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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 

برای رمایید. کلیک بف بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  بازاریابان، کارگزاران و نمایندگان بیمهموبایل 

م که اعضا کنیهایی از تلگرام را پیدا میکانالها یا زنیم و گروهجستجو می، کاوایدههای جامعه، شما و یا ما به نیابت از شما در ارائه بانک تلفن کامال هدفمند از مشاغل و یا دیگر بخش

ها الها و یا کانکاو این امکان فراهم آمده است تا برای بازاریابی هدفمند تلفن موبایل اعضای و یا مدیران گروهوکار شما هستند. در ایدهها مشتریان خوبی برای کسبو یا مدیران آن

 تلگرامی را دانود 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

93***9929* Alireza @alirezashzi عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

 عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه Mamali304@ خنده تلخ ... 43*00**917

9171133*42 majid.ghorbani @Ghorbani22091* عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

 عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه Mohsenbimhiran@ میرزایی بیمه ایران 23*9171342

91217*4*99 Zoheir Khezli @ZoheirKhezli عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

91***3*0*9 J B  عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

912240*707 bidmeshki @bidmeshki4747 عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

93*3**9**7 shina Nejati @Shinoushka عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

91229****2 Amir Ehsani @amirehsani14 عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

91924*0*4* Shiva Amani @ShivaAmanii عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

912*2**07* Nasim @NasiimLtf عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

91*3*71*34 J.gh @javadd_ghasemii عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

9122*40*** Hadi ZeyTooNi @HZeytooni عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

 عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه Dr_KimiaeeRad@ مهدی کیمیایی راد 00*1*0**91

91*7*91*91 l ll            =            ll l Vahid.Sh l ll            = @pynevesht عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

91277710*0 Z @mohsen10*0 عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

 عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه ahmadmoosavi@ سید احمد موسوی )کارگزار رسمی بیمه( 3*91249319

91247*0913 Reza Motahari @rezamotahari عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 
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930*1777*1 Saleh  عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

912*13**32 !!!!!!!!! @MasumeTavakoli عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

91***72**1 JALAL @JalalKeshtgar عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

917731193* Dr M.Jesmani @Mjesmani هعضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیم 

912*022*04  @Setareye_ghotbi عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

912*979*99 mahdi yavari @mahdi_yavari_ir عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

9123*23*13  @sanihm عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

93*4291071 Mehdi.nafisi.far @Mehdinafisi عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

93*4*9041* parsa @Parsiu2u عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

9121*1*20* Mirzaei (bimeh ma) @Mirzaei*7 عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

9122017747 Ali  عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

93**714717 moh en @Sabbagh47 عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

91213*3*42 Hamid Sharifian حمید شریفیان @sharifian عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

913329*9*1 MAJID.DINDAR @Majiddindar1042 عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

912279*3*7 Roozbeh Batebi N:1*30 @R120B عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

914*247027 Smko_dr @yasaytasadof عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

93*173*372 Saeid Tayefeh @Saeidt** عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

 عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه Seyed_milad_mohammadi@ سید میالد محمدی 20*9173110

 عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه tohidi_pasarghad22*4@ توحیدی نمایندگی بیمه پاسارگاد 09*9370124

9122**2*** Norouzi M @Mnf912 عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

9171200**4 Abbas Hosseini @Businessman19*9 عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

9140914094 Mehrdad SHahbazi @MehrdadShahbazi عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

912**2447* mojtaba @mojtaba00200 عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

93*3334*44 mokhtari asghar   بیمهعضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان 

 عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه **Bimehasia2*4@ نفیسه عبدالعلی زاده *7*90*1*91

 عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه  ... *9***7*933

9122*1**24 Mh Irani @Mhirani عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

912344210* Afsharzadeh @Fafsharzadeh عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

 عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه bimehiran1314@ عباس زاده 171*14**91

 عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه  مهدي دهتایي 41330*9173

91249***37 **vahid** @Vahid_**7 عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

9197*71*2* . @MrR3y عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

9307*1002* Aliyeh Parham far @Parhamfar عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

91*3*11074 Soad javid @Javid270* عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 
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 عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه Bime_kowsar@ ابراهیم فاطمی 9179423494

91312*4130 Nozar Ghasemi @Nozarg عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

 عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه bokharaei@ بخارایی *7499*9127

9113***170 hasan esfandiari @He*170 عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

91*9332209 Vahid A @agent_3*477iranco عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

93*1*9***9 Saeed A - I  عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

 عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه ALIATAIY@ علی عطایی 1009030*91

91234*0*** Sepehr Saffari @SepehrSaffari عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

24219محمدی بیمه آسیا کد 99*9173413  @asia_24219 عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

9113417*04 Ahmad  عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

9303*44**9 Payam Hrf @payam4**9 عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

933*334*4* S_M  عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

91227*91*7 Babak @Babakfrr عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

 عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه Elahemahdipour@ الهه مهدی پور  کارشناس بیمه 9133277922

912290091* Mohamad Hosseinmardi @mohamad_hosseinmardi عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

912922***0 Norouzi @Saeidnorouzi عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

 عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه Sarmad1444@ محمد رستی ) بیمه سرمد ( 741*14**93

91431907** S. Azari @asia2***9 رتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمهعضو پو 

 عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه sh19**24@ شهرام 0212*91440

91*37372**  @Behdad3242* عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

91244302** Ehsan Ebrahimpour @EhsanEbrahimpour1 عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

91777439*4  @omidaneh عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

910***3**1 Marjan Pourvaziri @marjanpv عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

9122**1*30 Setareh @Setareh_*739 عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

9127***139 Nasiry @Bimehma243* عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

91334*744* Mohsen Jahanpour @Mohsenjahan*4 عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه 

 عضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بیمه Amir_semsar@ امیر 27*13*9133

912310001* meghdad R @mrezaei** مهعضو پورتال پرسش و پاسخ نمایندگان بی 

 

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

 وزشی رو مالحظه فرمایید.کلیک بفرمایید تا ویدئوی آم 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 مات ایدههای تلگرامی را به گروه شما اضافه کنیم. برای آشنایی با خالصه خدکانال
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