
 تنها ربات فعال اینستاگرام در ایران

ربات فالووان ربات هوشمند است که در زمان استراحت شما فعالیت هوشمندانه در پیج شما انجام میدهد که 

این فعالیت باهوش و دقت زیادیانجام میشود و باعث جذب مخاطب به پیج شما میشود. زمانی که شما یک 

دارد تا اینستاگرام بتواند آن پست را منتشر می کنید برای اینکه بیشتر دیده شود نیاز به الیک های زیادی 

را به دیگران نشان دهد هرچه تعداد الیک ها بیشتر باشد باعث بیشتر دیده شدن و همچنین افزایش فالوور 

های آن پیج می شود برای اینکه تعدا الیک های پست های خود را افزایش دهید هم روش های مختلفی 

دی به شما معرفی می کنیم. امنیت ایمیل ها را را با وجود دارد که ما در اینجا یک روش عالی و کاربر

ارسال دستی آن به خطر نیندازید؛ ایمیل های خود را خودکار کنید و یک رویکرد متناسب با ادغام برچسب 

ها و لیست های مخاطب را ایجاد کنید. با راسال انبوه پیام واتساپ به روش های مختلف مانند متن فیلم 

ت خود را بدون واسطه با مشتری به اشتراک بگذارین و ارتباط دوطرفه برقرار عکس و حتی وویس خدما

کنید. اینک با دقت به رشد و توسعه و گسترش شبکه محبوب اجتماعی اینستاگرام و ارتقا روز افزون 

افزار های جانبی مختلفی توسط برنامه نویس ها و گسترش محبوبیت این نرم افزار شاهد به وجود آمدن نرم

 ..ندگان اپلیکیشن به خواسته مدیریت اینستاگرام هستیمده

برای اینکه از تغییرات الگوریتم های اینستاگرام اطالع داشته باشید سعی کنید همه به روز باشید و در این 

خصوص مطالعه داشته باشید. شبکه اجتماعی اینستاگرام هم مثل گوگل به صورت مستمر در حال تغییر 

ای الگوریتم های خود است به همین دلیل باید توجه زیادی به آن کنید و محتواهایی دادن و بروزرسانی ه

که برای کابران تولید می کنید حتما مفید و کاربردی باشد. خب حاال هرچقد فالوور شما زیاد باشد میزان 

انتشار  محبوبیت شما هم نسبت به فالووراتون افزایش می یابد وهمچنین هرچقد میزان الیک شما در پست

شده زیاد باشد به این معنا است که مورد توجه قرارگرفته و وقتی تعداد الیک شما ازنظر الگوریتم 

اینستاگرام باال باشد اینستاگرام به صورت خودکار پست شما را به افراد بیشتری نشون میده، بیشتر افراد 

ل یا شغل یا ایده های خود را به ازصفحه اینستاگرام بعنوان شغل ومنبع درامد استفاده میکنند ومحصو

 …اشتراک میزاند حاال ما یک پیشنهاد جذاب برای شما داریم

 

افزار های پیام رسان مو جود به شمار میرود که از محبوبترین اپلیکیشن ها و یا نرم ام حاال یکیتلگر

قابلیتهای بسیار زیادی را در دست یوزرها قرار داده و استفاده از مجموع سرویسهای آن مجانی میباشد. 

پیام  ۵۰فرمایید، نشانی پست الکترونیک ارسال  ۵۰که یک آدرس اینترنتی تبلیغاتی به در شرایطی



که از گوگل / فیس بوک به خویش مشاهده خواهید کرد. در شرایطی Gmail خروجی را در اکانت

کارگیری مینماید پس هزینه متعددی میکنید در مقایسه با بازاریابی از روش پست الکترونیک که درآمد 

ن وجود دارد.. همه از این باالیی برای شما خواهد داشت چون ارتباطی با مشترک گزینش شده از پیشی

طریق به شهرت و ثروت میرسند چرا شما نتوانید کسب و کار خودتان را راه بیاندازید و پولدار شوید؟ 

نکته بسیار مهم در زمان خرید فالوور این است که در تعداد فالوور انتخابی افراط نشود؛ چرا که تفاوت 

 .ی فالوور پیج، غیر واقعی بدودن را آشکار میکندفاحش میان تعداد الیک پایین پستها و تعداد باال

الزم به توضیح است که حتما به عدد فالوورهای خود در هنگام خرید الیک توجه نمایید و در خرید الیک 

برای صفحهای که تعداد کمی فالوور دارد زیاده روی نکنید. هیچ زمان به طور یکجا فالوور ها را 

بازدید از استوریها به صورت انبوه. با خرید پکیج های ارسال پیام انبوه  خصوصا با تعداد باال نگیرید .

واتساپ از سایت فالووان کسب و کار خود را به صورت انبوه و بدون اسپم شدن اکانت خود و بدون 

هیچگونه محدودیت تبلیغ کنین. زمانی که شما سواالتی در استوری قرار می دهید کاربران ترغیب می 

دهند و این کار رفته رفته باعث می شود استوری های شما جلوتر قرار بگیرد و این کار هم شوند جواب ب

باعث می شود بیشتر دیده شوند.این دیده شدن می تواند به افزایش فالوور پیج شما کمک زیادی کند. برای 

زیادی برای  افزایش فالوور اولین فکری که به ذهنتان میرسد معرفی پیج شما به دیگران است راه های

راه حل می تواند ارسال بنر شما به دیگر افراد باشد، همین طور که از اینمعرفی پیج شما به دیگران یکی

در نخستین مقاله ذکر شد ارسال دایرکت در تعداد معدود امکانش وجود دارد و می توانید خودتان اعمال 

تگرام با مناسب ترین ربات های هوشمند اعمال کنید ولی ما معرفی پیج شمارا با ارسال دایرکت انبوه اینس

از دالیل مهم اینکه الیک یک پست حائز اهمیت میباشد این میباشد که، زمانی یک مخاطب آن میکنیم. یکی

پست را میبیند ، معموال نخستین پست دقت مخاطب را جلب میکند و آن گاه به تعداد الیک های آن پست یا 

 ..این که تصویر نگاه میکند

 


