
 

 

 

 

 

 

  ذب فالووریکی از راه های ج instant camera و telegram در واقع ترکیبی از دو کلمه (Instagram) اینستاگرام

است. این دو کلمه به معنای پیام رسانی قوی از طریق عکس و دوربین می باشد.  افزایش فالوور اجباری اینستاگرام

اینستاگرام یک شبکه اجتماعی است جهت به اشتراک گذاشتن عکس، فیلم و متن ساخته شده. شما می توانید عکس ها و 

فشردن و قرمز کردن قلبی که در کار پست های آن ها می باشد الیک کنید  یا فیلم های منتشر شده از دوستان خود را با

الیک کردن به معنای پسندیدن است و همچنین زیر پست ها می توانید عقاید و احساسات خود را نسبت به آن پست شرح 

د. همینطور با طراحی دهید. صفحه اینستاگرام شما با فالوور اجباری اینستا رشد می کند و باعث بهتر دیده شدن می شو

می توانید اقدام به جذب  نمونه بنر تبلیغاتی اینستاگرام بنر مربوط به محتوای پیج می توانید بهتر دیده شوید. با داشتن

 .افزایش فالوور اجباری اینستاگرام کنید

  

 !بگیرید. یک دیدگاه ممکن است کسب و کار شما را متحول کند مشاوره بل از هر اقدامی چند دقیقه ایپیشنهاد می کنیم ق

 

 :شخصی و عمومیاینستاگرام دارای دو صفحه 

صفحات شخصی جهت دیدن محتوای شما باید شما را دنبال کنند تا بتوانند به پست های شما دسترسی داشته باشند در 

بدهند و اگر تمایل به پذیرش آنها  follor request صورتی که بخواهند شما را دنبال کنند باید به شما فالو و یا همان

می توانید شما  follor back کردن است. و با زدن confirm ول می کنید و یا همانداشته باشید در خواست آنها را قب

 .نیز او را دنبال کنید و استوری آن ها را ببینید

  

افزایش  اگر شما هم پیج اینستاگرام دارید و در فکر کسب در آمد از اینستاگرام هستید، حتما در نظر داسته باشید که

 .یکی از اصلی ترین کار ها می باشد فالوور اینستاگرام

 : افزایش فالوور اجباری اینستاگرام 

افزایش فالوور اجباری اینستاگرام افراد فعالی هستند که تعداد فالوور های ما را باال می برند این کاربران حقیقی اند. 

ند. می توانند زیر پست های شما کامنت بگذارند و یا شما را الیک کنند. وقتی تعداد یعنی امکان تعامل با شما را دار

فالوور های شما باال برود صفحه شما حاوی فالوور زیاد فعال می شود و به صفحه اعتبار می بخشید. پس از اینکه تعداد 

ا فروش محصوالت و یا گرفتن تبلیغات. فالوور های شما افزایش پیدا کرد می توانید از صفحه خود در آمد کسب کنید ب

 .با خرید فالوور اجباری اینستا می توانید به صفحه کاری خود رونق ببخشید

فالوور اجباری اینستا بصورت اختیاری نیست پیج های مختلف برای کاربران باز می شود و کاربر در آن عضو شده 

 .انجام میگیرد غیر رسمی عموما این عمل در شبکه های
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 :فالوور اجباری اینستاگرام چگونه جذب می شوند 

اگر اپلیکیشن های غیر رسمی مثل تلگرام و یا اینستا را نصب کرده باشید ممکن است در پیج و یا کانال های بصورت 

بصورت ناخواسته و اجبارآ عضو هستید که خود به اختیار خود عضو   خودکار عضو شوید. در این اپلیکیشن ها شما

نشده اید. تعدادی از اپلیکیشن های اینستاگرام با الین استور این شرایط در اختیار ما گذاشته اند که از این طریق بتوانیم 

 .تهیه کنیم  برای شما فالوور های فعال اجباری اینستا

  

 "شوید �� صفحه �� اردبرای اطالع از تعرفه خدمات و"

 : هدف از افزایش فالوور اجباری اینستاگرام

استفاده کنید. با داشتن فالوور فیک اینستا فقط  افزایش فالوور فیک اینستاگرام اگر صفحه کسب و کار دارید میتوانید از

 می توانید فالوور های خود را افزایش دهید و این ممبر ها واقعی نیستد و هیچ گونه تعاملی با شما را نمی توانند برقرار

کنند فقط فالوور های شما افزایش پیدا می کند. اما با فالوور فیک می توانید پیج خود را بهتر کنید. یکی از رکن های 

اصلی اینستا داشتن فالوور زیاد است تا بتوانند به شما و صفحه شما اعتبار ببخشند. بعد از گرفتن فالوور فیک که صفحه  

استفاده کنید فالوور اجباری اینستاگرام دارای کاربران واقعی هستند و  فالوور اجباری اینستا شما باال آمد می توانید از

پیج شما را از لحاظ کسب و کاری و سود دهی بهتر می کند و رونق می بخشد. یا اگر پیج کسب و کار ندارین و صفحه 

بسیار موثر و تاثیر گذار بوده در نتیجه خیلی راحت می توانید در  افزایش فالوور واقعی اینستاگرام شما تبلیغاتی است

منزل خود کسب در آمد کنید. هدف از خرید فالوور اجباری اینستا امکان برقراری ارتباط بین دیگر کاربران و زدن 

هدف دیگر از افزایش فالوور اجباری اینستاگرام داشتن کاربران فعال و حقیق تبادل با دیگر صفحات اینستاگرام است. و 

 .می باشد
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 : خرید فالوور اجباری اینستا

ازمجموعه های زیادی می توان خرید فالوور اجباری اینستا را انجام داد اما ممکن است که معتبر نباشند و یا با کیفیت 

داشته باشد. سعی کنید خرید فالوور اجباری اینستا را از مجموعه های معتبر پایین تری این کار را انجام بدهند و ریزش 

 که در این حوزه فعالیت دارند تهیه کنید. تا در صورتی که اگر با مشکل مواجه شدید جوابگو شما باشد. ما مجموعه

ه سال های سال در این زمینه فعالیت دارد و فالوور های با کیفیت و بدون را به شما پیشنهاد میکنیم. این مجموع یافابرند

 .ریزش را به شما ارائه می دهد

 : تفاوت فالوور اجباری اینستا با فالوور فیک اینستا

افزایش فالوور فیک  تفاوت این فالوور ها در کیفیت آن و واقعی بودن و یا نبودن کاربر است. به این صورت که اگر در

درصد کاربر فعال وجود دارد. و ریزش در   50یک فالوور فعال وجود داشته باشد در فالوور اجباری اینستا  اینستاگرام

درصد ریزش را داشته   50درصد است اما در فالوور فیک اینستا ممکن است  0فالوور اجباری اینستاگرام نزدیک به 

 .باشد

 :قیمت فالوور اجباری اینستا

از دیگر تفاوت های خرید فالوور اجباری اینستا قیمت آن است. بسیاری از مجموعه ها فالوور ها را با قیمتی متفاوت 

هدف قیمت ارائه می دهند و تفاوت قیمت در این راه بستگی به کار ارائه شده دارد. فالوررها هرکدام نسبت به جذب و 

 .متفاوت دارد

 : افزایش فالوور اینستاگرام

چند  افزایش فالوور اینستاگرام برای اینکه بتوانیم فالوور های خود را افزایش بدهیم باید اصول اصلی را یاد بگیریم. در

ور شوید و نگهداشتن فالوور اجباری اینستا بستگی به محتوای صفحه روش وجود دارد که می توانید باعث جذب فالو

 .دارد که کاربر را خسته نکند

از پروفایل تا تصاویر و ویدیو ها گرفته تا هشتگ ها، روش های الیو و استوری و تبلیغات. همه این ها اصولی است که 

عالوه  یافابرند بای جذب فالوور تبدیل کنیم. مجموعهباید در جذب فالوور رعایت شود. تا بتوانیم پیج خود را به آهن ر

افزایش فالوور پاپ آپ  و افزایش فالوور واقعی اینستاگرام بر ارائه افزایش فالوور اجباری اینستا و فیک اینستاگرام در

هم فعالیت دارد. با گرفتن مشاوره و راهنمایی از این مجموعه می توانید صفحه اینستاگرامی بیزینسی موفقی  اینستاگرام

افراد سود داشته باشید. سعی کنید در خرید فالوور اجباری اینستا دقت الزم را داشته باشید زیرا بعضی از مجموعه ها 

جو هستند و ممکن است کاری بدون کیفیت را به شما ارائه بدهند و دیدگاه شما نسبت به افزایش فالوور اجباری تغییر 

 .کند
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یکی از معتبر ترین مجموعه های مطرح و  تاگرامفالوور فیک اینس سایت یافابرند برای خرید فالوور اجباری اینستا و

را می توانید  ارزان و تضمین شده  افزایش فالوور اینستاگرام تخصصی در این زمینه شناخته شده است. خدمات فروش

است. در   تری ارائه کاری با کیفیت و بدون ریزشاز این مجموعه تهیه کنید. هدف اصلی این شرکت جلب رضایت مش

صورت داشتن هرگونه سوال، مشاوره رایگان و سفارش فالوور می توانید از مشاوران خبره مشاوره الزم را دریافت 

 .کنید

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

 :: و سفارشادمین مشاوره 

https://t.me/yafa_ads 

 :: شماره های تماس برای مشاوره و خرید فالوور اینستاگرام
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