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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 

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

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

91239*4909  @fari_saf عضو رستوران داران تهران 

 عضو رستوران داران تهران  سمیه **93077307

912*****7* None  عضو رستوران داران تهران 

9123234*21 farideh  عضو رستوران داران تهران 

912344**1* Esfandiar Tahmasb @Esfandiar_Tahmasb عضو رستوران داران تهران 

91237*2**2 R Raad @Rezaraad عضو رستوران داران تهران 

 عضو رستوران داران تهران ms100100@ مریم **3740*919

93**011079 ely  عضو رستوران داران تهران 

91237*3*42 Ehsan Mofid  عضو رستوران داران تهران 

912221*42* Forouzan  عضو رستوران داران تهران 

9121443*49 Bita Azadbakht  عضو رستوران داران تهران 

9121342713 Ak @M_Rucci عضو رستوران داران تهران 

912793**1* mobina bani asadi @mobinabaniasadi عضو رستوران داران تهران 

 عضو رستوران داران تهران  فائزه 707*913212

9132303304 Shirazi  عضو رستوران داران تهران 

912*1*7313 Fatemeh Sheidaei  عضو رستوران داران تهران 

9173*7**4* n manghash @Nedamanghash عضو رستوران داران تهران 

91441***92 h.zolfeghari  عضو رستوران داران تهران 
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912*4*9907 z_s @safarizafar عضو رستوران داران تهران 

 عضو رستوران داران تهران  دكترحسین دعاگو 1**9121113

912277*29* Mehdi  عضو رستوران داران تهران 

91210077** Fatemeh Golhini  عضو رستوران داران تهران 

920**03709  @Fanosshab2 عضو رستوران داران تهران 

91244403*9 M Sarshar @Mahbanoosarshar عضو رستوران داران تهران 

912*0*1**0 Salimi Kazem  عضو رستوران داران تهران 

9121*02*3* H Hamidi.F @H9*91 عضو رستوران داران تهران 

9132**1**4 Nana B  عضو رستوران داران تهران 

 عضو رستوران داران تهران   *2902***91

917*14*0** Ailin @Aylinf عضو رستوران داران تهران 

912197*722 Mahboobe Mirlatifi  عضو رستوران داران تهران 

91444043*7 Leili..kia  عضو رستوران داران تهران 

912*4*240* Andisheh  عضو رستوران داران تهران 

91239**49* No one @Amirhossainthabest عضو رستوران داران تهران 

912*949277 M.s @PedramTarazi عضو رستوران داران تهران 

933***9*9*  @galleryalina_admin عضو رستوران داران تهران 

 عضو رستوران داران تهران  ف عبدی 0**214*937

912*030344 Ali @Aliftoosii عضو رستوران داران تهران 

93**00*40* Sudaaaaa  عضو رستوران داران تهران 

 عضو رستوران داران تهران  شیرین 224109*912

91221**77* Majid Nouri @Majidnouri7* عضو رستوران داران تهران 

9124177**2 Amir Shahidi @amirshamir عضو رستوران داران تهران 

93*20*9**9  @Najaf** عضو رستوران داران تهران 

 عضو رستوران داران تهران  رها *707*2*914

 عضو رستوران داران تهران CliniceBinesh@ دکتر سمیه محمدی  بینش کلینیک روانشناختی *00***9119

93*473930* Z @zahrazare3 عضو رستوران داران تهران 

9122*74*24 Ghazal  عضو رستوران داران تهران 

 عضو رستوران داران تهران  پروانه *009*91441

 عضو رستوران داران تهران Maryamy_jon@ * * .  یم معصومی    . * * **0*41**91

9121129424 Mohsen Moghadam  عضو رستوران داران تهران 

93*3134241 zahra sh  عضو رستوران داران تهران 

9101*47*10 Nahid  عضو رستوران داران تهران 

912233130* Oo @N  عضو رستوران داران تهران 
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91217*3714 Ghazal.Global @ghazalgelobal عضو رستوران داران تهران 

9121*47**2 hmt @Hosseinmt** عضو رستوران داران تهران 

919*2**12* somiya nemati  عضو رستوران داران تهران 

 عضو رستوران داران تهران Zoyahp@ ز          ا *0**919041

91224713*7 MR_M       _ @Mzzadeh3377 عضو رستوران داران تهران 

9017**40*4 MohaMmad ReZa  عضو رستوران داران تهران 

 عضو رستوران داران تهران Banooyemehraban@ فاطمه سادات سادات 19*9192109

9122330230 Mehrdad @hwtc92 عضو رستوران داران تهران 

 عضو رستوران داران تهران  زهرا تقوی 27*4373*93

912421392* goli joon  عضو رستوران داران تهران 

 عضو رستوران داران تهران fahimegol@ فهیمه 47*39**930

 عضو رستوران داران تهران MasHasanpour@ معصومه 93**02*912

912*700**2 Soraya @Soraya_daryani عضو رستوران داران تهران 

 عضو رستوران داران تهران   9134413034

 عضو رستوران داران تهران f_ahmadabadi@ ف احمدآبادی 4072331*91

91239932*3 Sara S.o.l @SsaraaaSLM عضو رستوران داران تهران 

9122121001 omir @makhobimtotehran عضو رستوران داران تهران 

9123*4*7*4 laleh @LAlEHAl عضو رستوران داران تهران 

 عضو رستوران داران تهران   770914**93

9122*23*77 Shima @Shima_Rajabi93 عضو رستوران داران تهران 

9131*90**1 T.a Abtahi @TaAbtahi عضو رستوران داران تهران 

912427**71 Sadegh @Sadegh*411 عضو رستوران داران تهران 

91*9*3*071 F @Heliyakhanum عضو رستوران داران تهران 

 عضو رستوران داران تهران  بی بی 47702*9012

9133201432 Zahra Khademi @Zahrakhademii عضو رستوران داران تهران 

9134*1*439 Robabeh Fotouhi  عضو رستوران داران تهران 

93**7*702* Armita joon @Arsham* عضو رستوران داران تهران 

 عضو رستوران داران تهران  اعظم 441*49*912

 

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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