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

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

91*3121170 Adel  عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

91224**90* Kourosh @KOUROSH1390 عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

91*111**79 Naderi  عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

91**11*9** Mzp  عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

91**1372** z   j @R_Nemati عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

912030*3*0 Saeed H.Beigi  عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

91**12303* mahdi j @Mahdij*40 عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

91**13*914 P  عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

کنعانی -الف 103010**91  عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی  

91327474*7 Sharare  عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

 عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی  هادی ذوالفقاری *23*11**91

9122*17*9* Hamid  عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

 عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی  لعلی 123140**91

91*30*3102 hadi  عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

913314*030 S K  عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

9121*1*040 Ebrahim Jamshidi  عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

91*3131404 M.j  عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

91*211**0* Bahman  عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 
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91*2143200 Kazem  عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

93**93*327 Mostafa  عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

 عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی  محمد 212*13**91

939*2*11** Alireza roshan @srmy7 عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

9123**0997 m Golestani  عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

912*4*3070 Siavash Rabiee @Siavashrabie عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

91*7019*1* Najme Fanoudi @fnd13 عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

9133*200** Hasan Zare  عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

91*31**2*2 Y M @Younes_mo3 عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

9212*2*929 Majid Negarandehpoor @Negartamingroup عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

9133230309 Ali Reza Shahryari @Foton2 عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

 عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی Golshanrobat@ علی قزل 9121347731

912194*041 Sima R @seemarezaee عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

912172***3 Manouchehr Emami @manouchehr727 عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

9121*79929 Masoud Siminpour @masoudsiminpour عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

91294914*2 Alisss @sadra001391 عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

 عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی  بازرگانی 3**113**91

 عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی  م 3121291*91

91**1341** Ali  عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

921*421123 Mehrdad.riahi  عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

91**112*97 meysam @Meysam2*97 عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

91*30*2770 M NM @MnM13**0 عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

91*107**32 Mehdi @ROZABCO عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

9133*7271* A M @Mineral123 عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

 عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی hamidrozeh@ حمید روضه اي 9*7**1*912

 عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی   *33*939111

912*0493*9 Forough Moghavemi  عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

 عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی  حجت زرندي 2912*91*91

9129313321 RAH SANAT REFRACTORIES CO @rahsanatco عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

91**1427*4 ali agha @Aliagha20*0 مدیر تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

9139*43*01 majid(az) @majidshaykhian عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

91*31**941  @AHi29** عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

 عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی  جوجه تیغی 9074370*91

9123**4*2* Farzane Ghorbani @Farzaneghorbani لیدکنندگان چینی بهداشتیعضو تو 
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9121*3*312 Hossein Hosseini  عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

 عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی  سیدر رضا طباطبایی 47**313*91

 عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی  علی 13*2**9217

9191*7*20* R V @RVnazeri عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

91*310314* Bm  عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

 عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی SA_feghhjoo@ س.ع فقه جو 979*3*9121

91*112401* ZARANDI @Zarandi401* عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

91**974913 Mehdi Akbari  عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

9014443772 M. Kh @AILIN20304 عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

91*911323* Amir S @verdeAS عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

91**127301 Majid Sedighi  عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

91**021291 @****% @Mohsen*0helma94nafasam عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

91242*0097 Arash  عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

91*319*703 L Moradi @lili_moradi عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

91*913*203 Mohamad @Waffle* عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

90132****4 Behnamzarshenas @Behnamzarshenas عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

 عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی  بهنام خوش زارع *111142*91

91*4*1*2*0 Meto movie @Mentionedsc عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

91*1*913*0 Reza  عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

912*4701*4  @Amir_solati عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

 عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی  محسن حسینیان 340*13**91

 عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی Hhhhhhhhha@ مهدی 3110039*91

 عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی  رضا کامرانی *4*122**91

91**13*39* vahid yaghooby  عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

91*30*02*4 hamidreza @hamidreza02*4 عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

 عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی  مرتضی 219*13**91

 عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی  121 121 3943**9133

91*9104710 m.f @Lajavard_atelier عضو تولیدکنندگان چینی بهداشتی 

 

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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