
market | کاوسامانه بازاریابی ایده i ng.i dekav.com                                            :۰۹۱۲۱۴۰۰۲۳۷ارسال پیام در تلگرام  یا واتساپ به  مشاوره 

 

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 

تلفن کامال  برای ارائه بانککلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  هاکابینت فروشموبایل 

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

9122**4*3* Saeed Kabiri @Saeedkabiri عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

9144138424 Amin @aminKnima  تبلیغات کابینت بانکعضو گروه 

93*88*0*88 Ammar Shabankari @ammar_shabankari عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

912114*113 Soroosh @soroosh_shssh عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

93*3**411* Alireza Sabagh @IRAN_MAX عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

93901*820* Mani @Rezakahrizi عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

93*304*312 Mehti @mehdisalek عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

938289**83 Milad Trane @MiladTrane عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

93*38*34** r z@  عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

9123*1**30 Momeni Ali  عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

912*9***11 Azadeh @a_shobeikeh عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

9123491811 alireza  عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

9393*3*13* Erfan Talebi  عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

912***1813 Amir AmiripoOr @AmirAmiripoor عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

91220831** Hadi @Hadi31** عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

91294*2**1 Hooman  عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

93*13*8238  @Asedmohsen عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

 عضو گروه تبلیغات کابینت بانک ali2**3110@ علی غفاری **4398*912
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91244*142* K.Ghasemian @SMONEGH  کابینت بانکعضو گروه تبلیغات 

912**43**2 Farshid T @FarshiiidT عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

 عضو گروه تبلیغات کابینت بانک Alivahidi@ علی وحیدی 9121839028

 عضو گروه تبلیغات کابینت بانک ad_min20@ ادمین 40****9*93

938*8*909* Rasoul Azizi  عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

9183**20*0 Saman @samanhasani عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

93**22*838 Mahyar Bagherian Lemraski @anamis2*08 عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

9109**32** leila langroudi @langroudii عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

913232338* AW C&T @ariowebct  کابینت بانکعضو گروه تبلیغات 

93*3882*0* Arash Asadi @nimaasadi4 عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

93*20***88 David Rnjbr @David_FRJ عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

 عضو گروه تبلیغات کابینت بانک **Ali9304@ علی بابایی اکاژو دکوراتیو *40*4**930

91440248*2 Younes @younes3*81  گروه تبلیغات کابینت بانکعضو 

912*3811*9 Danial Hsr @Danialhsr عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

91213812*3 Hamid faghrian @hamidfaghrian عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

93**222988 MJ MG @MJ_AMG عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

912803201* A Karimi @Aboozar_karim  گروه تبلیغات کابینت بانکعضو 

91*94***42 Farrokh @golden_carpet عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

91**9**0*4 Abbas @arynhum عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

91233*2**9 Mh Nedae @Nedaetoosi عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

9121*99819 M Rangamiz @Mrra30  کابینت بانکعضو گروه تبلیغات 

91232332*9 Aj T  عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

93*0*89011 Hamed @Hamed1**4 عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

91311122*4 G @golshan*4 عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

91*1098191 AliReza Abedi @aliabedi99 عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

کابینت متلایر 023**20*93  @materialcabin عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

912193*890 A . J @AMIR_JAVID عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

9128*8*8** Mojtabaa @mojiiij عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

9113**2*94 Mehdi @MehdiBahador عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

91*3331401 A**y   گروه تبلیغات کابینت بانکعضو 

93*341***0 ALI  عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

93*3*43133  @ardalanalireza عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

91*9*4194* S @Sevensetare عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

912**2224* DaniyaL Hajjar @D_hajjar عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 
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93*8383**4 reza sameni @sameni_reza عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

91231913*4 Hosein Kian @HoseinKian عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

 عضو گروه تبلیغات کابینت بانک Mirzasalehi@ صالحی 9132120829

 عضو گروه تبلیغات کابینت بانک  سیستم آشپزخانه ماژور 01*400**93

93081110*0 m.m @m_odisseh عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

912*843*12 Amir Dibaee @Amirdibaee عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

 عضو گروه تبلیغات کابینت بانک  پدرام مقصودی 32*84**912

91242*02*1 MEHDI.K  عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

9124*13200 D1000iu @D1000iu عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

93930303*3 Masoud Far @DJmasoud313 عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

912130808* A Gh @A_Ghforani عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

9109033**2 Hoseein m @HOSIN99* عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

93*4**1342 Scorpion   کابینت بانکعضو گروه تبلیغات 

 عضو گروه تبلیغات کابینت بانک Mookaa@ مجتبا 311494**93

912***913* Sattar Ansari @Sattar_Ansari عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

912*8*0944 Hadi @Hadi_944 عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

912123*033 Reza parvizi @Reza*1Designer  کابینت بانکعضو گروه تبلیغات 

912330239* mohsen nourafkan @ccityj عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

91*902830* S.h.r.m  عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

 عضو گروه تبلیغات کابینت بانک Noorachoob@ شریف *93*3*9*93

912*2322*9 Alireza Rasolpour @Alirezarasolpour  کابینت بانکعضو گروه تبلیغات 

93****48*3 Amin @Amintayebi92 عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

912932**80 MohAmAdrezA @Kajfurniture_admin عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

 عضو گروه تبلیغات کابینت بانک Fardadamjadiyan@ فرداد امجدیان 23*3*91833

9123**2*02 Manouchehr Pazoki @P_Pazoki عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

933*443331 milad moradi  عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

939**34010 Sina wood @hoseynvelenjak4010 عضو گروه تبلیغات کابینت بانک 

 عضو گروه تبلیغات کابینت بانک mohammadhasanfarid@ محمدحسن فرید 41419*9123

 

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 مییدهدر اوکار 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 گروههمچنین عالوه بر عضویت، می

 رو مالحظه فرمایید. کاوویدئوی خالصه خدمات بازاریابی هدفمند در سامانه ایدهکاو، لطفا یم. برای آشنایی با خالصه خدمات ایدههای تلگرامی را به گروه شما اضافه کنکانال
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