبدا نام کاربری  نام و نام خانوادگی در تلگرام شماره موبایل

933101*2*0  @AMERICAN_STOUCK عضو تبلیغات استان هرمزگان 

933*8**908 Amir  عضو تبلیغات استان هرمزگان 

919913**8* B a @Baby_lux1 عضو تبلیغات استان هرمزگان 

 عضو تبلیغات استان هرمزگان   01840**911

 عضو تبلیغات استان هرمزگان  داود 3*33*91491

93*83*1*44 NaSeR @Naser930 عضو تبلیغات استان هرمزگان 

91*3*289**  @saffron_aghele عضو تبلیغات استان هرمزگان 

 استان هرمزگانعضو تبلیغات    19*1**9393

 عضو تبلیغات استان هرمزگان   8*93901909

912120*84* Dekotex @Reza_Mansurifar عضو تبلیغات استان هرمزگان 

 عضو تبلیغات استان هرمزگان victorcity@ مدیرفروش ویکتور حجازی 1809*3**91

 عضو تبلیغات استان هرمزگان   1*08*2*930

914**81*02 s.r @Behbeh1394 عضو تبلیغات استان هرمزگان 

910*2*2*1* Smab @Smab*8* عضو تبلیغات استان هرمزگان 

93*3839*3* Ehsan @Ehsan_takpar_tel عضو تبلیغات استان هرمزگان 

 عضو تبلیغات استان هرمزگان Sharafian_NMHaram@ خدایا دمت گرم!!! ***228*913

 عضو تبلیغات استان هرمزگان   4*18104*91

9023030939 3030 Tv @Shop3030tv2 عضو تبلیغات استان هرمزگان 
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91*49*8219  @KHHAT عضو تبلیغات استان هرمزگان 

 عضو تبلیغات استان هرمزگان   30**914401

 عضو تبلیغات استان هرمزگان ASHGMAHDI@ علی محمد 98**132*93

93**920322 @ Arbabi اربابی Tavoosi @Arbabiiitavoosi عضو تبلیغات استان هرمزگان 

91124*3800 yasin Karimi Khoshhal @yasin_karmi_khoshhal عضو تبلیغات استان هرمزگان 

918**10*40  @Farid29*4 عضو تبلیغات استان هرمزگان 

919930**21 Behzad Kamelan @behzadkamelan عضو تبلیغات استان هرمزگان 

91*0030904 Magical Girl @MagicalGirl93 عضو تبلیغات استان هرمزگان 

912**9**0*  @smvqq عضو تبلیغات استان هرمزگان 

 عضو تبلیغات استان هرمزگان   *919900139

 عضو تبلیغات استان هرمزگان  ابوالفضل سعیدی *4**4*1*93

91222**2** Mohammad  عضو تبلیغات استان هرمزگان 

9119*2*3*8 Meysam Babanezhad @MeysamBabanezhad عضو تبلیغات استان هرمزگان 

93*4*483** god is beautiful @ad_targettt عضو تبلیغات استان هرمزگان 

 عضو تبلیغات استان هرمزگان   9199001393

91*948**23 accounting @zch**23 عضو تبلیغات استان هرمزگان 

901*0309** immgration_advinsor1   Mandella @Advisor98 عضو تبلیغات استان هرمزگان 

 عضو تبلیغات استان هرمزگان  تو برو خود را باش *00*0*9133

 عضو تبلیغات استان هرمزگان   *983*90128

 عضو تبلیغات استان هرمزگان mehdishahsavari2022@ مهدی شاهسواری ****430*93

93***112*8  @smspanel_suport  تبلیغات استان هرمزگانعضو 

 عضو تبلیغات استان هرمزگان lavazemebarghiii @sabafarzanShoppingالله زار لینک فروشگاه @-فروشگاه لوازم و وسایل برقی و الکترونیکی 3191***910

 عضو تبلیغات استان هرمزگان   **92149832

 عضو تبلیغات استان هرمزگان Mdeal@ ستایش 0*4180**91

 عضو تبلیغات استان هرمزگان  نوری فر صنایع غذایی نامیکاتولیدکننده انواع سس های سرد و گرم 41**912032

 عضو تبلیغات استان هرمزگان   411**9*930

919201*49* MOSTAFA nourani @M14*01122 عضو تبلیغات استان هرمزگان 

919*80*40* Faezehmehraliyan @atashopp*8  استان هرمزگانعضو تبلیغات 

91*8*18990 Nazanin @Id021 عضو تبلیغات استان هرمزگان 

9034*3*094  @Fitness_*094 عضو تبلیغات استان هرمزگان 

 عضو تبلیغات استان هرمزگان   9*10*3*914

901431*29*  @mahya192 عضو تبلیغات استان هرمزگان 

 عضو تبلیغات استان هرمزگان   183*18*930

93*4084829 saba  عضو تبلیغات استان هرمزگان 
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 عضو تبلیغات استان هرمزگان   8343***990

93*32120*2 .. @kahroba92 عضو تبلیغات استان هرمزگان 

919*490*1* S @S30001**0 عضو تبلیغات استان هرمزگان 

90114*13*0 Hamed @Hami_013 عضو تبلیغات استان هرمزگان 

سفارشات شرکت کامالن واحد 90*088*901  @kamelansales عضو تبلیغات استان هرمزگان 

933****94* Mr mansory @KhadmatAriya عضو تبلیغات استان هرمزگان 

 عضو تبلیغات استان هرمزگان TAmehrYazd@ احداث استخر پلیمری ایران 0*4*913002

914*3*9123 A @LogoSt_ads عضو تبلیغات استان هرمزگان 

 عضو تبلیغات استان هرمزگان allame_helli_rah@ خادم الشهدا . 942*33*902

930*98**48  @Champiooon عضو تبلیغات استان هرمزگان 

93311320** ....... @Ho3en_19 عضو تبلیغات استان هرمزگان 

90304*3*82  @Tobe_notTobe عضو تبلیغات استان هرمزگان 

901*922940 Amir Saeidkia @Amirsaeidkia عضو تبلیغات استان هرمزگان 

 عضو تبلیغات استان هرمزگان   9302490198

 عضو تبلیغات استان هرمزگان Sh3center12@ حسن **3*9**912

 عضو تبلیغات استان هرمزگان   *29*2**930

 عضو تبلیغات استان هرمزگان  سالمت طب هومیوپاتی *18*12**91

99011*8183 tina mohajer  عضو تبلیغات استان هرمزگان 

9394424328 .... @Z_M_**_*0 عضو تبلیغات استان هرمزگان 

93*130*1*2 (   ) @Hanhaniiii عضو تبلیغات استان هرمزگان 

 عضو تبلیغات استان هرمزگان   883983*914

 عضو تبلیغات استان هرمزگان shop_adminn@ فروشگاه درخشنده 91**39*938

 عضو تبلیغات استان هرمزگان   *3191**902

90321*2480 Unknown @Cnckaran20 عضو تبلیغات استان هرمزگان 

93*94*48** A: @Bh48** عضو تبلیغات استان هرمزگان 

90112*3110  @ss14*0 عضو تبلیغات استان هرمزگان 

 عضو تبلیغات استان هرمزگان   *94*33*902

989904901*39 Jeiran Soltani  عضو تبلیغات استان هرمزگان 

 

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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