راهنمای عضویت و قوانین استفاده از سوپر گروه های تبلیغاتی:
»«Ad Groups v1
-۱به علت محدودیت های خود تلگرام در هر نیم الی یک ساعت میشود در  ۵گروه عضو شد.
بنابراین برای عضویت در این  ۱۰۰گروه در ابتدا در  ۵گروه عضو شده و بعد از گذشت نیم الی یک ساعت در  ۵گروه
بعدی عضو شوید.
این روند را به همین شکل ادامه دهید تا بطور کامل در تمامی گروه ها عضو شوید .

-2توجه داشته باشید که محدودیت دیگری در تلگرام وجود دارد که هر شخص در مجموع میتواند فقط در ( 500پانصد)
کانال و گروه بطور همزمان عضویت داشته باشد.
بنابراین بطور مثال اگر در حال حاضر در  450گروه و کانال عضو هستید فقط میتوانید در  50گروه یا کانال دیگر عضو
شویدپس توجه داشته باشید که در این شرایط باید از تعدادی از کانال ها و گروه های دیگرتان خارج شوید تا بتوانید
در تمامی این سوپر گروه های تبلیغاتی عضو شوید.

-3تمامی سوپر گروه ها اختصاصی هستند و لینک های عضویت بررسی شده اند و کامال سالم میباشند.بنابراین اگر باز
هم با رعایت موارد باال نتوانستید در تمامی گروه ها عضو شوید حتما اکانت شما از قبل و از طرف خود تلگرام با
محدودیت هایی مواجه شده است.
پس در این شرایط میتوانید به آیدی زیر که مخصوص خود تلگرام هست وارد شوید و گزینه Startرا بزنید تا از
محدودیت های منظور شده برای شماره و اکانت خود و زمان رفع محدودیت ها آگاهی بدست بیاورید.

@spambot
-4صرفا افرادی که عضویت سوپر گروه ها را خریداری کرده اند مجاز به ارسال پست و تبلیغات میباشند.

-5لینک های عضویت خود را هرگز در اختیار دیگران قرار ندهید.زیرا این لینک ها اختصاصی و تک کاربره میباشند و
در صورتیکه افراد دیگر با لینک های شما عضو گروه ها شوند هر دو اکانت از گروه ها حذف خواهند شد.

-6سعی کنید در همان دو ،سه روز اول در تمامی گروه ها عضو شوید زیرا برای جلوگیری از سواستفاده های احتمالی هر
چند روز یکبار لینک گروه ها منقضی و لینک های جدید جایگزین میشود.

-7افرادی که عضویت گروه ها را خریداری کرده اند محدودیت در تعداد پست ها و دفعات ارسال تبلیغات ندارند اما
برای باال ماندن کیفیت تبلیغاتی گروه ها سعی کنید پست ها و تبلیغات متنوع ارسال کنید.
بطور مثال ارسال یک پست بطوریکه چندین بار پشت سر هم در گروه قرار بگیرید تاثیر منفی بر روی مخاطب و کاربران
دیگر میگذارد.

-8ارسال پست ها و تبلیغات غیر اخالقی و سیاسی نیز ممنوع میباشد.

لیست و لینک سوپر گروها:

01
https://t.me/joinchat/DFvArUIGAKIe0XwiYNVkug
02
https://t.me/joinchat/DFvArUHcIKbv8c_wv5VqGQ
03
https://t.me/joinchat/DFvArUAEW2BHUctgpQjJgw
04
https://t.me/joinchat/DFvArUKFmkS_Kmb9zY0GTQ
05
https://t.me/joinchat/DFvArUH2PSg6xHeQTusOYw

06
https://t.me/joinchat/DFvArUKwos5766Wka8mxIQ
07
https://t.me/joinchat/DFvArUHbEpKr2ceMI-Cb-w
08
https://t.me/joinchat/DFvArUFkR5C2rDE4ADzh5g
09
https://t.me/joinchat/DFvArUGZd5iiwGP20x7pzg
10
https://t.me/joinchat/DFvArUJrNa9mS2hivDXduw
11
https://t.me/joinchat/DFvArUHQ54fr0Pqk7SgmeQ
12
https://t.me/joinchat/DFvArUIAYFHNOL6XnrFVvQ
13
https://t.me/joinchat/DFvArUC7jzkfXtNaZDEarA
14
https://t.me/joinchat/DFvArT8ILnwQpWsHNF0C7Q
15
https://t.me/joinchat/DFvArUI6hTBfqqbTsyrH9g
16
https://t.me/joinchat/DFvArUIq7W_bm4zh2s38Wg
17
https://t.me/joinchat/DFvArUI21ltKxLAol0wW3A
18
https://t.me/joinchat/DFvArUIsx0afaRlro6ZWOg
19
https://t.me/joinchat/DFvArUJtC7WIHtESlNaigA

20
https://t.me/joinchat/DFvArUJ_7Nt-rHCEUMJbpQ
21
https://t.me/joinchat/DFvArUC2a7qcblV08GgSxw
22
https://t.me/joinchat/DFvArUIUmNgtW-0kNXft5A
23
https://t.me/joinchat/DFvArUGPDj4jiyt1nxUDzQ
24
https://t.me/joinchat/DFvArUJUcsz0AL-bV1oalg
25
https://t.me/joinchat/DFvArUKgFoKUlEvUsB0qVQ
26
https://t.me/joinchat/DFvArUIXbObFde137py9mw
27
https://t.me/joinchat/DFvArUKhRDAY8VBO2J1fVQ
28
https://t.me/joinchat/DFvArUGs8hdrm_ZZZCFj0Q
29
https://t.me/joinchat/DFvArT769vI45em-cjZ2vA
30
https://t.me/joinchat/DFvArUIFjeptzw5BzQpsdg
31
https://t.me/joinchat/DFvArUF5m2fS3nCrpLI_Lw
32
https://t.me/joinchat/DFvArUJxsV05EavknePODw
33
https://t.me/joinchat/DFvArUJ1LWTBgRrK0xkppQ

34
https://t.me/joinchat/DFvArUHmQt0MKRs_SsijSA
35
https://t.me/joinchat/DFvArUJspsWoSOQxWgud9A
36
https://t.me/joinchat/DFvArUFXMQLsVnheRrMB5A
37
https://t.me/joinchat/DFvArUEAUCm3IO8VTe8vIQ
38
https://t.me/joinchat/DFvArUJFvkyeQLy4Z2Vp6w
39
https://t.me/joinchat/DFvArUI0l1Fvu7LX_dvytw
40
https://t.me/joinchat/DFvArUGQwAjh26RnRYLDKw
41
https://t.me/joinchat/DFvArUCM9ZvliGPBvz9mmA
42
https://t.me/joinchat/DFvArUIWSkEnWf_QTJSM4g
43
https://t.me/joinchat/DFvArUH5ho5bLHlvK9GfUw
44
https://t.me/joinchat/DFvArUK-12xFyf7kIuJZqA
45
https://t.me/joinchat/DFvArUIZTwE_MfTjoJtSFw
46
https://t.me/joinchat/DFvArUJccFYnhUiyd2zB4A
47
https://t.me/joinchat/DFvArUIuBi-Vn-Ci2Am5sA

48
https://t.me/joinchat/DFvArUCxn0J3mC5WZaCZhQ
49
https://t.me/joinchat/DFvArUIWAfV9L360MG9T1w
50
https://t.me/joinchat/DFvArUIlduK27-cex0ec9Q
51
https://t.me/joinchat/DFvArUJ2aBP5GvrDZeqBeA
52
https://t.me/joinchat/DFvArUKlCr5yFa7wxHmNSQ
53
https://t.me/joinchat/DFvArUI7HWIhkSDpI9zYNg
54
https://t.me/joinchat/DFvArUD8q75nkrOuneLS2w
55
https://t.me/joinchat/DFvArUHUWXq1_blEnrRbZA
56
https://t.me/joinchat/DFvArUA7yphZGvWFMWp6vA
57
https://t.me/joinchat/DFvArUC_lK80bm2SqJXrFw
58
https://t.me/joinchat/DFvArUHwfCIEX10a0JDGLg
59
https://t.me/joinchat/DFvArUHwWWmiY1PIRX8AjA
60
https://t.me/joinchat/DFvArUIHIHXXIspmMUpVew
61
https://t.me/joinchat/DFvArUKtbmyVeLccNqxLLw

62
https://t.me/joinchat/DFvArUKXozSHMJ005Kcvww
63
https://t.me/joinchat/DFvArUGjsClfwq3Wi0dz6Q
64
https://t.me/joinchat/DFvArUJJ5X8U4agFNuMDLA
65
https://t.me/joinchat/DFvArUIMofERUDSpLJKSsA
66
https://t.me/joinchat/DFvArUGzXLn-aZfeoIfLmQ
67
https://t.me/joinchat/DFvArUADb6WJpvuqntvErg
68
https://t.me/joinchat/DFvArUItl54AidVYc7ZOfw
69
https://t.me/joinchat/DFvArT8aim__UM8vhfJZfQ
70
https://t.me/joinchat/DFvArUCiEvNDGggeq7CRJg
71
https://t.me/joinchat/DFvArUGhgcGzdGqCZD2QyQ
72
https://t.me/joinchat/DFvArUJUomc5-ocGiNjURA
73
https://t.me/joinchat/DFvArUI9LmPSSKszqKbJTw
74
https://t.me/joinchat/DFvArT_O8-ZXNQvBd7Sbyw
75
https://t.me/joinchat/DFvArUI66gErSnLLLa0Ayw

76
https://t.me/joinchat/DFvArUJC7FNgu3vCAeQg8A
77
https://t.me/joinchat/DFvArUHFjArf7p7Xaqu5Og
78
https://t.me/joinchat/DFvArUGCS_n19XEhHKmOag
79
https://t.me/joinchat/DFvArUDYYdhe4vZUNPAcnQ
80
https://t.me/joinchat/DFvArUIMLmqkJR1pw3oatA
81
https://t.me/joinchat/DFvArUJPTORPV8jiN8H_0g
82
https://t.me/joinchat/DFvArUIQL3dKHUINDXT-Fw
83
https://t.me/joinchat/DFvArUCXA1pwUjLAIPV4Cw
84
https://t.me/joinchat/DFvArUA4OJSOwBYHhrKbhA
85
https://t.me/joinchat/DFvArT-ivUtmVuCl0P9t7g
86
https://t.me/joinchat/DFvArUA8pCTRZkffAuwguA
87
https://t.me/joinchat/DFvArUIZOIHP7zOSMTP3HA
88
https://t.me/joinchat/DFvArUKSR2Kemf57yB39nw
89
https://t.me/joinchat/DFvArUIqNDtI1UU6WMUaPw

90
https://t.me/joinchat/DFvArUGiL0TiLMaAfgrKfg
91
https://t.me/joinchat/DFvArUJw9GfVgRWAuUoZ2g
92
https://t.me/joinchat/DFvArUF__wsvVBrjQgsyBg
93
https://t.me/joinchat/DFvArUHH0aDzcQJB02DSXg
94
https://t.me/joinchat/DFvArUKJEJ0ygEFDqKoh8g
95
https://t.me/joinchat/DFvArUEfB4TOriyUUh_tbQ
96
https://t.me/joinchat/DFvArUKRJXKUSKLeB17bNw
97
https://t.me/joinchat/DFvArUGmUz-OTh0ln_It_g
98
https://t.me/joinchat/DFvArUDhEA2cPS6nP7qT1w
99
https://t.me/joinchat/DFvArUH1jkxW-joJbCHnTQ
100
https://t.me/joinchat/DFvArUJIHijj7vYqi0-r7Q

گروه و یا کسب و کار خود را ارتقاء و توسعه،امیدواریم با استفاده مناسب از این سوپر گروه های تبلیغاتی بتوانید کانال
.دهید

>><<موفق باشید

