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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  کارخانه داران کشورموبایل 

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
 لینک توضیحات نام گروه یا کانال ادمین شماره موبایل

9381267324 
کارخانه خوراک دام و طیور آراز 

 ممقان )شبانی(

تولید کننده عمده انواع خوراک دام و طیور شعبه یک ممقان کارخانه عباسعلی 
شعبه دو نماینده انحصاری  09146934223                      09141105694 شبانی 

 مشگین شهر و ح...

Arazdanemamagh
an 

 کارخانه جهان سنگ)محالت( 9186049005
باالتر از روستای -آدرس: محالت تولید تراورتن و مرمریت در سورت های متنوع

 09186049005شهرک صنعتی شهید حبیبی مدیر فروش: -نخجیروان
jahansang_factory 

 پوشاک تولیدی از کارخانه ب خانه 9352600452

انه. زنانه. بچه گانه. شلوار لی. مرد پوشاک ☺(33و  31رضا  آدرس. طرقبه بین امام)

تماس بگیرید یا به پیوی     09352600452برای سفارش: به شماره )  شال و روسری

 ...م

 

 کارخانه قالیشویی آرا 9352567309

کارخانه قالیشویی ومبل شویی ارا شستشوی انواع فرش ها بابهترین دستگاه های 
:    09352567309_02636538187   روز 

:مارلیک 09305116623_02165191939  رج ک
 :اندیشه09304427557_02165342512

ghalishuiara99 

 کارخانه باسکول سازی یوسفی 9126452193
سال سابقه درساخت دقیق ترین بزرگترین 30کارخانه باسکول سازی یوسفی بابیش از

 ...0912۶۴۵تن درایران شماره تماس 200تن اال۵0تن و۶0تریلی کشباسکول های 
tuuuuihoi 

 کانال تبلیغات ایران کارخانه 9132258738
آخرین و جدیدترین تبلیغات حوزه صنعت و معدن برای پخش آگهی شما در این کانال وارد 

 admin : @hasannejhad Www.iranfactory.comسایت شوید و آگهی درج کنید 
sanatmacom 

 $$االت لبنی کارخانه و ماشین$$ 9366906057
 MehdiJafarian1981 ☎️09120265797ارتباط با ادمین @

☎️09366906057 fax  021- 8977 2057 
DairyMachinery 
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 کارخانه پیکاسو رادیاتور 9356582775

 www.luxeradiator.comکارخانه پیکاسو رادیاتور تولید کننده رادیاتور دکوراتیو 

ادرس دفتر مرکزی : تهران، خ پاسداران  09356582775تلگرام :  02122709908
 ،خ گل نبی، بر...

luxeradiator 

 کارخانه صنعتی پارس سوله 9123480497

سامانه پخش آهن االت صنعتی وساختمانی #قیمت_میلگرد  04533638902
#قیمت_ورق #قیمت_تیرآهن #قیمت_نبشی_ناودانی #مش_فوالد 

Www.ahankhabar.blogfa.com @ : ادمینparsasia ... 

parsasia1 

 کارخانه فرش کوروش 9101733189

 02171333200تلفن سفارشات و مشاوره  03155549900فرش ستاره کوروش 

دفتر کارخانه در  تلگرام ❌09101۵۵۶1۶8تلگرام ❌09101733189

 ...19تهران:تهرانپارس انتهای خ 

AAAAADvkeGWM
2SHiwDEBdQ 

 تبلیغات صنعتی ایران کارخانه 9132258738

 hasannejhadادمین @ به گروه تخصصی صنعت و معدن خوش آمدید 

https://t.me/iranfactorycom  گروه مواد

سایت تبلیغاتی  https://t.me/tolidvapakhshghazayi غذایی 

www.iranfactory.com ...جهت پر بار ش 

iranfactorycom 

9380489565 

انه مجسمه سازی رولند کارخ
ROLAND  مجسمه رزین ، مجسمه ،

 پلی استر مجسمه فایبرگالس

مجسمه_رزین #مجسمه_پلی_استر #فایبرگالس #رولند #اینه_کنسول # تولید_مجسمه#

اینه_شمعدون #دکور_محوطه #ادرس_کارخانه_رولند #  #تولید_مجسمه

 ...#مجسمه_فایبرگ

rolandshop 

 09368632194 _ 09149656880 امیرعلی کارخانه برنز 9368632194
AmirAliSaebChann

el 

 Elbordکارخانه مجازی  9303680707
 با ارتباطی راه✅️♦با ما همراه باشید تا هر آنچه که در رویا دارید به واقعیت تبدیل کنید 

 elbord_fasa: @ ✅مدیر کانال:
elbord 

9903054651 
تولید چادر مسافرتی افق کارخانه 

 طالیی

میدان -قم مسافرتی، چادر خودرو، پشه بند، کیسه خواب، صندلی سفری  تولید کننده چادر 
 ولیعصر بلوارخلیج فارس بعدازکوچه کاسه گری جنب اهن فروشی یع...

Qom_ofoghtalaee 

 کارخانه سنگبری آریا 9126532257
 09125528567سمت چپ  8شان کیلومتر بورس انواع تراورتن و مرمریت قم جاده کا

 افشاری 09126532257
ariastoneqom 

 کارخانه تولیدی کورد فوم کنگاور 9904741245

 قطعات.کولرابی سایبان,صنعتی و کرومیت تیرچه,یونولیت：تولید انواع

 09904741245ک صنعتی اسد اباد  شهر：ادرس                             دکوراتیو

 فالح

mfallahfoam 

 گل ترنج چهارراه کارخانه قند 9128935754
گل آرایی ، ماشین عروس ، تزیین تاالر و باغ ، کلیه سفارشات مجالس  ارائه کلیه خدمات 

 02633523028و  09128935754پذیرفته میشود . با کمترین و نازلترین قیمت 
hossinnngol 

 کارخانه پنل و لبه حاشیه فراهانی 9121988010
 021۵۵۶02۵31 2۴0پالک  11پاساژ قائم طبقه دوم داالن  -كوچه زیبا  -حمام چال 

021۵۵۶02۴77 09121988010 0911۶1۴700۶ 
farahanivip 

 کارخانه آی تاج 9144030297

ش.ثبت  AYTAJCOظروف نچسب آی تاج تولیدکننده ظروف چدنی و گرانیتی @

جهت ثبت  ۶۴809ن،تجارت ش.پروانه بهره برداری از وزارت صنعت،معد 2۵0179
 سفارش و ارتب...

AYTAJCO 
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 کارخانه سنگ مصنوعی علی محرم 9158716001
سالم به کانال سنگ مصنوعی خوشامدین ما برای شما طرح رنگ ومدل جدید سنگ 

 مصنوعی برای اولین بار در مه والت آوردیم از حسن و سلیقه شما کمال تشکر را دا...
amkani 

 کارخانه درب متین 9125809193
 تولید کننده چهارچوبتولید کننده رویه های ضد سرقت تولید کننده درب های ضد سرقت 

 شرایط مناس...  اعطای نمایندگی فروش تحویل به روز فلزی ضد سرقت 
matindoor 

 talaceram یزد شهرک صنعتی زارچ بلوار قائم09133564696 کارخانه طالسرام 9133564696

 کارخانه چینی فالور عمده وجزیی 9351949908

@zoroofshopi1 انتخاب1️مراحل سفارش  مشهد پیروزی  خاص با فالور شیک و 

 و دقیق ادرس و فیش عکس ارسال4️واریز وجه 3️ نبود موجود استعالم2️ مدل

 ...شمار

zoroofshopi1 

 فرهنگ اهالی فاقرلو و کارخانه 9187983014

وقت بخیر. همشهریان عزیز مطالب و تصاویر قابل نشر خود را به آیدی  با عرض سالم و

 X_ebrahimhashemi_X  @majnoonolroghayeh@  زیر ارسال نمایید. ممنون 

@montazerevesall 

fagherloo_karkha
neh 

9123221205 
کارخانه تولیدی صنعتی و خدمات 

 اولتراسونیک بلواستار

 saeedbolhasanii@ 02146078984 09123221205  با مدیریت : بوالحسنی 

 ۶0شهر قدس،خیابان سی متری شهدا،خیابان ساحل،نبش کوچه اشکان،پالک 
bluestarsadaf 

 کارخانه مهرسا ارغوان طوس 9157167142
 ✅ لیدرسازی آموزشهای✅    اولین كانال تخصصی بازاریابی شبکه ای نتورک ایران 

 ت... ️♻و ابجکشن بازاریابی شبکه ای  سواالت✅آموزشی و انگیزشی  مطالب
hamyarmlm_ir 

 mehdikhalaji@  ادمین  کارخانه شیشه همدان 9359873802
hamedan_glass_f

actory 

 كاوه پالست )کارخانه( 9123771242

-آدرس : تهران       021-55088900 021-55088828     021-55088989تلفن: 
 38پالک -نبش پاساژ ثامن  20۵پالک-خیابان صابونیان نبش پاساژ ناصر-میدان شوش

@eslami... 

kaveplast 

9398335630 
کارخانه مجسمه سازی رزین پلی استر 

 سجاد واحدی

@Haftcin1398 با ادمین جهت سفارش وهر گونه عمده، تک،خام،رنگی  ارتباط

+989398335630 
tolidimojasemeh 

9381894505 
مجموعه قهوه روماک خراسان 

 دفترمرکزی کارخانه قهوه استانس
 cofferomak کاشانی09381894505مالکی 09150491600پخش عمده محصوالت مرتبط با قهوه 

 کارخانه شالیکوبی مدرن علیزاده 9114639633
به سراسر پخش انواع برنج مرغوب و درجه یک,بادام آستانه و چای ارگانیک الهیجان 

 فر....۴کشور آدرس: گیالن ،سنگر.فلکه شورا.رو بروی دادگاه,ساختمان قائم 
BBGrasht 

 کارخانه سنگبری تاراز 9162333753
:تولید انواع سنگ های تراورتن عباس آباد،شکالتی،سیلورومرمریت در استان باافتخار

 ...خی2چهارمحال وبختیاری. آدرس:جاده شهرکرد سامان شهرک صنعتی فاز
tarazka 

9144815658 
کارخانه اتاق سازی افشار صنعت 

 بوکان

کمپرسی وباری ومسقف فلزی وچادری وانواع تریلی سه  طراحی وتولید انواع اتاقهای 
 ...  محور عضو انجمن كاربری سازان ایران داری مجوز رسمی تغییر كاربری 

afsharsanat 

 کارخانه مبل نامدار 9124093747

تولید مبل راحتی و کالسیک آدرس : تهران جاده ساوه شهرک صنعتی قلعه طراحی ، 
 09124093747 میر 

@moblenamdar  https://telegram.me/joinchat/CX0P0j_gcI4apqlYstp
wjw 

CX0P0j_gcI4apqlY
stpwjw 
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 پوشاک ازکارخانه به خانه  9156567834
رک ترافیک بزرگترین ارزان آدرس: سرخس میدان بسیج جنب سوپرصالح روبروی پا

 ...           سرای شهر پوشاک از کارخانه به خانه ضمنا جمعه ها شیفت عصر باز است 
irankahnamoyie 

 sangisar یزدانى 09129631216 09122589961شماره ى مستقیم  کارخانه سنگبری آرتین 9129631216

 کارخانه حصیر راحل و سفیر 9122012101

یاردی ، یك تكه  12و  9و  6و  4کارخانه تولید حصیر پالستیکی در سایزهای  برترین 
أدمین  09122012101محمدی  Telegram.me/hasir_safirبافت لینک: 

@hasirsafir 

hasir_safir 

 فالورعمده و جزئی چینی✔کارخانه 9019951367

موجود بودن  استعالم2️ مدل انتخاب1️مراحل سفارش  کارخانه اصلی چینی فالور

 محصول ارسال5️ارسال عکس فیش و ادرس دقیق و شماره تماس 4️ وجه واریز3️

...@ 

chinishopi 

9382750494 
نمایشگاه فرش،تابلو فرش و گلیم) یاس( 

 عرضه کننده مستقیم از کارخانه
 miyanrodyas تماس بگیرید09382750494لطفا جهت سفارش با شماره 

 یزد کارخانه 9139532380
گروه مشاورین یزد کارخانه در زمینه خرید وفروش ،رهن واجاره واحد صنعتی در کلیه 

 مشاهده موارد درکان...       شهرکهای صنعتی یزد آمادگی همکاری را دارد. 
amlak9072 

9127551388 
کارخانه سوله و اسکلت 

 (www.abarsole.irفلزی

شما عزیزان لطفا پیامهای متفرقه ارسال نفرمایید.با تشکر از 

https://t.me/joinchat/DGmEOUBwH-BOGkXo6tCRZA 09121551796-

09127551388-0218840353 6 

httpstmejoinchat
DGmEOUBwH 

 کارخانه حروف ساز تک 9122851626
ساخت انواع حروف برجسته برای همکاران.چنلیوم.استیل.پالستیک،وکیوم،کرومیک جهت 

 09122851626سفارش 
tablosaztak1388 

 امالک مشهد)زمین،سوله و کارخانه( 9156508221
راه ارتباط با مدیر:  amlack511کانال دوم ما:@ amlack51کانال اول ما:

 خریدوفروش زمین های مسکونی در الهیه و میثاق 09156508221
amlack051 

9384118577 
دفتر مرکزی جهان الکتریک) کارخانه 

) 

بلوار  -ش را داشتید..ببینید، امتحان کنید ،بخرید آدرس ؛ نیشابور کیفیتی که انتظار
 حدفاصل بین شرکت روغن نباتی و پنج راه ارتباط با ادمین ... -جمهوری 

jahanelectric1396 

9029079058 
تولیدی چینی  کارخانهکانال اصلی()

 ویکتور

 حکام و استاندارددرطراحیتولید کننده چینی آالت لوکس از نوع پرسالن آلومینایی پراست
 090290790۵8وفرموالسیون شماره تماس 

https://t.me/joinchat/AAAAAEDkeGDOF7Atoi... 

victorchini 

 کارخانه ایزوتک 9123090917
 hahneمحصوالت آب بندی  تولید کننده تجهیزات تونل و معدن و شیمیائی ساختمان, 

 ...خیابان رسالت بزرگراه تهران： آلمان , تیم متخصص اجرائی دفتر مرکزی فروش
isotechchannel 

 عرضه مستقیم سنگ از کارخانه 9159194796
مرمریت .دهبید آرا .گلبو .کاشمر .کاملیا .سبزوار  تولید کننده وصادر کننده سنگهای 

 و تراو... .ماروس در سایزهای فرشی .پله .طولی .اسلب...و سنگهای .گرانیت 
sangmarm 

9121275953 
هر خانه یک  -هر خانه یک کارخانه 

 نیروگاه

Prof. Dr.  فدایی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر لینک ارتباط مستقیم داود @fadaid 
 ادرس کارهای تخصصی ام fadai1@ 1۴00 لینک طرح اشتغال

www.linkedin.com/in/fadai سایت های... 

fadai1 
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 نرم افزار جامع کارخانه شالیکوبی 9383479966

کانال فوق جهت اطالع رسانی نرم افزار شالیکار برای کارخانه های شالیکوبی می باشد 

و  09116528358 افزار : جهت خرید نرم MMT360@ ارتباط با ادمین : 

 تم...  09383479966

ShalikarSoft 

 نیازمندی کارخانه های آجر 9189038911
دوم صنعت آجر و قطعات مرتبط با  . خرید و فروش ماشین آالت نو ودست1اهداف کانال 
 . خدمات نصب،تعمیرات و ن...3. معرفی کارگر و کارفرما به یکدیگر 2این صنعت 

kurehniyazmandi 

 sangirann ☝گودرزی 989217880725+ شماره تماس کارخانه سبالن سنگ بروجرد 9217880725

 پوشاک از کارخانه به خانه 9133639984
 031۵۵238822تلفن: 09133۶3998۴：دانا قمصری تلفن همراه جابر：مدیریت

 باتهیه اجناس مرغوبتربا مناسبترین قیمت. کاشان,خیابان محتشم,سرپله,جنب فروش...

karkhanehbekhan
eh 

9396445545 
تخصصی ترین کارخانه آسفالت و شن 

 و ماسه }} آذرپارس{{

ایران و خارج از ایران با ساخت انواع کارخانجات آسفالت و شن و ماسه در داخل 
 تکنولوژی روز اروپا با کیفیت جهانی واحد سفارشات و فروش، مهندس علیزاد...

mashinsazializade
h 

 کارخانه آجرسفالین اصفهان 9135145464
بزرگترین تولید کننده انواع بلوک اجر سفال اصفهان )سفال تیغه.اجرده سوراخ. اجرنما 

 ...http://www.ajoماشینی و سنتی.اجر زیرکار...(  زردوقرمز.سفال سقفی.اجرنما
ajorsofalin 

 کارخانه مالمین شیرکوه یزد 9131511743

شیراز،  -کیلومتری جاده یزد 30کارخانه مالمین شیرکوه یزد آدرس کارخانه: یزد، 
فروش:  035 32662140فاکس:  035 32662584اسالمیه تلفن کارخانه:

 ...زا)آقای فالح 09131511743

melamineyazd 

 کارخانه برنج میرپور 9111158504
عرضه انواع برنج شمال طارم هاشمی، فجر، ندا، شیرودی به صورت کلی و جزئی 

 marzuni@  سفارشات عسل و گردو نیز پذیرفته می شود ارتباط با ادمین
berenjemirpour 

 کارخانه های تولید آجر )آرتمن ماشین( 9189038911
توسط شرکت آرتمن صنعت راه اندازی شده و صرفا جهت مبادله و رفع این گروه 

 مشکالت فنی در زمینه ی تجهیزات کوره های آجرپزی می باشد. راه های ارتباطی ب...

AAAAAEHd-Yi-
DTKxqzUTSQ 

9367010896 
فرش کاشان )مستقیم از کارخانه( بدون 

 واسطه

مت یشتر رضایت مشتری ازکیفیت وقیقیمت پائین + کیفیت باال + سود پائین = فروش ب
 اصل تولید، رمز اعتماد وموفقیت ماست، اعتمادتان بی پاسخ نمی ماند شم...

Farsh_kashan1 

 کارخانه تولیدی چوب قهرمانی 9119711124

کارخانه چوب قهرمانی پیشگام در تولید و توزیع انواع چوب های لمبه سقفی ،قرنیز، 

 :Osmo   Siteو رنگ های ضد اب  نبشی، پارکت، چوب نما،ترموود
Www.Ghahramani.Co Admin...: 

Ghahramani_co 

 کارخانه معماری آَگر 9128920897
کارخانه معماری آگر بازسازی مسکونی و طراحی داخلی راه اندازی و ایجاد کسب و کار 

 حرفه از طراحی لوگو تا افتتاحیه فروشگاه یا نمایشگاه طراحی و سا...
agaar_factory 

 کارخانه بافندگی ترمه خاتون یزد 9138542400
واحد فروش بزرگترین 03536274462بافندگی وتکمیل ترمه نفیس خاتون یزد )ترابی( 

 دفتر مرکزی یزدچهاراه امیر چقماق ابتد... te8542400@ تولیدکننده کیف ترمه آیدی 

termehkhatoonya
zd 

 صنایع پی.وی.سی کرجکارخانه  9907598143
)پلیكا( در سایز های U-P.V.Cكرج تولید كننده انواع لوله های p.v.cكارخانه صنایع 

 مختلف و اتصاالت دارای نشان استاندارد و قیمتهای قابل رقابت.فروش مستقی...
pvckarajind 

 ماشین مزایده با سندکارخانه 9112767639
 Mohammadreza531تماس ویا @09112767639جهت ارتباط با ادمین باشماره

 Alirezaaa531زیر قیمت @%30هدف تهیه ماشین دلخواه بارنگ دلخواه و
rezaeiiii531 

 ازکارخانه به خانه 9192773359
با سالم این كانال صرفا جهت فروش بهترین و به روزترین نقشه فرش با كمترین قیمت 

 یز راه اندازی شده...حتی قیمت نصف كارخانه جهت رفاه حال شما مشتریان عز
Arzanmal2 
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 کارخانه کیف آریا 9125533179

تماس با قسمت فروش  3714542125کدپستی  10قم جاده قدیم تهران انتهای کوچه 
تماس با  02536641922بعدازظهر  14صبح تا 9

 w20kif@ این هم لینک کانال  aryabag@   09125533179مدیر.

w20kif 

 چینی فالورعمده وجزییکارخانه  9159776324
 عکس ارسال4️ وجه واریز3️ بودن موجود استعالم2️انتخاب مدل 1️مراحل سفارش 

 ...د منزل درب مشهدپرداخت فقط محصول ارسال5️شماره تماس  و دقیق ادرس و فیش
zorufflower 

 کارخانه لبنیات هانمید 9136114100
ولید محصوالتی با کیفیت و باطعم با همت و تالش بی وقفه جوانان کرمانی،موفق به ت

 اصلی لبنیات و بدون هیچ گونه مواد نگهدارنده ،باطراحی زیبا جهت عرض...
Hanamiidlabaniat 

9111436040 

 و« ایران & کانادا»پشتیبان گروههای 
 و« گروه مهندسین مشاورین پاسارگاد»
 «کارخانه سنگبری پاسارگاد»

  ️⬇  ️⬇ب مادر و پستهای اصلی گروههای: آرشیو، بک آپ و پشتیبانی از مطال 

@IranCanadaPortal  «کا...»« گروه مهندسین مشاورین پاسارگاد»« ایران & کانادا 

IranCanada_Archi
ve 

 کانال کارخانه معین توس 9380483921

واحد  CNCتنها تولید کننده لبه چسبان های تمام اتوماتیک ایرانی و تولید کننده دستگاه های 

کانال  09380483921همراه :  05135410186فروش کارخانه : 

 /...https://t.me تلگرام 

moein_toos 

 کارخانه نمک شیرازی 9121916130
فروش انواع نمک صنعتی، دامی، دانه بندی شده، یدار و تصفیه شده و انواع نمکهای 

 ارت...  جارت روبرو بانک ت خیرآباد  ورامین  تزیینی و نمک شبخواب تهران 
namaksalt 

 کارخانه خوراک دام و طیور روزآمد 9128791567
سامانه معرفی و اعالم قیمت محصوالت خوراک دام، طیور و آبزیان "روزآمد" ارائه کننده 

 محصوالت متنوع با فرموالسیون تخصصی توسط گروه کارشناسان می با...

Roozamad_Feed
Mill 

9122772900 
جات ماشین برزگر گروه کارخانه 

 همدان

گروه کارخانه جات ماشین برزگر همدان با بیش از نیم قرن تجربه تولید و طراحی انواع 
 ماشین آالت کشاورزی و اولین شرکت کمباین سازی بخش خصوصی کشور ، ن...

KHMBC 

9122793061 
کارخانه بلور سازی ولوستر الماس 

 شرق

 -09121234834ستقیم با مدیریت آقا ی دارابی: تولید کننده انواع حباب ولوستر تماس م
 02133725607_02133033892تلفن دفتر تهران : 09122793061

almaseshargh 

9103161855 
از کارخانه VIPپوشاک زنانه مجلسی 

 به خانه
 hesamsadeghiyeh@ 091031۶18۵۵-مشهد .بلوار معلم.نرسیده به چهارراه دانشجو

karkhanebekhane
e 

 کارخانه خوراک دام لبن گستر سامان 9128957588

تامین نهاده های دامی جهت ارتباط با واحد فروش و بازرگانی: 

https://t.me/Labangostar https://sapp.ir/labangostar 

☎️02634216457 ☎️02634216435 09128957588 

labangostar@gmail.com 

Labangostar 

 چوبکده کارخانه 9387104456
ساخت انواع کابینت « 0938710۴۴۵۶»همراه« سعید کارخانه»مدیریت

MDFماه۶،8،10،فلزی،لترون کمددیواری،تخت کم جا،تعمیرات نقداقساط 
saeedvrn 

 کارخانه قالیشویی آل یاسین)ع( 9034706721
کارخانه قالیشویی و مبل شویی آل یاسین)ع( متخصص در شست و شوی انواع فرش 

 ابریشم وپتو دارای پیشرفته ترین دستگاه ها با قیمت بسیار...دستباف و ماشینی و 
carpet_ca 

 کارخانه قالیشویی کوشک 9123623629

 02165584079 09123623629شستشو وانجام تمامی خدمات انواع فرشو موکت 
بخواهید  118شماره های مارااز  65523795 65557167 65584078

@alisabet_koshk 

ghalishoyi_koushk 
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9124861427 
کارخانه تولیدی سبدوجعبه پالستیکی 

 شایان اعتماد

شرکت شایان اعتماد تولید کننده انواع سبدوجعبه های پالستیکی از 
سبدمیوه،سبدسبزیجات،سبد لبنیاتی،قفس حمل مرغ زنده وسبدهای سردخانهای       قبیل 
 س...

shayanetemad68 

 

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

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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