
 چگونه بدون هشتگ در اینستاگرام الیک بیشتری داشته باشیم؟

ها )مطمئناً بدون توانید پس از پرداخت هزینهخوب، هیچ راه معتبر و مطمئنی برای انجام آن وجود ندارد، اما می

کنید. امروز فرصت بسیار مناسبی برای خرید الیک اینستاگرام وجود خواهید دریافت هشتگ( هر تعداد الیک را که می
 .دارد و فقط باید چندین نکته مهم را در مورد آن بدانید تا همه چیز به آرامی و عالی پیش برود

 :الیک های خریداری شده

یعنی طبق  –د واقعاً می توانند برای شما مفید باشند، اما تنها در صورتی که به روشی شایسته به دست آین
 .محاسبات اولیه و در ترکیب با گزینه های دیگر برای ارتقای حساب

تعداد زیاد الیک یا فالوورها می تواند حساب شما را به خطر بیندازد، به خصوص اگر یک حساب مبتدی باشد که به 
گران خواهد بود )و اگر نه،  تازگی شروع به ارسال مرتب چیزی کرده است. سعی نکنید یکباره زیاد بخرید: اوالً، خیلی

 .پس الیک های تقلبی می خرید که حتی مضرتر هستند(

ثانیا با رشد اکانت خود همراه نخواهید شد و برای این تعداد نشانه اعتبارسنجی محتوای بسیار کمی خواهید 

کاهش می یابد. . و این داشت و ثالثاً بعداً تکرار همان موفقیت برای شما دشوار می شود و فعالیت در پروفایل شما 
در دراز مدت بسیار بد است. بنابراین، ما به شما توصیه می کنیم که با خرید الیک مسئوالنه رفتار کنید و تسلیم 

 .وسوسه گرفتن یک بسته بزرگتر نشوید، زیرا این امر منجر به خوشایندترین عواقب نخواهد شد

 چگونه در اینستاگرام الیک طبیعی داشته باشم؟

های زیادی برای الیک گرفتن در اینستاگرام وجود دارد. یک راه این است که مطمئن شوید نمایه شما روی  راه
عمومی تنظیم شده است. راه دیگر این است که پست های دیگران را الیک کنید و آنها ممکن است پست شما را 

ال، این ممکن است بهترین ایده نباشد زیرا الیک کنند. شما همچنین می توانید برای الیک ها هزینه کنید، با این ح
 .می تواند منجر به ممنوعیت اینستاگرام شود

 چگونه می توان الیک های بیشتری در هشتگ های اینستاگرام دریافت کرد؟

 :می توانید الیک های بیشتری در هشتگ های اینستاگرام از طریق

 بیو و تگ کردن سایر کاربران در آن قرار دادن هشتگ در .1

 .استفاده از یک هشتگ محبوب که مردم به آن عالقه مند هستند .2

 

 


