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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 

ک تلفن برای ارائه بانکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  طراحان دکوراسیونموبایل 

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 کامال 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

9123*82182 h r @HRoshanaee**  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

93***00*98 Abed Karimi @abedkarimi  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

91244482*8 shahram Amiri @ArtShahramAmiri  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

 2عضو انجمن طراحان دکوراسیون  *magazine@ مجله 82944*9213

9391818912 Shayan Ashtiani @Shayan*8  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

9123*0*3** amir.m @Amiru21a  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

910**83082 MHM.T @MHM_tools  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

9123*089*8 Saeed Nikoy   2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

 2عضو انجمن طراحان دکوراسیون  Arsanepoxy@ ارسان 9141012044

 2عضو انجمن طراحان دکوراسیون  Aliaminiomran@ علی امینی *004***912

912**90428 A   2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

9121380*42 ARASH @arfarfarf2020  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

9198080804 Mar shal @abk38*  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

914482*213 A A   2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

919*188494 Salehi   2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

91*321*301 J Nobakht @Javad_nobakht  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

93*44380*0 sahar soleimani @S_s_arch  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

912*99*480 Mohammad Sabooni @MohammadSabooni  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 
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91431**833 Akbari- Alpha Co & Trex group & zoom mural & ruxury pu @Alphacompany  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

 2عضو انجمن طراحان دکوراسیون    *3*0930*91

91244*3298 Rahmani Artemis Co. @Artemis_rahmani  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

9384890999 Sara.rahmani @Cabinet0designer  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

912**14*90 Mehdi Kashani @mehdi1822  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

912844*020 Fereshte @Fereshte_by  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

91218**389 ghasem Khosravi @carpetman**  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

9124*22944 moghadam @Tagh_company  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

9122*49*2* Mohammad E   2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

9124*42109 A Tavakoli @atavakolli  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

9181*1*3** Morteza Farahani   2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

912930434* Novin p @Novinpazh_plus_company  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

93**2**0** farhad farzaneh @farhad_farzane  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

9199*9**1* Behnam @Texlife  2مدیر انجمن طراحان دکوراسیون 

912*034*2* Alireza @ali9321reza  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

910**38089 Ramin @R13**D13**  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

93081813*1 Y@sh@   2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

2*42خانم شیخ حسنی بیمه پاسارگاد  *40*30*919  @bimehpasargad_42*2  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

9123**8834 Abolfazl   2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

91230449*2 Saman Bayati   2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

9392***24* Saeed Tayefeh @saeed_tayefeh  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

938902898* Az @Azepoksi_admin  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

 2عضو انجمن طراحان دکوراسیون  *Rahyafteh139@ مهدی 883*90**93

93*4*13113  @javadsafaritilesteel  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

 2عضو انجمن طراحان دکوراسیون  AREAN**1*00@ عباس قلعه قوند 8*9*912284

9393**2929 Hosein Abdarbashi @hosein_13**  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

93***82**0 s s   2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

 2عضو انجمن طراحان دکوراسیون  Siyavash1@ سیاوش 8**144*930

 2عضو انجمن طراحان دکوراسیون  RedstarElectronic@ فروشگاه رداستار الکترونیک 180*921224

 2عضو انجمن طراحان دکوراسیون   *حسن  89*4029*93

91248**0*4 M_S @mehdi_s*9  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

919900*80* H J @Gozhooooooooo  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

91491*3*** Www.BehinaTile.ir @Behina_Tile  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

 2عضو انجمن طراحان دکوراسیون   مجتبی راد 8**8003*93
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 2عضو انجمن طراحان دکوراسیون  Sanat_sakhteman_ir@ حمید ربیعی مدیریت رسانه صنعت ساختمان ایران 238*912200

9388*33313 dr.ahmadi @Kyokushinirir  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

91238882*8 Kaveh @kavehashkeshi  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

91991*4902 Azarbayjan @Arezuomi0**  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

9111833039 behnam @Behnam_gr  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

 2عضو انجمن طراحان دکوراسیون   فرزاد زال 142**93830

93*0*8*00* Hamid.Reza   2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

93*308031* K@m@/_ R z@ ! @Kamalrezaei*8  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

 2عضو انجمن طراحان دکوراسیون  Pardazeshgaran_gil@ رعدی.نوین پردیس 12*8*90*93

912*8*4*0* Ali as Ahmadi @noyandecoration  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

91*2*2411* Ali Asghar paykar 091*2*2411* اناهید دکور @Asgharpeykar  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

9128*82*30 Sh @Pazel_decor20  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

 2عضو انجمن طراحان دکوراسیون    21**44*933

43**849*093تیم پژوهشی دانشوران  43**849*93  @TheBestTranslator  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

9013*0*14* Atena @Yamoor1981  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

912*231**1  @tamin_barghdavoodi  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

933*981338 B.Ranjbar @BehnamRanjbar1990  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

 2عضو انجمن طراحان دکوراسیون  civilmrbakhshi@ گروه معماری کالسیک *914102090

9123810**9 Haghi @AlfaSteel1  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

93*3*93003  @S10000000  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

912*2**130 Abbas Rahimi   2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

91028083*3 R Adabi @Rliterary  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

91922*1019 bahram F @Naqashibahram  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

93*100**80 H R M @rahsazimehrab  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

901842*903 Amin M.Moein @Mansoorian2902  2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

903**08*4* hossein e-z   2عضو انجمن طراحان دکوراسیون 

 2عضو انجمن طراحان دکوراسیون  *Rasool421@ اا -- 432210*918

 2عضو انجمن طراحان دکوراسیون   سید محسن معینی 08234*9198

 

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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