
 انواع روش های افزایش فالوور اینستاگرام

 عکس های زیبا و با کیفیت .۱

همانطوری که در ابتدا اشاره شد اینستاگرام دنیای عکس و فیلم است که دلیل مهم برای جذابیت کاربران 

است. به همین دلیل در مرحله اول برای جذب مخاطب و افزایش نرخ تعامل باید عکس های خیلی خوب و 

 .با کیفیت را تهیه کنید

 خرید فالوور اینستاگرام ارزان .۲

رام با فالورر های واقعی و تعداد زیاد، برای تبلیغ پیج شما، هزینه های هنگفتی را اکثر صفحات اینستاگ

دریافت می کنند تا دنبال کننده پیج زیاد شود. هزینه این نوع تبلیغات بسیار باال است و برای کسب و کاری 

اینستاگرام راه که تازه شروع به فعالیت کرده، تحمل این هزینه سخت است. وب سایت خرید فالوور واقعی 

و روش جدیدی را با هزینه کم برای کسب و کار ها و پیج های شخصی در نظره گرفته است که نیاز به 

صرف هزینه های باال نیست. به راحتی می توانید تعداد فالوور و الیک و ویو را در کم ترین زمان 

 .افزایش دهید تا تیتر مهم بخش اکسپلورر اینستاگرام شوید

 

 حتوای جذاب و مناسبم .۳

دنبال کننده های پیج همیشه به خاطر محتوای ارزشمند، وی را فالو کرده و پست ها را الیک می کنند. با 

 .افزایش نرخ تعامل تعداد فالوور ها نیز افزایش می یابد

 از بخش استوری استفاده کنید .۴

ت یک روز است. محتوای ارزشمند را با استوری اینستاگرام تنها راه به نمایش گذاشتن عکس و فیلم به مد

آپلود در بخش استوری و یا اجرای برنامه های زنده، پیج شما همواره جلوی چشم مخاطب قرار می گیرد 



و البته با آپلود امور های پشت کسب و کار، کاری می کنید که مخاطبان احساس امنیت و راحتی بیشتری 

راحتی به شما اعتماد کنند تا از محصوالت و خدمات شما نسب به کسب و کار شما داشته باشند و به 

 .استفاده نمایند

 زیر پست های دیگران کامنت بگذارید .۵

برای معروف شدن باید دیده شوید. هر فردی یا بیزینسی بخواهد تبدیل به برند شود باید به مخاطبان دیده 

ن شما هستید که خودتان را به آنان شود. مخاطب از امکانات و محصوالت متنوع شما اطالعی ندارد ای

نشان دهید. استوری، پست، محتوای مناسب، خرید فالوور ایرانی برای اینستاگرام همگی برای دیده شما 

 .بود

در اینجا به یکی دیگر از روش های دیده شدن نیز اشاره می شود آن هم، کامنت گذاشتن زیر پست های 

ست شرکت ها و افراد ارسال کنید ولی نباید تعداد آن به قدری دیگران است. روزانه کامنت هایی برای پ

 .باشد که طبیعی به نظر نرسد

 ربات اینستاگرام فالووان چگونه کار میکند؟

برای خرید ربات اینستاگرام هم هرگز بدون تحقیق اقدام نکنید تا متضرر نشوید، یکی از بهترین رباتهای 

ه با قابلیتهای خاصش به عنوان تنها ربات فعال اینستاگرام شناخته هدفمند اینستاگرام فالووان نام دارد ک

میشود، خرید این ربات یکی از بهترین پیشنهادهایی است که میتوان به صاحبان صفحات اینستاگرامی 

ارائه کرد، زیرا ربات فالووان مزایای زیر را در بر میگیرد: با خرید ربات اینستاگرام فالووان دغدغهای 

 .آن نخواهید داشت؛ چراکه این ربات بدون نیاز به نصب و با حفظ حریم شخصی فعالیت میکند بابت نصب

  

فالووان … با ثبت نام در این پنل و خرید از پنل خود، میتوانید وضعیت لحظه ای سفارش خود را مالحظه 

خود با تأمین  با درک اهمیت این موضوع برای مشتریان خود و با به کارگیری نهایت توان در تعامالت

کنندگان، میکوشد امکان ارائه ارزانترین قیمت و بهترین خدمات را فراهم آورد. شما با خرید الیک زمینه 

را برای جذب فالوور واقعی و فعال فراهم خواهید کرد و این کار باعث می شود که پیج اینستاگرام شما 

 .فعال و محبوب شود

ر خود را بدست آورید باید وفت زیادی صرف این کار بکنید . اگر می خواهید از طریق ارگانیک فالوو

پس رباتهای فالوورگیر اینستاگرام چه قدر میزان فعالیت آنها در محیط فتوشاپ خواهید بود. ربات های 

ی خود الیک و فالوور بخرند. تقریبا همه اجازه می دهد برا شبکه های اجتماعی فالووان به کاربران

فروشگاه های اینترنتی مبتنی بر شبکه های اجتماعی با این مشکل کمبود الیک، فالوور و حتی کامنت 

روبرو هستند. وب سایت فالووان با ارائه انواع خدمات شبکه اجتماعی اینستاگرام و جایگاهی ایمن به 

ت های بسیار زیادی برای خرید فالوور واقعی اینستاگرام وجود منظور ثبت سفارش ارائه می دهد. وب سای

 .دارند
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بشان است. همچنین یکی از دغدغه های مهم این افراد خرید فالوور و در واقع افزایش فالوور واقعی حسا

تبلیغ و رونق کسب و کار خرید فالوور اینستاگرام و خرید الیک اینستاگرام برای معرفی هرچه بهتر 

برندهای تبلیغاتی از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجا که هر چه تعداد فالوورهای یک پیج بیشتر 

یل آنها توسط کاربران نیز افزایش مییابد و باشد، احتمال بازدید از ویدیوها، الیک تصاویر و مشاهده پروفا

از آنجا که این روزها اکثر کسب و کارها برای معرفی خدمات و محصوالت خود و افزایش فروش از 

 .اینستاگرام استفاده میکنند

جذب مخاطب و بازدید کننده یا همان فالوور از اهمیت باالیی برخوردار شده است و در همین راستا این 

ی جذب مخاطب خود روشهای مختلفی به کار میبرند. برای شماهم این پیش اومده برای تعداد افراد برا

زیادی بخواین ارسال انبوه پیام تلگرام انجام بدین این افراد میتوانند اعضای کانال شخصی شما باشند یا 

هادی برای شما افرادی که در گروه است ارسال پیام به تک تک کار سخت و خسته کننده است راه حل پیشن

 .استفاده ازپکیج ارسال انبوه پیام تلگرام فالووان است

افزایش دنبال کننده و الیک نوعی اعتماد به نفس کاذب را برای مشتری به ارمغان میاورد. فالوور به 

معنای دنبال کننده است یعنی تعداد افرادی که شما را در اینستاگرام میشناسند، موضوع قابل توجه اینجاست 

که برای دیده شدن و مطرح بودن در اینستاگرام نیاز به فالوور دارید چیزی که هرچه بیشتر و بهتر آن را 

 .داشته باشید بیشتر مورد توجه قرار میگیرد

  

 


