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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 

ائه بانک برای ارکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  عمده فروشان مواد غذاییموبایل 

دیران کنیم که اعضا و یا مهایی از تلگرام را پیدا میکانالها یا زنیم و گروهجستجو می، کاوایدههای جامعه، شما و یا ما به نیابت از شما در تلفن کامال هدفمند از مشاغل و یا دیگر بخش

ی را دانود ها تلگرامها و یا کانالکاو این امکان فراهم آمده است تا برای بازاریابی هدفمند تلفن موبایل اعضای و یا مدیران گروهوکار شما هستند. در ایدهها مشتریان خوبی برای کسبآن

 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*7004001 Milad Ahmadkhan @miladahmadkhan عضو کلی فروشان مواد غذایی 

9123*309*9 L @Lh19*4 عضو کلی فروشان مواد غذایی 

937*49**42 B....b @Bne13*9 عضو کلی فروشان مواد غذایی 

 عضو کلی فروشان مواد غذایی NOURIFAR22@ نوری فر روزنامه همدان پیام 3140131*91

912**79711 M @Mahdi10013 عضو کلی فروشان مواد غذایی 

93*7077123 mehrshad @Mehrshadeliasi عضو کلی فروشان مواد غذایی 

 عضو کلی فروشان مواد غذایی  حسینی)پخش سید کاشانی( *1497*9122

93**4*7**3 Hassan Hassan @Hassan13**Hassan عضو کلی فروشان مواد غذایی 

 عضو کلی فروشان مواد غذایی Goldust13*9@ عبداله گلدوست *9*323**91

حسین پور رضا 74*94**912  @rezaahosseinpour عضو کلی فروشان مواد غذایی 

9121793191 Shahrokh Ebrahimi  عضو کلی فروشان مواد غذایی 

 عضو کلی فروشان مواد غذایی Rezadehghani@ رضا دهقانی 0*39*0**91

921*039902 Omid @OmidSanaye عضو کلی فروشان مواد غذایی 

914***9*2* H A  عضو کلی فروشان مواد غذایی 

91211*3**9 Most Motlagh  عضو کلی فروشان مواد غذایی 

91232323*9 A.g  عضو کلی فروشان مواد غذایی 

912**03*34 mohamad @Mohamadmani عضو کلی فروشان مواد غذایی 

914310*7** behrouzi Habib @Habib*7** عضو کلی فروشان مواد غذایی 
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 عضو کلی فروشان مواد غذایی  سعید شجاعي 9*3**91237

 عضو کلی فروشان مواد غذایی  ..... ........ *70*1**912

 عضو کلی فروشان مواد غذایی Frfatemi@ فرهاد فاطمی *2*9173137

93**9*4211 marziyeh @marzieh_emarloo عضو کلی فروشان مواد غذایی 

91239740** Ali Niazbakhsh  عضو کلی فروشان مواد غذایی 

91234*420* Amir .  عضو کلی فروشان مواد غذایی 

9124141*0* Dr.tehrani @Drtehraniii عضو کلی فروشان مواد غذایی 

93*737**77 * * @Sdtsk عضو کلی فروشان مواد غذایی 

91*3034133 Mohamad Amin Shekufan @shekufan عضو کلی فروشان مواد غذایی 

 عضو کلی فروشان مواد غذایی novinsimakanan@ نوین سیماكنعان *09*912440

91220*00*9 NADER HADI @NADERHADI عضو کلی فروشان مواد غذایی 

912*024102 Ali Ghovvati zarandi @Alighovvati عضو کلی فروشان مواد غذایی 

912*722**1 Ali Ef @alief20 عضو کلی فروشان مواد غذایی 

91220931*3 Bahareh Bozorgi @Bahareh_Bozorgi عضو کلی فروشان مواد غذایی 

912113*344 Mohsen Ehtesham  عضو کلی فروشان مواد غذایی 

914441993* Naser  عضو کلی فروشان مواد غذایی 

9122*32304 Saeed Ghadami  عضو کلی فروشان مواد غذایی 

937*00979* Ashkan A @Ashkan*4 عضو کلی فروشان مواد غذایی 

91***2700* elnaz salari.selolozi @elnaz700* عضو کلی فروشان مواد غذایی 

 عضو کلی فروشان مواد غذایی  مهر و ماه *43990*912

9193*0*4*4 m Mashti123 @m_shti123 عضو کلی فروشان مواد غذایی 

9132040**4 FARZAD FAROKHZAD @Farokhzad12 عضو کلی فروشان مواد غذایی 

91*42*404* farjad lotfian @s4094734* عضو کلی فروشان مواد غذایی 

 عضو کلی فروشان مواد غذایی  بازرگانی امیر پیرانشهر 01**914344

 عضو کلی فروشان مواد غذایی  1390 3*13 4*91221032

91**000*31 Sarah Golpayegani @sarahgolpa عضو کلی فروشان مواد غذایی 

9123342070 amirsam @amirsam19200 عضو کلی فروشان مواد غذایی 

93*1192924 Zahra azad @Asemaneman13*2 عضو کلی فروشان مواد غذایی 

917311*347 Mehdi Safaei @mehsafa کلی فروشان مواد غذایی عضو 

912217022* Vahid Arzanlou  عضو کلی فروشان مواد غذایی 

93***23243 Hasan @Hasan3243 عضو کلی فروشان مواد غذایی 

91274932*9 sh @sharif_bm عضو کلی فروشان مواد غذایی 

912202330* M Naeimi  عضو کلی فروشان مواد غذایی 

9132129*27 Hassan Rafiee  عضو کلی فروشان مواد غذایی 
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93*4473994 M.r @Rezanzhad عضو کلی فروشان مواد غذایی 

91311*3379  @li0pwi عضو کلی فروشان مواد غذایی 

91*4474144 arash hosseini @arash140h عضو کلی فروشان مواد غذایی 

933*37**** ali @alirezagh*37 عضو کلی فروشان مواد غذایی 

912*77*29* Nikan  عضو کلی فروشان مواد غذایی 

91217*9101 M   S( )ERVAT  عضو کلی فروشان مواد غذایی 

91210*9*30 Omid Omidvar @omid_omidvar عضو کلی فروشان مواد غذایی 

9123**21*9 Mehdi Es @mesmily عضو کلی فروشان مواد غذایی 

91*177*010 M R  عضو کلی فروشان مواد غذایی 

93*7**7*07 Hamed @Hamedthk عضو کلی فروشان مواد غذایی 

 عضو کلی فروشان مواد غذایی Seeyeedhamid@ سید حمید 7724303*93

9331*1*124 Vahid Arab @vahidarab1992 عضو کلی فروشان مواد غذایی 

 عضو کلی فروشان مواد غذایی  قاضی نور علیرضا 22173*9121

9124*0*27* Mohammad Babaei @MohammadBabaei عضو کلی فروشان مواد غذایی 

91223**3*7 A.zad @Good**Az عضو کلی فروشان مواد غذایی 

91237911*2 Hadi Ahmadi @Hadiahmadip عضو کلی فروشان مواد غذایی 

9171312229 Jafar Khaje  عضو کلی فروشان مواد غذایی 

917279*2*2 3ObHan Sj @SObHaN_Sj عضو کلی فروشان مواد غذایی 

9121*20131 Mohammad Reza  عضو کلی فروشان مواد غذایی 

9121*7**31 Rasoul Alvand  عضو کلی فروشان مواد غذایی 

912*491*91 Zahra BAGHI @z_b_h عضو کلی فروشان مواد غذایی 

91******7* Mahmood Khadivpoor @SMkhadivpour عضو کلی فروشان مواد غذایی 

91441**4*7 Ehsan @Dr_e_lahouti عضو کلی فروشان مواد غذایی 

 عضو کلی فروشان مواد غذایی Mahmoodbarahoei@ ب محمود ***1917*91

9144117*73 Jalal  عضو کلی فروشان مواد غذایی 

913212***0 mojtaba azarinya  عضو کلی فروشان مواد غذایی 

91240003*9  @extentionbymarzi عضو کلی فروشان مواد غذایی 

 عضو کلی فروشان مواد غذایی *abasaleh11013@ اباصالح 9192201442

 

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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