
 باسالم

 ین که سایتی مورد بررسی قرار بدهیم که در ارائه خدمات اینستاگرام فعالیت میکندر خدمتتان هستامروز د 

فالووان در ارائه تمامی خدمات سال فعالیت در ارائه خدماتی اینستاگرامی در خدمت مشتریان خود است، 8سایت فالووان با سابقه 

اینستاگرامی و شبکه های مجازی پکیج هایی در اختیار مشتریان خود قرار داده است که در تبلیغات و دیده شدن شمارا همراهی میکند 

وور،الیک ،بازدید،ارسال پیام انبوه تلگرام ،ارسال پیام انبوه واتساپ ،ارسال پیام انبوه اینستاگرام ،ارسال پیام پکیج های فالووان:فال

استفاده  کسب کارتان در فضای مجازی رونق برای  انبوه ایمیل ،ربات اینستاگرام و ده ها پکیج جذاب که شما میتوانید از این پکیج ها

 کنید

ووان دریافت فالوور رایگان برای پیجتان است،برای دریافت فالوور های رایگان سایت فالووان هر مقدار فالوور یکی از پکیج های فال

درصد  80درصدی برای شما ارسال میشود،فکر میکنم تنها سایت است که  80شما از این سایت خریداری کنید بسته شما با افزایش 

 ار میدهد تقریبا هر بسته ای شما خریداری کنید دو برابرش برای شما ارسال میشود بسته خریداری شمارا رایگان در اختیار شما قر

سایت فالووان تنها هدف خود را رضایت تمامی مشتریان خود قرار داده است و برای رضایت مشتریان خود هر بسته ای خریداری 

اگر یت و کاربردی خیلی ناچیز میباشد.پکیج های با کیف کنید با هدیه برای شما ارسال میشود قیمت تمامی پکیج های فالووان نسبت به

خریداری  هدرصد بست 80خرید فالوور هستید پیشنهاد میکنم با سایت فالووان همراه شویدو با خرید هر تعداد فالوور  شما هم به فکر

درصد فالوور رایگان دریافت کنید،سایت فالووان تنها سایت است که فالوور رایگان را برای مشتریان خود ارائه میدهد  80شده را با 

درصد رایگان  80ریزش فالوور های دریافتی خود نباشد زیرا ی بسته و پکیج های فالوور موجود میباشد،دیگر نگران و این در تمام

دریافت شده جبران پذیر این ریزش میباشد دیگر سایت ها تنها فالوور خریداری را شده برای شما ارسال میکند و برای ریزش فالوور 

درصد هدیه و  80ایت فالووان برای رضایت تمامی مشتریان خود تمامی بسته های خود را با های خریداری شده جوابگو نیستند اما س

 به صورت رایگان  به تمامی مشتریان خود ارائه میدهد

و سوالی که برای شما دوستان پیش می آید این است فالوور های رایگان دریافت شده با کیفیت است؟ تمامی فالوور های رایگانی که 

 کنید فالوور هایی باکیفیت و ایرانی استدریافت می

ر ارائه خدمات در خدمت تمامی مشتریان خود است و شمارا در شبکه های مجازی سال فعالیت د 8با سابقه  ی است فالووان تنها سایت

 همراهی میکند


