
market |کاو سامانه بازاریابی ایده i ng.i dekav.com                                            :۰۹۱۲۱۴۰۰۲۳۷ارسال پیام در تلگرام  یا واتساپ به  مشاوره 

 

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  شهر گرگانموبایل 

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

911*9**119 karim @Karimkhandoozi**k مدیر نیازمندیهای گرگان 

 عضو نیازمندیهای گرگان   08922*9111

911880**32 FaTeMeH @FaTeMeHs13*1 عضو نیازمندیهای گرگان 

93*1*8988* *  .  *  Niyayesh&arayeshi  *  .  * @arzansarayrangarangchenaran عضو نیازمندیهای گرگان 

9112*00048 Mohsen  عضو نیازمندیهای گرگان 

 عضو نیازمندیهای گرگان Aisan_abaji@ آیسان 9**08*9113

 عضو نیازمندیهای گرگان  محمد میقانی *410*0**93

911*44008* Fateme M  عضو نیازمندیهای گرگان 

93814**2*8 H. F  عضو نیازمندیهای گرگان 

9119*11339 * * .  ♡A♡ . * * @A*0M*4 عضو نیازمندیهای گرگان 

9331**3491 D... @daived_t عضو نیازمندیهای گرگان 

93*33*831* Mahda_ aho @mahda_aho عضو نیازمندیهای گرگان 

 عضو نیازمندیهای گرگان Mesitala@ مثی 134*14*930

9111**098* M @mm_mm12m عضو نیازمندیهای گرگان 

9111**84*9 ide door  عضو نیازمندیهای گرگان 

9112*33*94 Dvd  عضو نیازمندیهای گرگان 

913*1**930 Mahdi @Hopgar عضو نیازمندیهای گرگان 

9113**1902 Farahbakhsh @ff13*0 عضو نیازمندیهای گرگان 
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 عضو نیازمندیهای گرگان Pardis22*3@ پردیس سوخته سرایی تنهایي خیلي با ارزشه چون خالي از آدمهاي بي ارزشه 3*022*9111

 عضو نیازمندیهای گرگان kalantar8*b**9@ ل   آنت     ر *1*002*921

911*00*344 Tarokh Kholardi @Tarokh_kholardi عضو نیازمندیهای گرگان 

912228*491 Khorasani. شركت بازاریابي تهران نیلو @khorasani_tehranniloo عضو نیازمندیهای گرگان 

93**439**2 Elahe DshN @EL_DN عضو نیازمندیهای گرگان 

9111****8* Jamal @Jamal_Arekhi عضو نیازمندیهای گرگان 

93*1*01912 Elmira ...  عضو نیازمندیهای گرگان 

 عضو نیازمندیهای گرگان S091*112*1*4@ سروش حقیقی 4*1*112*91

930*40*810  @fattima40*2 عضو نیازمندیهای گرگان 

9119***0*3 A. .  عضو نیازمندیهای گرگان 

93**01**1* Behnam asgari @behnamasgari*4 عضو نیازمندیهای گرگان 

 عضو نیازمندیهای گرگان   0*3*1*1*93

9111*12*93 Hojat Ameri  عضو نیازمندیهای گرگان 

9338*34894 Root.Woods @Rootwoodsdecorations عضو نیازمندیهای گرگان 

9112***0*1 Mitra Ameri @mitraameri عضو نیازمندیهای گرگان 

912*483094 Seida @seidakarimi عضو نیازمندیهای گرگان 

 عضو نیازمندیهای گرگان yasin_rahimi_tashrifat@ 44*191*0911تشریفات مجالس یاس....... رحیمی 44*191*911

93*******0 Fateme*R @Alizade_fatemeh*2 عضو نیازمندیهای گرگان 

 عضو نیازمندیهای گرگان Fkeyhany@ فاطیما 4990*91210

 عضو نیازمندیهای گرگان *Hashemi*9@ هاشمی . 8283**9382

9334101*90 kami j @kj_oldschool عضو نیازمندیهای گرگان 

9111*082*8 Saeed  عضو نیازمندیهای گرگان 

912*21*248 Roja Abouk  عضو نیازمندیهای گرگان 

91011028*4  @Paariinnaz عضو نیازمندیهای گرگان 

 عضو نیازمندیهای گرگان *Hoo*8@ آموزشگاه حکیم جرجانی *494**8*93

911*018141 Mehrdad Andi @mehrdadandi عضو نیازمندیهای گرگان 

92144*89*2 Elham @Elham*12* عضو نیازمندیهای گرگان 

 عضو نیازمندیهای گرگان **Rdalir@ راحله دلیر *813290*93

 عضو نیازمندیهای گرگان   243*334*93

9120911*89 Milad ahmadi @milad_*890 عضو نیازمندیهای گرگان 

9124183143 Farhad @FaraNaghsh عضو نیازمندیهای گرگان 

9113*140*9 - @Hooman419 عضو نیازمندیهای گرگان 

93*894*818 Mr Ahmadii @davoodahmmadii عضو نیازمندیهای گرگان 

911**181*3 zina  عضو نیازمندیهای گرگان 
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 عضو نیازمندیهای گرگان  مصطفی رحمانی 014221*911

 عضو نیازمندیهای گرگان Bk1**9@ بنیامین 8414***911

930**8**23 Shakiba @Shakibbbbbaaaa عضو نیازمندیهای گرگان 

9111****0* Ahmad Jahani Rad @ahmad_jahani_rad عضو نیازمندیهای گرگان 

9014990*19 M.o.h.s.e.n @Mo13*2 عضو نیازمندیهای گرگان 

911*2*9*2* Hossein Ouliaei  عضو نیازمندیهای گرگان 

 عضو نیازمندیهای گرگان  سعید 89**912102

9111*194** Mehdi Alaeddin  عضو نیازمندیهای گرگان 

9118*3*949 Zahra @Zahra1428 عضو نیازمندیهای گرگان 

9112**9322 Ghazaleh @Maral21** عضو نیازمندیهای گرگان 

91234*8*12 Sh @Sheida000 عضو نیازمندیهای گرگان 

911*2*2123  @ehsan_01*1 عضو نیازمندیهای گرگان 

9393*313** Amin  عضو نیازمندیهای گرگان 

 عضو نیازمندیهای گرگان negahmontazer@ نگاه منتظر 94*9198184

93**8402*3 Maniya  عضو نیازمندیهای گرگان 

9112**1398 Ahmad Abbasi @ahmad_ab عضو نیازمندیهای گرگان 

 عضو نیازمندیهای گرگان Madaravina@ مادرآوینا *3193*9113

911***40** Sina @Sinasoghianii عضو نیازمندیهای گرگان 

 عضو نیازمندیهای گرگان Ahmadrezakhusravi@ احمدرضا خسروی *2**9*9118

9124*8*8*2 Mohsen Bayat @Mohsenbayat عضو نیازمندیهای گرگان 

912102920*  @saraahmadi1011 عضو نیازمندیهای گرگان 

9302**9891  @tajikali** عضو نیازمندیهای گرگان 

93***324*4 ali @daryushiam عضو نیازمندیهای گرگان 

9381*2*008 BeEehNaAaZ K.H @Bbhii عضو نیازمندیهای گرگان 

 عضو نیازمندیهای گرگان   8****89*93

9112*1**03 Soukhtehsarai @pardis1234 عضو نیازمندیهای گرگان 

9118801*23 * * .         . * * @M00hamadsaleh عضو نیازمندیهای گرگان 

 عضو نیازمندیهای گرگان *Padesh2*3@ پادشاه ایران 34**1*4*93

 

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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