
 

 

 

 

 

چگونه صورت  افزایش فالوور اینستاگرام .یکی از محبوب ترین رسانه های اجتماعی در جهان اینستاگرام است

فالوور اینستاگرام میدانید؟ مزیت های اینستاگرام چیست؟ آیا خرید فالوور اینستاگرام به رشد   میگیرد؟ چقدر درمورد

کسب و کار کمک می کند؟ بیش از خرید فالوور اینستاگرام و مزیت های آن، بهتر قبل از راه اندازی اینستاگرام بیشتر 

 .تا جواب بسیاری از سوال های خود را پیدا کنیمبا این شبکه اجتماعی آشنا شویم 

  

 !بگیرید. یک دیدگاه ممکن است کسب و کار شما را متحول کند مشاوره پیشنهاد می کنیم قبل از هر اقدامی چند دقیقه ای

فالوور مهم ترین و رایج ترین اصطالحی است که عموما بین استفاده کنندگان اینستاگرام است. اینستاگرام دارای بیش از 

یک میلیارد کاربر می باشد و یکی از محبوب ترین شبکه ها شناخته شده است و هدف مهم در اینستاگرام افزایش فالوور 

 .نستاگرام استای

 

 فالوور چیست؟

فالوور رکن اصلی اینستاگرام است نمی توان از داشتن اهمیت آن غافل شد. هرچقد تعداد فالوور اینستا بیشتر باشد شدت 

 ;تبلیغات پیج بیشتر خواهد شد و دیگران با شما آشنا می شوند. در اینستاگرام به افرادی که صفحه ای را دنبال می کنند

می گویند. با وجود داشتن فالوور اینستا می توانید از پیج خود کسب در آمد داشته باشید و آن را بین دیگر  رفالوو

 .کاربران به اشتراک بگذارید تا فالوور بیشتری جذب شود

 "شوید �� صفحه �� برای اطالع از تعرفه خدمات وارد"
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نگهداشتن فالوور اینستا بستگی به محتوای پیج شما دارد تا چقد کاربر پسند باشد و بعد از تلگرام دیگر شبکه اجتماعی 

 .است که می توان با کاربران یا فالوورای خود تعامل برقرار کرد و از نظران هم استفاده کرد

زیاد در اینستاگرام بصورت رقابتی شده است. زیرا میلیون ها کاربر در اینستاگرام وجود دارد. داشتن افزایش فالوور 

همانطور که باال گفتیم هرچه تعداد فالوورهای اینستاگرام بیشتر باشد ارزش یک صفحه بیشتر است و با داشتن فالوور 

 .بیشتر می توانیم از دیگر رقیبان خود جلو بزنیم

نم ید از این شبکه کسب در آمد داشته باشید پیشنهاد میکاگر جزء کسانی هستید که تازه به اینستاگرام پیوستید و میخواه

خریداری کنید. جذابیت و جذب فالوور اینستاگرام بصورت معمولی  افزایش فالوور واقعی اینستاگرام برا شروع کار

در قدم اول جذب فالوور اینستا یکی از دشوارترین کارها می باشد تا صفحه شما  برای صفحه شما زمان بر است زیرا

ع است این نو افزایش فالوور پاپ آپ اینستاگرام بهتر دیده شود. پیشنهاد ما به شما بعد از افزایش فالوور واقعی اینستا،

 .فالوور بصورت اختیاری بوده و کاربر با میل خود صفحه شما را دنبال می کند

  

 : افزایش فالوور اینستاگرام

برای افزایش فالوور اینستا در مرحله اول بستگی به صفحه شما دارد تا چقدر محتوای خوب گذاشته باشد و در نظر 

ای باز گذاشتن پیج از قسمت تنظیمات وارد حریم خصوصی می داشته باشید برا جذب فالوور بهتر است پیج باز باشد. بر

شوید و حساب خود را عمومی میکنید. با باز گذاشتن پیج، کاربر خودش تصمیم میگیرد که پیج شما دنبال کند یا خیر. 

افزایش فالوور فیک  باال بودن تعداد فالوور و الیک، به خودی خود باعث جذب فالوور می شود. می توانید از

 فزایشا هم برای باال بردن فالوور پیجتون استفاده کنید. برای گرفتن فالوور بصورت اجباری می توانید از اینستاگرام

استفاده کنید این نوع فالوور بصورت اجباری بوده یعنی کاربر به اختیار خود، شما را دنبال  فالوور اجباری اینستاگرام

 .نمی کند، ببلکه صورت اتومات صفحه شما برای فرد به نمایش داده می شود و جزئی از فالوور های شما می شود

ت پیج بسیار در افزایش فالوور اینستاگرام کمک می کند تا شما از دیگر راه های جذب فالوور، تبلیغات است تبلیغا

فالوور های واقعی داشته باشید. برای تبلیغات پیج سعی کنید بنری مرتبط با صفحه کاری خود طراحی کنید داشتن بنر 

نر نمونه ب با                                 بیانگر شیوه کاری شما می باشد که شما در پیج در چه زمینه ای فعالیت می کنید.

می توانید با دیگر صفحات اینستاگرامی تبادل برقرار کنید. پبج شما با این روش بیشتر دیده می شود  تبلیغاتی اینستاگرام

 .با توجه به نیاز و با میل خود پیج شما دنبال می کنندو بقیه کاربران آن را به اشتراک می گذارند و کاربران 

 :پیج های اینستاگرام به چند دسته تقسیم میشود

صفحه اینستاگرام در سه حالت قرار دارد که شما می توانید با توجه به نحوه استفاده خود یکی از این سه روش را 

 :انتخاب کنید

 پروفایل خصوصی .1
 پروفایل عمومی .2
 پروفایل تجاری .3
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ان طور که از نام پروفایل ها مشخص است در پروفایل خصوصی هرگونه در خواست کننده ای اول باید شما را هم

دنیال کند و اجازه از طرف ادمین پبج صورت بگیرد تا کاربر بتواند از محتوا صفحه شما دیدن کند. به عبارتی باید جز 

 .دنبال کننده های شما باشد

ه فالو کردن پیج شما برا دیدن محتوا نیست صفحه باز است و کاربر می تواند بدون در پروفایل های عمومی نیاز ب

 .اجازه از طرف ادمین پیج را دنبال کند

پروفایل تجاری عالوه بر دیگر پروفایل ها، آمارهای جالبی به شما از قبیل نشان دادن الیک ها، تعداد بازدید ها و دیگر 

 .موارد را به شما نشان می دهد

  

جه داشت باشید افزایش فالوور اینستاگرام را از مجموعه های معتبر و تضمین شده خریداری کنید پیشنهاد ما به تو

 .است یافابرند شما

  

 : خرید فالوور اینستاگرام

بیشتر باشد صفحه شما مخاطبان  در خرید فالوور هیچگونه محدودیتی وجود ندارد هرچه تعداد فالوور خریداری شده

که  ، مجموعه ای استیافابرند بیشتری را به خود جذب می کند. به دنیال یک تامین کننده معتبر باشید. مجموعه معتبر

عالوه بر خرید فالوور اینستاگرام در افزایش فالوور فیک اینستاگرام، فالوور واقعی اینستاگرام و... فعالیت دارد. با 

ز اقدامات در مدیریت پیج مانند: افزایش فالوور فعال و تبلیغات باعث باال رفتن بازخورد پیج مشتری می مجموعه ای ا

 .شود
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 : مزایای خرید فالوور اینستاگرام

یکی از مزیت های خرید فالوور اینستاگرام بهتر دیده شدن صفحه شما می باشد. خرید افزایش فالوور اینستا کمک می 

زشمند شما می تواند آن ها را در پیج نگه دارد. در خرید کند صفحه شما شگفت انگیز تر به نظر برسد و محتوای ار

 .فالوور اینستا مزایای زیادی دارد که برخی از آنها ذکر خواهد شد

 : فالوور واقعی اینستاگرام

 اگر پبج کسب و کار دارید و میخواهید از این روش برا کسب در آمد استفاده کنید و بیشتر دیده شوید می توانید از

ر چه پست و د فالوور واقعی اینستا کمک بگیرید با یک کلیک می توانید اطالعات راجب عی اینستاگرامفالوور واق

 .صفحاتی کاربرد دارد را بدست آورید

 : فالوور فیک اینستاگرام

پیج های تبلیغاتی کاربردی تر است زیرا هرچه  هم داریم برای فالوور فیک اینستاگرام عالوه بر فالوور واقعی اینستا

تعداد فالوور بیشتر باشد کاربر بیشتر جذب می شود و شدت تبلیغات هم بیشتر خواهد شد. از اونجایی که اینستاگرام یک 

 .شبکه بسیار هوشمند است می تواند فالوور های فیک را شناسایی کند و ممکن است باعث ریزش فالوور شود
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 :فالوور اینستاگرامقیمت افزایش 

برای خربد افزایش فالوور پیج اینستاگرام سعی کنید از مجموعه های معتبر که در این زمینه فعالیت دارند خریداری 

 :کنید و کیفیت کار را بررسی کنید که فالوور ها ریزش نداشته باشد. تفاوت قیمت فالوور به شرایط ذیل بستگی دراد

 ک، واقعی و ... بودننوع فالوور از نظر اجباری،فی .1
 کیفیت فالوور و شدت ریزش .2
 واقعی و ایرانی بودن آن .3

 :مزیت هایی خرید فالوور از یافابرند

 فالوور های ما ریزش کمی دارد .1
 قیمت آن بسیار پایین تر از نسبت به جاهای دیگر است .2
 پروسه تکمیل شدن بسیار سریع است .3
 .ال انجام میگیردالیک، کامنت و ویو توسط افراد کامال ایرانی و فع .4

 چگونه فالوور اینستاگرام خریداری کنیم؟

پکیج هایی که ما برای شما در نظر گرفته ایم از بهترین سرور ها خریداری شده و دارای فالوور هایی با کیفیت باال می 

ت توان در ری نهایباشد. یافابرند با اهمیت درک وجود فالوور با کیفیت و قیمی مناسب برای مشتریان خود و با به کارگی

تعامالت خود با مشتریان، تالش می کند تا امکان ارائه بهترین خدمات را فراهم آورد. برا خریداری و سفارش فالوور 

 .می توانید از طریق راه های ارتباطی زیر اقدام کنید

 .باشید ارتباط در ما با ��می توانید از راه های ارتباطی زیر  سفارش و مشاوره رایگان برا گرفتن

 :: ادمین مشاوره و سفارش

https://t.me/yafa_ads  

 :: شماره های تماس برای مشاوره و خرید فالوور اینستاگرام

۹۹۰۸۹۰۹۵۹۹۰ 

 ۹۹۰۸۹۴۰۵۹۹۵ 
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