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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 

کامال  برای ارائه بانک تلفنکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  هاضایعاتیموبایل 

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

912*22211* Mahdi Rajaee @plastic_trade عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

912121*499 Mahzyar @Mahzyar_rad عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

 عضو سلطان ضایعات خریدوفروش Yasermalekiiiii@ 32**0912883تجهیزات مرغداری  32**912883

 عضو سلطان ضایعات خریدوفروش KhodrooScience@ رمضان روحی ***9122910

9128819822 Majid rahman @Majidrahman*8 عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

 عضو سلطان ضایعات خریدوفروش alefnumber1@ آریایی ابوالفضل *1998*9188

9121342231 mehdi mohamadi @M_482 عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

9133*18194 Abas M @Abass_mehrjo عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

91230*8*84 Farzin Parsi @fatzinparsi عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

9132310*** Esmaeil @Sayye عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

912**991*4 Khansari Ali @alikhansariii عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

 عضو سلطان ضایعات خریدوفروش *homayon139@ همایون صبری 4**9123314

9124*02484 Mehrdad N @mehrdad_najimi عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

939883*1*3 ReZa @r_e_rezahabibzade عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

9193*40*09 Hamed Rezaei @Tery123 عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

91229404** Mehrdad @mehrdadkhajevand عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

9124*1200* Mehran @mehranbehnam1 عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

93**129303 yazdan*0 @Yazdan*0 عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 
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9132040*84 FARZAD FAROKHZAD @Farokhzad12 عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

912208*480 T @t*42* عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

912120243* naser aryan @Naseraryan عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

912*13*48* amir hossein POURPAK @pourpak1 عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

912****3** Danial @d4n*cmf2 عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

912*98*921 o     d       n @mohammad_akhavan عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

93**0*0090 Bahman Moomivand @BahmanMoomivand عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

9113484**2 Maryam Esmaeili @MEsmaeiliii عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

91*221*008  @Navidrahimi_ad عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

91**0*8*0* Majid M @Majid091**0*8*0* عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

91*3*2*241 Mohammad reza Mrp @mrp2003 عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

9123*09**2 Amin Akbari @kargadan_arch عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

93*3902028 Behnaz @Bihnaz عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

912*14**93 Jalal Jouyandeh @jalal_jouyandeh عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

9144828*33 MoSleh @Mosleh** عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

 عضو سلطان ضایعات خریدوفروش Akbarieeee@ حمید اکبری... 13**912114

 عضو سلطان ضایعات خریدوفروش Esponsor@ تبریزپرینت 9149182408

91390*1390 S.Mohamad R @Moham182** عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

912*228*12 Mehdi Karamad Tabrizi @Mehdikaramadtabrizi عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

912*1*2202 Eslam @AES4* عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

9123*422*1 Hany Mohamadzade @Haanymo عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

93*42**921 Misagh @misaghcoach عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

91230892*9 Mohammad Reza Farzaneh @marque*2 عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

 عضو سلطان ضایعات خریدوفروش Printpackmashhad@ گروه فنی مهندسی پرینت پک پوررمضان 880*11**91

91330***92 Hamid Reza @Hamidrbn عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

91238*4832 Kamyar Nia @Kamyarnia عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

9133419*** Mehdi @Cmigroup عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

919*00*038 Ashkan Gardeshi @Ashkan_grr عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

9121042*** Sadegh @Sadeq_mk  خریدوفروشعضو سلطان ضایعات 

933**0*29* Hossein Momeni @m_hosseinmomeni عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

 عضو سلطان ضایعات خریدوفروش reza_mohammad@ محمدرضا 09*1***933

91214441*9 Mostafa @ramezanii_m عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

91222391*3 Mohsen Kaheh @Mohsenkaheh*9 عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

93*1890*28 Afshin @Afshinmalakmohamadi عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 
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93*434214* Hamid.C.I.D @cid214* عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

93*424*910 Davod Amiry @da188 عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

91331*0*0* Meisam @Meisam**m عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

912344*3*0 Hasan @hasanshakeriii عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

9181112*20 Mehrdad Niko @mehre20 عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

912*410180  @meprinting عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

912*21939* Behrouz Nouri @Nilacharcoal عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

91910*8*48 Saman @samanaligol عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

913**0*03* AlirezZa @alireza_dyn عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

9122*14183 Feizollahi @Apa_door عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

91441*8**2 Ali Jalali @Jalalialiapt عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

91**11**9* Mohammad Firoozkouhi @Mohammad**9* عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

93****2499 FahimeHajiheidary @fahime_hajiheidary عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

 عضو سلطان ضایعات خریدوفروش TabibeGhalbha@ ابوالفضل فرخی 91*3383*91

912*8283*4 Hosein.slt @Ho3einslt عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

93*0*421*0 saeed Taheri @taheri_publication عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

9123881*0* Hossein Shoaie @shoaie عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

91212****9 Omid Khaleghi @Omidkhl12 عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

93***29*88 A H @Aliyar13*0 عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

91234**8*2 Alireza Bakhshi @Markaziprint عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

93*2**08** shaahin @shaahin98 عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

913*400*30 Shahriyari iranyarn.co @Iranyarnco عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

912*094482 A Sh @A_sh3*32 عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

 عضو سلطان ضایعات خریدوفروش Sekeen*9@ امیر 988198**93

91213*2800 Mohamad Reza Bagheri @Mrpersian2800 عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

912*2214** Masoud @Rad1*4 عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

912120220* Peyman @peymank عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

919*3*0994 Zomorrodiconstruction @Zomorrodiconstruction عضو سلطان ضایعات خریدوفروش 

 

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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