
 

 

 

 

 ارزان ترین و با کفیت ترین   ،پروکسی تلگرام تبلیغات اسپانسری | تعرفه تبلیغات پروکسی تلگرام 

تبلیغات پروکسی تلگرام یکی از کارامد ترین مدل تبلیغات در تلگرام است. احتماال شمایی که در این صفحه  
کسب و کار تلگرامی هستید و یا ادمین کانالی در  هستید و درحال مطالعه این مطلب هستید یا صاحب کانال و 

تلگرام هستید و حتما تبلیغات مختلفی هم در طول عمر تلگرام برای کانال خود انجام داده اید که تجربه هایی  
موفق و ناموفقی را از این مدل تبلیغات داشته اید ، تبلیغاتی مانند تبلیغات بنری در گسترده های تبلیغات  

لیغات تبادلی با کانال های نزدیک به خودتان و مدل های تبلیغاتی دیگر که در هر برهه زمانی قصد  تلگرامی ، تب
ما این بوده که ممبر باالتر و با کیفیت تری برای کانال خودمان فراهم کنیم و در نهایت بتوانیم بیشترین درامد  

یغات تضمینی که پروکسی تلگرام است  را داشته باشیم، اینک در این صفحه با یکی از مهمترین مدل های تبل
آشنا می شویم . پیشنهاد می کنیم حتما اگر تبلیغات کانال های حمایتی پروکسی های تلگرام را تست نکرده  

اید همین امروز بخشی از بودجه ی تبلیغاتی خودتان را به این مورد اختصاص دهید تا از یافابرند یک یادگاری با  
 .ارزش داشته باشید

 ت پروکسی تلگرام چیست ؟ تبلیغا

یکی از پایه ای ترین موضوعات مسئله ی مفهوم تبلیغات پروکسی تلگرام است . همان طور که می دانید  
تلگرام در کشورمان و البته برخی کشور های دنیا توسط دولت ها فیلتر شده است ولی با توجه به کارایی تلگرام  

هایی که برای کسب و کارها فراهم کرده از قبیل کانال تلگرام و  که یک پیام رسان جامع است و البته زیرساخت  
یا گروه تلگرام بسیاری از مردم هنوز هم از طرق مختلف سعی میکنند از تلگرام استفاده کنند . اینجا شرکت  

تلگرام روشی برای عبور از مشکل برای دسترسی کاربران به نام پروکسی ساخت. از طریق پروکسی شما می  
به راحتی بدون استفاده از نرم افزارهای قندشکن :( به تلگرام متصل شوید. حال اینجا شرکت تلگرام برای  توانید 

تشویق کاربران به ساخت پروکسی یک کانال حامی به آنان اختصاص داده است تا آنان بتوانند کانالی را  
کانال اسپانسری پروکسی یا همان  اسپانسر خود قرار دهند و از طریق آن کسب درامد کنند. این کانال که به 

کانال حامی پروکسی معروف است توسط شرکت های مختلف اجاره داده می شود و کانال های تلگرامی می  
 .توانند به عنوان اسپانسر پروکسی در لیست کانال های پروکسی قرار بگیرند و بازدید باالیی رو کسب کنند

 : کانال حامی پروکسی 

راف قبلی توضیح داده شد ، به کانالی که توسط مدیر پروکسی به عنوان اسپانسر به  همان طور که در پاراگ
تلگرام معرفی می شود کانال حامی پروکسی گفته می شود . اینکه چه کانالی در لیست کانال های مخاطب  

هزینه ای  پروکسی به عنوان کانال اسپانسر باشد را مدیر پروکسی تعیین می کند . شما باید به مدیر پروکسی  
را بپردازید و کانال خودتان را اسپانسر کنید دقیقا مثل اسپانسرینگ در فضای واقعی جامعه که معموال شما  

 .بایستی هزینه بپردازید

 



 

 

 

 

 : انواع تبلیغات پروکسی تلگرام 

تبلیغات در اسپانسری تلگرام معموال دو مدل است : یکی تبلیغات به ازای هر ساعت اسپانسر بودن و دیگری  
 .تبلیغات به ازای گرفتن عضو و ممبر برای کانال . در زیر هر کدام را به تشریح توضیح خواهیم داد

 : تبلیغات جذبی پروکسی تلگرام

اگر فکر می کنید کانال خیلی خاص و جذابی ندارید و یا اولین بارهایی است که به تبلیغ اسپانسری پروکسی  
این مدل را انتخاب کنید. در این روش یافابرند به شما تضمین   انجام می دهید بهتر است برای آرامش بیشتر

می دهد که به ازای هر ممبری که کانال شما جذب کرده و می گیرد، از شما وجه دریافت کند، حال ممکن است  
 .دقیقه زمان ببرد یا سه ساعت . پس اگر موضوع جذابی ندارید این روش برای شما بهتر است 15این جذب 

 اگر از جای نامطمئن تبلیغات اسپانسری تلگرام را بگیرید ممکن است هشدار :: 

 : تبلیغات ساعتی پروکسی تلگرام

در این روش شما به طور مثال یک ساعت، کانال حامی پروکسی را اجاره می کنید و یک ساعت می توانید به  
کانال خودتان اعتقاد و به شرکت  عنوان کانال اسپانسر پروکسی در لیست کانال های مخاطب قرار بگیرید.اگر به 

تبلیغ کننده اعتماد دارید بهتر است این مدل تبلیغات را انتخاب کنید، در این روش شما به ازای زمان حامی  
 .می شوید و بعد از اتمام زمان مورد توافق کانال شما از لیست پراکسی ها خارج می شود

 تبلیغات پروکسی برای چه کانال هایی مفید است ؟ 

در مدل تبلیغات حامی شدن پروکسی کانال شما دیده می شود. اگر کانال فروشگاهی دارید برای شما عالیست و  
البته برای همه ی کانال های دیگر این مدل تبلیغات می تواند مفید باشد. همین حاال که در حال نوشتن این  

این موضوع فکر میکنم که چه کسب و کارهایی برای این مدل تبلیغات مفید هستند تقریبا  مقاله هستم و به 
کسب وکاری که برایش مفید نباشه به ذهنم خطور نمی کند چون هر کسب و کاری که نیاز به تبلیغات داشته  

 (: .باشد می تواند بازار هدف این مدل تبلیغات باشد

 ؟  در حین تبلیغات پروکسی چه باید کنیم

زمانی که تبلیغات پروکسی انجام می شود و کانال شما به عنوان حامی پروکسی به تلگرام معرفی می شود شما  
بایستی به طور منظم و در دوره های کوتاه اقدام به پست گذاری روی کانال خودتان کنید تا بیشتر در معرض  

این نکته که کاربران فعلی کانال ممکن است  دید کاربران استفاده کننده از پروکسی باشید .البته بایستی به  
اذیت شوند و کانال شما رو بی صدا نکرده باشند و هر پست شما یک ناتیفیکیشن برای کاربر ارسال کند و کاربر  

 .(: عصبی شود و کانال شما را پاک کند هم دقت کنید



 

 

 

 

 از کجا بفهمیم پروکسی معتبر است ؟ 

د کیفیت آن سرور را اندازه گیری کنید . باید به شرکتی که از آن تبلیغ می  تقریبا قبل از انجام تبلیغ نمی توانی
خرید اعتماد کنید چون در حال حاضر نمی توان آمار میزان استفاده از پروکسی را داشت ، بهتر است به هر  

کسی هم در این حوزه اعتماد نداشته باشید چون یک خدمت سر بسته است و هر شرکتی می تواند کاله  
داری در این زمینه داشته باشد .پیشنهاد می کنیم که یک بار به صورت آزمایشی با شرکتی در این زمینه کار  بر 

 .کنید و سپس به تبلیغات انبوه فکر کنید

 تفاوت پروکسی ها و تعرفه های مختلف در تبلیغ اسپانسری پروکسی در چیست ؟ 

 :ارتباط داشته باشدتفاوت تعرفه های پروکسی به معیارهای مختلفی می تواند  
   میزان آی پی همزمان آنالین در پروکسی ها -
   کیفیت استفاده کنندگان از پروکسی و میزان بازدهی طبق تجربه  -
   استفاده بیشتر از پراکسی در تلگرام اصلی یا پوسته های تلگرام -
   مدت زمان حامی بودن کانال  -
 جذبی یا ساعتی بودن تبلیغات  -

 : ضمینی تبلیغات پروکسی ت

اگر به دنبال تضمین در پروکسی هستید بهتر است تبلیغ جذبی را انتخاب کنید که در این روش به ازای ممبر  
دریافت شده که این ممبرها کامال با اختیار خودشان وارد کانال شما شده اند هزینه را پرداخت می کنید یعنی  

 . روکسی همین مدل استپرداخت به ازای نتیجه . تضمینی ترین روش در تبلیغات پ

 خرید پروکسی اسپانسری 

سال هاست که در حوزه تبلیغات آنالین مشغول به فعالیت است .   آژانس دیجیتال مارکتینگ یافابرند به عنوان
به دنبال بهترین  ما تبلیغات را بدون هیچ تعصبی معرفی می کنیم و صرفا در قسمت تحقیق و توسعه همیشه 

مدل تبلیغات برای کسب و کارهای مختلف بوده و هستیم . ما خدمات متنوعی در زمینه ی آنالین ارائه می  
دهیم . یکی از خدمات بحث فروش اسپانسری پروکسی در تلگرام است . شما می توانید با شماره های یافابرند  

یرید . همچنین می توانید از طریق راه های ارتباطی با  تماس داشته باشید و به صورت کامال رایگان مشاوره بگ
 .یافابرند اقدام به خرید تبلیغات اسپانسرینگ تلگرام کنید
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 تعرفه تبلیغات اسپانسری تلگرام 

 

 200بیش از یافاپالس )
 هزار کاربر آنالین( 

تا   100الماس )بین 
 هزار کاربر آنالین(  200

هزار    100تا  50یاقوت )بین 
 کاربر آنالین( 

قیمت تبلیغات پروکسی  
   تلگرام

 ساعت اسپانسری  1 ت 349   ت 599 ت 799
 ساعت اسپانسری  2 ت 649 ت 1099 ت 1399

 

 :: یافابرند ادمین مشاوره تلگرامی و ثبت سفارش شرکت تبلیغاتی

https://t.me/yafa_ads  

 ::  شماره های تماس برای مشاوره و رزرو
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