
 پکیج های ارزان اینستاگرام

سایت فالووان با سرویس های متفاوت و بسیار متنوعی که دارد همراه با قیمت مناسب و مقرون به صرفه 

به شما در معروف شدن و برند شدن محصوالتتان ، کمک شایانی میکند. ارسال ایمیل انبوه از طریق 

. این در حالی است فالووان ساده است، اما تفاوت در این است که پس از کلیک روی ارسال اتفاق می افتد

که فالوور فیک تنها تعداد دنبال کنندگان را زیاد نشان میدهد، اما تاثیری بر روی افزایش تعداد الیک و 

کامنت پستها نخواهد داشت. میدانید که جذب کامنت های واقعی در اینستاگرام چقدر سخت و دشوار است و 

تبلیغات و هزینه های سنگین در جهت افزایش مخاطبین  نه تنها نیازمند فعالیت های زیاد شما بلکه نیازمند

پیجتان میباشد. البته مسلما بسیار هزینه باالیی می طلبد، ضمن آنکه هیچ بخش کار دست خودتان نیست و. 

بعد از راهاندازی هر کسبوکاری؛ قدم بعدی، برندسازی و معرفی آن به دیگران است تا بتوانید محصوالت 

اطبان معرفی کنید و چه بهتر که این کار با هزینه کم، در محیطی انجام شود که و خدماتتان را به مخ

 .مخاطبان زیادی در آن حضور دارند

  

با در نظر گرفتن تمامی این مسائل شاید خرید کامنت اینستاگرام یکی از بهترین و آسانترین راه هایی باشد 

فزود و فالوور های بسیاری را از این طریق جذب که تنها با هزینه ای اندک میتوان به تعداد کامنت ها ا

نسبت داد؛ یکی از گزینه  اکسپلور اینستاگرام پیج نمود. الیو یک امکان وجود خواهد داشت که به صفحه

کمک به نمایش ویدیو در صفحه اکسپلور اینستاگرام ! با خرید کامنت از خرید ویو تجربه خوبی  -۳های. 

را در جهت افزایش کامنت خواهید داشت. فالوور های فیک معموال به این گونه هستند که اکانت آن ها 

ذارد ولی در واقع توسط شخص حقیقی مدیریت غالبا شبیه افراد واقعی میباشد و جای شکی باقی نمیگ

نمیشوند بلکه بصورت انبوه در جهت افزایش تعداد فالوور های اینستاگرام ساخته میشوند. طبیعی است که 

اکثر کاربران ما نیازمند کامنت هایی فارسی و ایرانی میباشند چرا که اگر غیر از این باشد شاید برای 

از این رو تمامی کامنت های ارسالی اینستاگرام توسط افراد واقعی با  دیگر کاربران جذاب بنظر نرسد؛

 .متون فارسی میباشد

  

دست به هرکاری میزنند ولی اکنون با امکانات  IGTV کاربران زیادی هستند که برای افزایش الیک

یش دهید. خود را افزا IGTV فراوانی که در خرید ویو وجود دارد شما میتوانید براحتی آمار الیک پست

داشته باشید. ولی نباید جذب فالوور های واقعی  افزایش فالوورهر چند میتوانید با خرید فالوور اینستاگرام ،

روز به روز  را که در اثر ازدیاد کامنت های پست شما جذب پیجتان میشوند را نادیده بگیرید. با محبوبیت

اینستاگرام و افزایش کاربران آن بهترین محل برای کسب و کار و درامدزایی است اما برای این کار باید 

میتوانید فالوور، الیک،کامنت و غیره  ربات اینستاگرام یک زمینه مناسبی را فراهم کرد که شما با خرید

دریافت کنید که باعث رونق کسب و کار شما میشود. بله، امکان خرید کامنت با متن دلخواه در سایت 

وجود داشته و کاربر میتواند متن هر یک از کامنت ها را تعریف کرده و سپس سفارش خود را ثبت کند. 

کامنت ایرانی برای  در واقع شما میتوانید با متن دلخواه خود برای پست خود کامنت جذب کنید. با خرید

اینستاگرام میتوانید نظرات کامال مرتبطی را راجع به پستی که گذاشته اید کسب نمایید و این تاثیر بسیار 

زیادی در جهت افزایش آمار پیج شما خواهد گذاشت. ما در جهت رضایت شما دوستان عزیز کامنت ها را 

 .ینماییمتوسط کاربران واقعی با متن ایرانی برای شما ارسال م
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 افزایش کامنت پست های اینستاگرام

در جهت افزایش کامنت پست های اینستاگرام شما سرویسی را تحت نام کامنت مرتبط برای دوستان عزیز 

الووان)مخصوصا خدمات الیک و ویو( به قدری باالست و ویو های اعمال درج نموده ایم. کیفیت خدمات ف

ویو(  ۱۰۰۰۰شده چنان طبیعی و منحصر به فرد هستند که در بسیاری از موارد )حتی سفارشات کمتر از 

توسط مشتریان عزیز گزارش شده که آن پست هایی که برایشان ویو تهیه کرده اند به اکسپلور اینستاگرام 

کرده است و در پی آن ، تعداد بازدید های آن پست چندین برابر شده است . افرادی که قصد دارند راه پیدا 

تا با بازدید های با کیفیت پست آنها به اکسپلور اینستاگرام راه پیدا کند ! خرید کامنت ایموجی یا شکلک 

و میتواند پست شما را بسیار برای اینستاگرام یکی از راه های ساده برای افزایش تعداد کامنت ها میباشد 

جذاب جلوه دهد. تمامی این مزایا در اینستاگرام شنیدهاید، اما یکی از اصطالحت رایج در این شبکه. خرید 

فالوور فیک برای اینستاگرام به باال آمدن تعداد فالوور های پیج کمک بسیار زیادی میکند و شاید آن را 

ی از صفحات در اینستاگرام دانست. دارد، به عنوان یکی از بتوان یکی از عمده دالیل موفقیت بسیار

در ایران و جهان شناخته میشود و از  شبکه های اجتماعی محبوبترین، پر بازدیدترین و تاثیرگذارترین

 .رار گرفته استهمین رو، مورد توجه تعداد زیادی از صاحبان کسب و کارها ق
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