
 چگونه ربات اینستاگرام به کسب در آمد کمک می کند؟

شما برای باقی ماندن در عرصه رقابت به چیزی بیش از شناخته شدن نیاز دارید؛ اعتماد! این روز ها با 

افزایش کاربرد اینستاگرام در ایران همه به دنبال پیشرفت پیج خود در اینستاگرام هستند اینستاگرام با 

ه های اجتماعی محبوب در میان میلیون کاربر ایرانی توانسته به یکی از بزرگترین شبک 20داشتن بیش از 

 . مردم ایران تبدیل شود

امروزه افراد زیادی برای رونق کسب و کار خود از اینستاگرام به عنوان یک شبکه اجتماعی مناسب برای 

تبلیغ و آگاهی دادن به مردم استفاده میکنند. به ویژه این مسئله برای افراد که به تازگی میخواهند مشهور 

افرادی که میخواهند از پیج خود با گرفتن تبلیغات درآمد زایی کنند مناسب خواهد بود. فضای شوند یا برای 

مجازی و کلکسیون هایی از تجمالت و تفریحات که در قاب شبکه های اجتماعی عرضه میشود، به قدری 

ینستاگرام برای جذابیت دارد که کمتر کسی را میتوان یافت که از آن خبر نداشته باشد. امروزه فعالیت در ا

صاحبان مشاغل مختلف به امری ضروری تبدیل شده است و تقریباً کمتر کسب و کاری وجود دارند که از 

پتانسیل بسیاری باالی اینستاگرام استفاده نمیکنند. امروزه کمتر کسی را میتوان یافت که در اینستاگرام 

ان باال محبوبیت اینستاگرام است. باال بودن حساب کاربری نداشته باشد و این به تنهایی نشان دهنده میز

میزان فروش و یا بازدید تبلیغات شما همه به تعداد فالوور ها بستگی دارد، و هر چه میزان الیک، ویو و 

کامنت پستهای شما باالتر باشد، بدون شک به افزایش درآمد شما کمک خواهد کرد. همه کار ها را به 

 .ایش فروش، الیک، ویو و فالوور بودیدخوبی انجام دادید و منتظر افز

  

 روش های جذب فالوور واقعی 

با توجه به اینکه فالوور های ارزان زمان کمی نسبت به فالوور های ایرانی و خارجی در شبکه های 

اجتماعی مثل اینستاگرام آنالین هستند و با توجه به اینکه آن ها فعالیت کمتری در اینستاگرام دارند. شبکه 

ماعی اینستاگرام با فراهم آوردن بستری جهت ارتباط مردم جهان با یکدیگر توانسته محبوبیت زیادی را اجت

کسب کند. باال بودن تعداد فالوور در اینستاگرام به پیج ها اعتبار می بخشد و همین اعتبار باعث میشود تا 

ت تری از خدمات شما استفاده و یا حس اطمینان در بین کاربران افزایش پیدا کند و در نهایت با خیال راح

از محصوالت شما خریداری کنند. تعداد باالی فالوور و افزایش فروش مکمل یکدیگر هستند و هرچه تعداد 

خرید فالوور اینستاگرام   فالوور و دنبال کننده شما بیشتر باشد، میزان فروش شما نیز افزایش پیدا میکند.

کارها در اینستاگرام تبدیل شده که طرفداران زیادی پیدا کرده  در حال حاضر به یکی از محبوب ترین

با توجه به جذابیت شبکه های اجتماعی در بین مردم این روزها این فضا   است. پنل خرید ممبر و فالوور

به بازار خوبی جهت تبلیغات و کسب و کار تبدیل شده است و اگر شما به دنبال رشد کسب و کارتان در 

ستید ما را تا پایان این مقاله همراهی کنید چرا که از صفر تا صد روش های تبلیغات در فضای مجازی ه

 . فضای مجازی ، رشد کسب وکار در فضای مجازی و جذب مخاطب را به شما آموزش خواهیم داد

  

 


