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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 

ن کامال برای ارائه بانک تلفکلیک بفرمایید.  بانک اطالعات مشاغلآورده شده است. برای توضیحات تکمیلی در خصوص بانک اطالعات مشاغل، لطفا روی لینک  گلخانه دارانموبایل 

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

912127371*  @hhsny عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

 عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران  یوسف هیبتیان 39**3*9133

91*31*1201 saeid Movahedi  عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

 عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران saeedradpour@ سعید رادپور 3223043*91

91*1120*13 A R @alireza13*139 عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

91222**0*1 Soheil Ahmadi @soheil2*14 عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

91*133***1 Hamed B @H_bagheri*3 عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

91332*74** S- Ghaeli  عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

917934324* Mohsen.Mostafavi @FarmStock عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

91*3222*09 Samaneh Chupani @SamanehChupani عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

913333*37* N Ayoubi  عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

9123*40934 Ali Ghashghaeiyan  عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

 عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران Icebelow@ علیرضا صفری 0174*91924

 عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران  علی براتی *032**1*91

 عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران  Hس  09*40**919

 عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران  رقیه رستمی 2*9**91324

 عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران  بهمن حیدری 394**91000

91*204*741 Sasan jafarnia @Sasanjafarnia عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 
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91227**40* Mahdi Sarshar  عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

93**3*9179 @samokud @samokud عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

912*093740  @hadik9*0 عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

 عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران baranblueberry@ جنت نیوز 070*1*9374

 عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران   240*20*933

91229*4473 Hessam Hosseini @hessam**7 عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

91*3*30*13 Ahmad  عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

921**4*33* Masih  عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

914*3007*2 Mehrdad Sadri  عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

91414*3*99 Maryam Jabbarzadeh @Mjabbarzadeh1* عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

91224*4349 Mehdi Parpanchi @mehdiparpanchi عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

 عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران   17244*9131

914941*171 Taha Safari  عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

91241*4*9* farshad shakorifar  عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

9124390799 (-  behzadTahmasbi -) @Behzadnap عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

 عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران MdParsian@ مشاور کسب وکار و کارآفرینی 7**9*31*91

 عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران Saeed3*1@ سعید رضایی مزرعه طالیی 2*91771311

9131012410 Milad daneshmand @miladdaneshmand عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

91411*1193  @mehrdadmahdipoor عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

91270**4*0 Majid  عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

91900*00*0 golparvar IPG co @ipg_equipment عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

912477***9 R Ghasemi  عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

912*19*4*0 Saeid Afshar @Saeidafshar*2 عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

91****4220 M.A. Khalaj OPRC @MAKHOPRC عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

 عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران **varsaz@ علی 9*1*241*93

91322242*4 Abbas  عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

9103230297 Arezoo Rafie @Arazoo_rafie عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

912377**47 FM.AM @Abbasyfazin عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

912***9*** Davoodreza Arab @Davoodreza_arab عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

9133*2*774 Sh B  عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

91**117729 Majid K @majidkr عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

9124*3*0*7 Bagher samadi @Baghersamadi عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

914*0074*7 sajjad  عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

9133*20020 H.b.b  عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 
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91*1703313 S@mir@ :) @glass_heart_** عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

912*03*113 Mohammad Yeganeh  عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

91422243*0 Vahid abbasli Tomek @kvahid*7 عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

912*13*200 Maji B  عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

 عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران  سیدمجتبی کرباسی *44**91210

 عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران *beyrami201@ شرکت رویان نهال محالت *0***2**91

91*1*13311 H.Mohammadi @Son_ov_sun عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

93*3743*33 Majid @majidam92 عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

93**390*23 Sagad Sarraf @sajadsarraf عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

913099***1 Habib @Reyhankosarashkezar عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

91**0*400* Shahidi  عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

91210**423 gh barkhordari  عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

93***97**2 Hassan pirani @Hassan_pirani عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

912*309134 Azar Sabzineh @azarsabzinehcompany عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

9141934*** Seyyed mohammad Mirkarimi  عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

91*9199*1* R Pirgazi @Rpirgazi عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

 عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران   *9*9131424

 عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران Eng_motamedi@ مهدی معتمدی یگانه 19*0192*93

93*7334*11 L golmohammadi  عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

93*09*73*3 Mohamadhashem Raffii  عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

9134*111*1 Dousti  عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

91113**1*3 Mahrooz R.F. @MRafatifard عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

9372*3277* Maryam ... @Arc277* رانعضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ای 

93*324**72 A.H @Nature007 عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

917*4*0*79 Neda Sadeghpour  عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

914*9*9*74 s jalili @sarajalili*7 عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

91*93*141* Kazem Bashiri @KazemBashiri عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک ایران 

9144429*10 Vafa @vvaaffaa عضو گلخانه داران رز هیدروپونیک 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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