
 :ممزایای خرید الیک اینستاگرا

 بهبود دید 

های اجتماعی مکان خواهید کارهای بزرگ آنالین انجام دهید و محصول یا خدمات خود را بهبود ببخشید، رسانهاگر می
مناسبی برای انجام آن هستند. با این حال، برای داشتن این نوع نفوذ، ابتدا باید قابل مشاهده شوید. شما باید راهی برای 

ید الیک به شما کمک می کند این کار را در مدت زمان کوتاهی انجام دهید. دستیابی به مخاطب هدف خود پیدا کنید. خر
 .چگونه؟ خوب، با خرید الیک زیاد، پروفایل و پست های خود را معتبر و مرتبط جلوه می دهید

ریان بالقوه دهد. به این ترتیب، مشتکند و آنها را در فیدهای افراد مورد توجه قرار میهای شما توجه میاینستاگرام به پست
شما می توانند پست های شما را ببینند و چیزهایی در مورد محصول یا خدماتی که ارائه می دهید بیاموزند. در غیر این 
صورت، اگر بین مشتریان دسترسی ندارید، با جمعیت خالی صحبت می کنید. همانطور که مشاهده می شود، بازی اعداد 

 .است. این استراتژی قطعا می تواند به شما در تبلیغ محصول یا خودتان کمک کنددر مورد الیک اینستاگرام بسیار مهم 

 جلب اعتماد 

جلب احترام مردم در اینترنت آسان نیست، به خصوص اگر در رسانه های اجتماعی تازه کار هستید. جلب اعتماد مردم به 
تواند به شما کمک کند تا اعتماد یک میشما و محصول شما ممکن است زمان زیادی طول بکشد. با این حال، خرید ال

تر جلب کنید. بنابراین، باید به خرید الیک به عنوان نوعی میانبر نگاه کنید. دقیقاً به همین دلیل تر و آسانمردم را سریع
 .است که امروزه بسیاری از مردم این کار را انجام می دهند

 تالش برای تحت تاثیر قرار دادن فالوورهای بالقوه 

داشتن یک محصول خوب که مردم به آن نیاز دارند و تولید محتوای باکیفیت به طور منظم، دو بهترین راه برای جذب 
هایتان است. با این حال، این دو چیز همیشه زمانی که تازه کار هستید کافی نیست. فالوور و دریافت الیک بیشتر در پست

روفایل های جدید را نادیده بگیرند. بنابراین، شما باید راهی برای تحت تاثیر کاربران اینستاگرام گاهی اوقات تمایل دارند پ
 .قرار دادن آنها پیدا کنید

یکی از ساده ترین راه ها برای انجام این کار، خرید الیک است. وقتی کاربران محتوای خوبی را می بینند که محبوب هم 
انه های اجتماعی می شود، ایجاد یک تاثیر اولیه خوب یکی هست، قطعا آن را دوست خواهند داشت. وقتی صحبت از رس

 از مهمترین چیزها است. حتما به این نکته توجه کنید

 بهبود اعتبار 

همانطور که احتماال می دانید، افراد در شبکه های اجتماعی ممکن است کمی غیرقابل اعتماد باشند. در مورد کاربران 
ل است. دقیقاً به همین دلیل است که برخی از محتواها و محصوالت خوب اغلب اینستاگرام نیز وضعیت به همین منوا

های دیگر دارند. بنابراین، اگر می خواهید خود را های کمتری نسبت به پستگیرند، زیرا تعداد الیکمورد توجه قرار نمی
 .ا گران تمام شوددر اینستاگرام تبلیغ کنید، داشتن تعداد کم الیک در پست هایتان می تواند برای شم

بیشتر کارآفرینان این را می دانند و به همین دلیل است که سعی می کنند هر زمان که بتوانند الیک بخرند. داشتن الیک 
های زیاد باعث افزایش اعتبار شما می شود. این بدان معناست که کاربرانی که ذاتاً غیرقابل اعتماد هستند، اگر ببینند که 

 .الیک در پست های خود دارید، محصول شما را در نظر خواهند گرفتتعداد قابل توجهی 



 تبدیل بازدیدکنندگان به مشتریان پرداخت کننده 

از آنجایی که افراد آنالین نمی توانند تصمیم بگیرند که آیا باید یک نمایه فردی را دنبال کنند یا یک پست را دوست داشته 
 .باشند، عدم تصمیم گیری آنها در پرداخت هزینه برای چیزی در اینترنت نباید تعجب آور باشد

اگر محصولی را تبلیغ می کنید که می خواهید کاربران اینستاگرام آن را بخرند، باید آنها را متقاعد کنید که خرید آن اشتباه 
نیست. اول از همه، باید مطمئن شوید که محصول و محتوای شما خوب است. با این حال، این همیشه به اندازه کافی خوب 

 .نیست

 


