
 نستاگرامیا  ک یال  شیافزا  یروش موثر برا   12  یمعرف

اگر به دنبال این هستید تا تعداد الیک های پست هایتان در اینستاگرام را افزایش دهید، حتما 

روش   12را از دست ندهید. در این مقاله قصد داریم به معرفی   وبسایت فالووان  این مقاله از

 .موثر به منظور افزایش الیک اینستاگرام بپردازیم

 ای در رابطه با افزایش الیک اینستاگراممقدمه

اند. اما  این روزها اپلیکیشن هایی مثل اینستاگرام به منبع درآمد بسیاری از افراد تبدیل شده

ام به همین سادگی نیست و برای اینکه یک پیج اینستا به درآمدزایی کسب درآمد از اینستاگر

برسد، نیازمند این خواهید بود که تعداد فالوورها و الیک های پست هایتان افزایش یابد. به 

طور کلی هرچه تعداد الیک پست های اینستاگرام شما افزایش یابد، بدان معناست که شما 

تواند منجر به جذب تبلیغات و کسب درآمد بیت شما میاید و افزایش محبومحبوب تر شده

 شود. اما چگونه قادر به افزایش الیک اینستاگرام خواهیم بود؟ 

 

در اینستاگرام وجود دارند که البته اغلب آن ها  افزایش الیک  روش های مختلفی به منظور

اهند داشت و به مرور منجر به افزایش تعداد الیک پست هایتان بازده آنی را به همراه نخو

روش موثر برای افزایش الیک   12شوند. در ادامه این مقاله قصد داریم به آموزش می

 .اینستاگرام بپردازیم

  

https://flw1.ir/
https://flw1.ir/
https://flw1.ir/
https://flw1.ir/buy-like/


بهترین روش های افزایش الیک اینستاگرام : استفاده از هشتگ های محبوب و 

 مناسب 

کنند. سعی کنید افزایش الیک پست های اینستاگرام ایفاء میهشتگ ها نقش بسیار مهمی در  

برای تمام پست هایتان هشتگ مرتبط و محبوب انتخاب کنید و برای هر پست حداکثر تعداد 

شوند تا پست های شما در بخش هشتگ های مرتبط را اضافه نمایید. این هشتگ ها سبب می

اینستاگرام نمایش داده شوند و کاربران دیگر ضمن جستجوی  (Explore) جستجو یا اکسپلور

هشتگ ها و عبارات مرتبط با پست شما به آن ها برخورد کرده و پست شما را الیک کنند. 

شتگ ها یکی از دقت کنید که هشتگ های شما باید جالب و پر جستجو باشند. پس توجه به ه 

 .شوداصلی ترین روش های افزایش الیک اینستاگرام محسوب می

 

 اضافه کردن فیلترهای جذاب عکس  

کنید در بیشتر دیده شدن پست و افزایش الیک های چشم نواز بودن عکسی که شما پست می

به   شود، مربوط آن موثر است. یکی از عواملی که منجر به بیشتر دیده شدن پست های شما می

فیلتر هاست. سعی کنید عکس هایی که قصد دارید در اینستاگرام ارسال کنید را با بهترین 

توانید از اپلیکیشن های اختصاصی افکت فیلترهای ممکن تدوین نمایید. برای انجام این کار می

 .دهی عکس یا اصطالحا ادیت عکس استفاده کنید

وان اشاراتی به برنامه تدوین داشته ایم، با الزم به ذکراست که درقسمت مقاالت وبسایت فالو

 .مراجعه و مطالعه آن میتوانید با برنامه های آن بیشتر آشنا شوید

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/explore


 !پست های مرتبط با رویدادهای پیش رو را ارسال کنید 

تواند منجر به افزایش ارسال پست های به روز و محبوب هم یکی دیگر از روش هاییست که می

ینستاگرام شود. برای مثال زمانی که به کریسمس یا هر رویداد الیک پست های شما در ا

شوند و پست کردن می (Trend) شوید، عکس های مرتبط با آن ترنددیگری نزدیک می

تواند منجر به افزایش الیک شود. عکس های مرتبط با آن رویداد در پیج اینستاگرام شما می

پست های خود هشتگ های مناسب انتخاب البته در نظر داشته باشید که حتما باید برای  

 .کنید تا در اکسپلور اینستاگرام قابل مشاهده باشند 

 پست های با سوژه محبوب ارسال کنید 

 

تجربه نشان داده که کاربران اینستاگرام در هر کجای دنیا عالقمند سوژه های خاصی هستند 

ست ارسال کنید، مطمئنا بیشتر به که اگر بتوانید آن سوژه ها را پیدا کنید و مرتبط با آن ها پ

شود. برای مثال آیید و این مسئله منجر به افزایش الیک اینستاگرام شما میچشم می

ویدئوهای طنز در یک بازه زمانی به شدت در اینستاگرام محبوب شده بودند یا دابسمش و 

شوند. ب میغیره همگی از موضوعات و سوژه هایی هستند که در بازه های زمانی خاصی محبو

سعی کنید این سوژه های محبوب را شناسایی و پست هایتان را تا حد امکان به آن ها مرتبط 

 .کنید

 :فعال باشید  مهم ترین عامل،



شوید و به طبع تعداد الیک پست هرچقدر در اینستاگرام بیشتر فعال باشید، بیشتر دیده می

شناسید، یکی ادی که حتی آن ها را نمیکنید. الیک کردن پست افرهایتان هم افزایش پیدا می

تواند منجر به افزایش الیک شود. در واقع این مسئله از روش هایی است که در اینستاگرام می

شبیه به یک قانون شده و با الیک یک پست شما الیک بک دریافت خواهید کرد! فالو کردن 

نستاگرام است. همچنین سعی افراد و دریافت فالو بک هم از دیگر روش های افزایش الیک ای

کنید در زیر پست افرا مختلف کامنت بگذارید و نظرهای مناسب ثبت کنید. این کار سبب 

شود تا دیگر کاربران شما را ببینند و به صفحه اینستاگرام شما سر بزنند و پست هایتان را می

 .الیک کنند. پس همیشه در اینستاگرام فعال باشید 

 

 


