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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 

انک تلفن برای ارائه بکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  فروشندگان موبایلموبایل 

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

912**0*377 GsmAriya Tools @GsmAriya021 عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

 عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران  علیرضا کاشانی یکتا *149*91227

93*9913700 aghay Mohandes @RGbampoor عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

912*93*214 ahMad AmiRkhaNi AyLanD @juan*4*24 عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

9133091014 - @  @// @Maniran0313 عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

محمدرضا منفرد-فروش عمده لپ تاپ  14091*4*93  @MRZ_MFD عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

91**0*1142 Ahmad Javadpoor @Javadpoor عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

939411*293 Javad Safaei @javad11020* عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

91900***0* Hosein Kazemi @HosMet عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

 عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران HaMeD_*4@ حامد نافع ) قطعات لپ تاپ ( 4372224*93

912347219* MEHDI ARBABI @MEHDIARBABI** عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

91**070121 reza Tabbodi @Tabbodi عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

91227*24** as @ali_sina** عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

912****931 Hosein @hoseinsh19*9 عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

91230*927*  @Saeedkhp30* عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

93**3004*4 Hosein M @Hosein_maddah عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

91221704*3 Hosein Shahabi  عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

93*974*92* Erfan vaziri @erfansv عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 
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91240723** Hojr Haivadi @HojrHaivadi عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

93*2*03*71 Nahid Nasiri @Nahi1d عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

912*1*3*10 armin beglou 0912*1*3*10 @ArminBeglou عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

914914*147 Taghizadeh @Ha_Taghizadeh عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

9199209*9* A. HasanZadeh @abolfazl*70* عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

 عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران Farhadamoh@ فرهاد محمدی 9**37*9122

93074929** *...//@l-l...* @msFARANiii عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

91271344*9 www.dvr.ir @DVR_ADMIN عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

930*9*0732 pedram shahidi **9070*1 ext 1 @pedramshahidi عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

93**2*91*1 Majid @MajidMinachi عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

9371*01**1 Computer Toranj Hojjati **74* @nima937 عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

 عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران kavirsupport@ ساپورت کویرالکترونیک 9217910047

9121129*17 Navid @NavidEhsani عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

912*9*3017 Hamed Tajer @Hamedtajer عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

91237**3** hosein nayebi **097433..**0974*3..**097407..**097490 @hoseinnayebii091237**3** عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

912*433937 z_voroudi @z_voroudi عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

930*7*94*2 nader parvizinya @parvizinya_nader عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

93*329*404 . @gpsgpsgps عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

93**707*13 @!/=!) @Bestbinance_Admin عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

9124031291 sale force  عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

43000107گروه کسری  9393237773  @kasracomputer عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

920*1*0937 H E @Deshop عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

913*4444** M @jesauss عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

912*9223*3 DAVOOD MAHDAVI...آرکو.. @Mahdavi_davood عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

91***00333 MSK.Raika @msk_raika33 عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

91212*7949 Homaei @Turbo_Admin_1 عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

91212392*7 Saeed  عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

9130*713*2 RSMMM @RSMMM_esfahan عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

91*97***** M.Alidoust @intelone عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

93*1*****3 Vahid @vahid_***3 عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

91114*923* Mohammad Alipour @Mhmd_alipour عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

911129*72* mohamad @Kochegard عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

912*7*3*1* Mohsen @mohsen_e30 عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

912*1*3242 Rezaie **03*31*-20-22-24-2* @Modernlaptop ار کامپیوتر و موبایل ایرانعضو باز 
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 عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران Faded_adorned@ پدرام 9494*74*93

91314392** pc Sharif @m_pcrepair عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

9123270777 Afshin K @Technodigitalirann عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

91219**720 Reza Soltani @TechnoDigitaliran134 عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

912231**** Ali R @Ali****R عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

933*024*2* Kambiz Kermani @Kambiz_kermani عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

91224*204* Mostafa jamali @mostafa_jamali*3 عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

937*1*2390 Mehdi Javaheriyan @MehdiJavaheriyan عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

912297732* M.k @solar_mk عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

919***241* Mahdi Akbari @mahdiakb** عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

9149*1247* Mehdi Mohamadzadeh @mohamadzadeh_mehdi عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

9122041440 Mohammad7 Babaei @mohammadalibabaei_777 عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

91213**19* Hamid K @karamihamid1 عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

کویر آقای زارعی مجموعه *921791004  @kavirelectronic عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

912*9*197* Pooya Yasini @pooay عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

93*4*32*2* Mouj *T 093*4*32*2* @MoujT عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

919*2*2744 Mohsen yeganeh @Mohsen*zim عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

 عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران  امیر 2*9**91202

 عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران burmister231@ سعید م 9121249272

919*37137* Farshad Torabi @farshadtorabi عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

93779271*2 ADeLL @iranianpakhashh عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

9373732*21 Morteza Tahmasebi @MortezaTahmasebii عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

 عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران  کامپیوتر سهندسنجش 2410*91411

93*****014 mhyr mod @Mhyrmod ایران سعضو بازار کامپیوتر و موبایل 

91234****0 Ali Pek @alipekbag عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

9122011192 mohammad naemi @moh_na عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

912*0102** Saeid Sheikhan  عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

93**70*7*0 Milad Mehrangiz @M4449**7*7 عضو بازار کامپیوتر و موبایل ایران 

 

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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