رﺑﺎت دوﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺗﻠﮕﺮام
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رﺑﺎت دوﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺗﻠﮕﺮام رﺑﺎت ﭼﺖ ﻧﺎﺷﻨﺎس:
یکی از مشکلات استفاده تلگرام ،بحث آیدی یابی و دوست یابی در محیط
برنامه تلگرام میباشد.تا کنون برنامه هاو ربات های زیادی ساخته شده
است که در این زمینه دارای مشکلات زیادی از نظر کار کرد درست و عملی
میباشد.
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مشکل
این
حل
برای
دوستیابی”طراحی کرده و به رایگان در اختیار کاربران تلگرام قرار داده
است.که شما بتوانید با افراد مختلف در محیط تلگرام آشنا شوید و شروع
به برقراری و ارتباط صمیمانه نمایید.
در زﯾﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از رﺑﺎت دوﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺗﻠﮕﺮام را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﺪ:
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ﻧﺎم رﺑﺎت:روﺑﺎت دوﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺗﻠﮕﺮام
@robahchat_bot
راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده از رﺑﺎت در ﺧﻮد رﺑﺎت ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺘﻔﺎده از رﺑﺎت دوﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺗﻠﮕﺮام ﯾﺎ ﻫﻤﺎن آﯾﺪی ﯾﺎی
ﺗﻠﮕﺮام اﻣﮑﺎن رﯾﭙﻮرت ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻣﯿﮕﺮدد.وﺑﺴﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام
ﺑﺮای رﻓﻊ رﯾﭙﻮرت آﯾﺪی ﺗﻠﮕﺮاﻣﺘﺂن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺑﺎت ﺷﻤﺎره ﺳﺎز ﻣﺠﺎزی ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روﺑﺎت ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺎ
ﺷﻤﺎره ﻣﺠﺎزی در ﺗﻠﮕﺮام اﮐﺎﻧﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و از رﯾﭙﻮرت ﺷﺪن اﮐﺎﻧﺖ اﺻﻠﯽ
ﺗﻠﮕﺮاﻣﺘﺂن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ رﺑﺎت ﺷﻤﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻤﺎره ﻣﺠﺎزی ﻏﯿﺮ رﯾﭙﻮرت ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﯿﻨﻬﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎره ﻣﺠﺎزی ﺗﻠﮕﺮام از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻦ.

و از ﺧﺮﯾﺪ ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺷﻤﺎره ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

ﺷﻤﺎره ﻣﺠﺎزی ﺳﺎز روﺑﺎه ﮔﺮام
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آﻣﺮﯾﮑﺎ،روﺳﯿﻪ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن،اﻟﻤﺎن،و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﺳﻢ
آن ﮐﺸﻮر را ﻫﻢ ﻧﺸﻨﯿﺪه اﯾﺪ؟
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﻤﺎره
ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﻨﺠﺮﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻫﺎ را ﺑﻔﺮوﺷﺪ رﺳﺎﻧﺪه و درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺷﻤﺎره را از ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﻓﻮرا ﮐﺪ آﻧﺮا
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ!
ﺧﺮﯾﺪ رﺑﺎت ﻣﺠﺎزی ﺳﺎز
آﯾﺪی رﺑﺎت دوﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و ﭼﺖ:
@robahchat_bot
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

