
 یتخصص یراهنما نستاگرامیفالوور ا دیخر

برای بیشتر دیده شدن به خرید فالوور اینستاگرام روی  ماینستاگرا امروزه پیج های زیادی در

آورده اند. کسب و کارهای معروفی برای پیج اینستاگرامشان فالوور می خرند یا از ربات های 

که هرچه دند افزایش فالوور اینستاگرامی استفاده می کنند. به خاطر اینکه خیلی از آن ها معتق

می توانند تاثیر بیشتری روی مخاطبین جدید بگذارند و این فالوور اینستاگرام شان بیشتر باشد 

زیادی در این راستا ها و وبسایت های ازاین رو پیج .تنها دلیلی است که آن ها را دنبال کنند

وبسایت ها میتوان به وبسایت و خدماتی ازاین قبیل ارائه میدهند ازجمله این فعالیت میکنند 

 فالووان با بیش از هشت سال سابقه اشاره کرد.

 
شاید واقعیت همین باشد. متاسفانه یکی از عمده دالیلی که باعث می شود افراد پیجی را فالو 

ج هایی کنند تعداد فالوورهای آن است. درست یا غلط این در فرهنگ ما جا افتاده است. اما پی

 .هم که به واسطه محتوای خوبی که ارائه می کنند دنبال می شوند کم نیست

فالوور در اینستاگرام نقش اعتبار برای هر کسب و کار یا هر پیجی را ایفا می کند. به خاطر 

همین هم سایت های زیادی این روز ها به خرید و فروش فالوور اینستاگرام و ربات همه کاره 

 .ی آورده انداینستاگرام رو

ا اما سوال مهم خیلی از افراد این است که آیا خرید فالوور اینستاگرام کار درستی است؟ آی

فالوور ایرانی اینستاگرام بخریم یا فالوور خارجی؟ آیا فالوور هایی که برای پیج مان می خریم 

واقعی هستند یا فیک؟ چند درصدشون واقعی هستند؟ آیا اعتمادی به فروشندگان فالوور 

 اینستاگرام است؟ ربات اینستاگرام بهتر است یا خرید فالوور؟
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ز دوستانی است که برای افزایش فالوور پیج اینستاگرام این سواالتی است که دغدغه خیلی ا

 هزینه کنند. ولی نمی دانند آیا کار درستی انجام می دهند یا خیر؟ ندشان حاضر

کسب  Instagram اگر هدف شما از حضور در شبکه اجتماعیاهمیت این است که نکته حائز

شگاه یا وب درآمد و گسترش کسب و کارتان است و دنبال فالوور واقعی هستید تا بتوانید فرو

ایرانی، وب  اینستاگرام فالوور افزایش سایت خود را به آنان معرفی کنید گزینه مطلوب برای

کی از فالووان یره کردیم وبسایت ه همانطور که اشاک سایت خرید فالوور اینستاگرام است

 فالوور و الیک و ... میباشد.ه دهنده خرید وبسایت ارائبهترین و خوش نام ترین 

 
ت. به صورت یکی از دالیل مهم و تضمینی برای افزایش فالوور اینستاگرام، نرخ تعامل اس

خالصه یعنی نسبت تعداد فالوور های پیج شما به نسبت مجموع الیک، کامنت، اشتراک 

گذاری و ذخیره شدن پست هایی که دارید است. تا زمانی که نرخ تعامل شما پایین باشد پست 

 .های شما وارد صفه اکسپلورر نمی شود و در نتیجه فالوور جدید جذب نمی شود

 ایرانی فالوور دخری راه ترین راحت

، یکی از راحت ترین و ارزان ترین Instagram برای افزایش دنبال کننده در شبکه اجتماعی

روش ها، خرید فالوور ایرانی یا خرید فالوور اینستاگرامی از وب سایت خرید فالوور اینستاگرامی 

ای را  است. برای افزایش نرخ تعامل ابتدا به فالوور نیاز دارید تا بتوانید پست ها و مطالب ارزنده

برای درگیر کردن مخاطب به اشتراک بگذارید این روش باعث می شود روز به روز تعداد فالوور 

 .های واقعی زیادتر شده و کسب و کار شما به خوبی دیده شود
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 ماینستاگرا فالوور خرید مزایای

 .دقت کنید که خرید فالوور ایرانی واقعی اعتبار برند شما را افزایش می دهد

 

طبق تجربیات، خرید فالوور ایرانی برای اینستاگرام تاثیر مثبت و مهمی را روی افزایش فالوور 

شما می شود، با دیدن تعداد فالوور ها  Instagram ها دارد. فردی جدیدی که وارد صفحه

تصمیم می گیرد شما را فالو کند. این یعنی با خرید فالوور اینستاگرام شانس بیشتر برای به 

وردن فالوور های زیادتری نسبت به بقیه افراد دارید. این روزها اکثر افراد معروف و دست آ

 .تمایل به سمت خرید فالوور ایرانی در اینستاگرام پیدا کرده اند ها سلبریتی

اگر شما به یک پیج اینستاگرامی وارد شوید که تعداد فالوور های آن فروشگاه یا کسب و کار 

می گیرد یا صفحه را ترک کرده و دنبال فروشگاه یا کسب و کار با پایین است تصمیم به فالو 

 !فالوور بیشتر می گردید؟

 

 

 

 



 


