
 

 

 

 

 

 

می  فالوور واقعی اینستاگرام  گرام است. بادر شبکه اجتماعی اینستاگرام چیزی که حائز اهمیت است داشتن فالوور واقعی اینستا

توانید پیج خود را محبوب تر کنید. این شبکه اجتماعی بی نظیر و البته قدرتمند، با بروز رسانی هایی که دارد امکانات جدیدی را 

 .در اختیار ما قرار می دهد

دام از آنها، طرفداران خود را دارد. استفاده از  شبکه های اجتماعی رفته رفته کاربران بیشتری را به خود جذب می کنند و هر ک

امکانات خوب و البته رایگانی که در اختیار   شبکه های اجتماعی، همیشه مورد توجه صاحبان کسب و کارها بوده و با توجه به

در حال حاضر   کاربران قرار می دهند. ابزار هایی خوبی برای بازاریابی محسوب می شود. یکی از این شبکه های اجتماعی که

محبوبیت بسیار زیادی بین کاربران و البته کاربران ایرانی قرار دارد اینستاگرام است. یک پیج اینستاگرامی فقط با فالوور واقعی 

 .اینستا رشد می کند و دیده می شود

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

 �👇�  فرم زیر را پر کنید تا رایگان از متخصصین دیجیتال مارکتینگ مشاوره بگیرید �👇�
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شود که برخی از این بسیاری از کاربران به منظور اهداف تجاری اقدام به ساخت صفحه در اینستاگرام می کنند. اما گاها دیده می 

افراد اشتباهاتی را مرتکب می شوند که برای دنبال کنندگان شان چندان خوشایند نیست و معموال با واکنش منفی مواجه می شوند 

 .یا اصال هیچ گونه واکنشی نشان نمی دهند

  

 



 

  

 

 

 : فالوور واقعی اینستاگرام بصورت دو نوع

افزایش  باشد که بصورت اختیاری بوده و هم به صورت افزایش فالوور پاپ آپ اینستاگرام فالوور واقعی اینستاگرام هم می تواند

 .است ک بصورت اجبار و برخالف میل کاربر توسط اپلیکیشن های غیر رسمی جذب می شود فالوور اجباری اینستاگرام

  

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

 : فالوور واقعی اینستاگرام 

 .برای افزایش فالوور اینستاگرام باید محتوای خوب تولید کنیم •
 .محتوای هدفمند داشته باشیم •
 .عکس های با کیفیت بارگذاری کنیم •
 .قرار کنیمدر کامنت های با دیگر فالووران تعامل بر •
 .از هشتگ استفاده کنیم •
عتبر  و در نهایت سعی کنید در قدم اول پیجتون با فالوور واقعی باال ببرید. برای دریافت فالوور واقعی اینستاگرام می توانید از شرکت های م •

  ن که در این زمینه فعالیت دارند خریداری کنید پیشنهاد ما به شما مجموعه یافابرند است. این مجموعه با ارائه کار با کیفیت و قیمت ارزا
 .توانسته محبوبیت خود را نسبت به دبگر مجموعه ها، بین مخاطبانش جذب کند

 : فالوور واقعی اینستا

در اینستاگرام پیج هایی دیده می شود که مستمرا مطالبی گذاشته می شود می تواند متن، تصویر، ویدئو باشد، منتشر می کنند و در 

پیج های فعال شناخته می شوند و فالوور های این پیچ واقعی هستند. .زیرا خود  اینستاگرام فعالیت دارند. این پیج ها به عنوان

فعالیت دارد یعنی می تواند الیک کند و   صفحه فیک نیست و ادمین پیج در حال فعالیت است. فالوور واقعی کسی است که در پیج

نقش مشتری را داشته باشد. فالوور واقعی اینستا می حتی با دیگر فالوورها تعامل داشته باشد. اگر پیج بیزینسی باشد می تواند 

فالوور واقعی اینستا به اندازه مطلوب رسیده   تواند باعث باال رفتن اعتبار بیشتر پیج شود و اعتماد به پیج زمانی شکل می گیرد که

وید و رود تر به هدف اصلی خود  باشد. با خرید فالوور واقعی اینستا می توان به باال بردن صفحه خود کمک کرد تا بهتر دیده ش

 .برسید

 : راه های افزایش فالوور واقعی اینستاگرام

اگر در اینستاگرام هدف اصلی شما منبع کسب در آمد است و می خواهید به محبوبیت باالیی برسید از روش های اصولی و واقعی 

 .فالوور واقعی اینستاگرام استفاده کنید

 : روش اول

از طریق محتوا و فعالیت مداوم رو پیجمون بدون دخالت خودمون فالوور جذب پیجمون میشه مثل اکسپلور، راه هایی هست که ما 

 .هشتگ، پست هامون شیر و سیو میشن

 .....استوری شدن پستهامون توسط فالوور های خودمون و
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 : روش دوم

ی رو نیاز داریم که انجام بدهیم مثل تبلیغات تو ما باید مستقیما دست به کار شویم و واسه رشد سریعتر پیجمون یه سری کار های

پیجهای دیگر، تعامل با پیچهایی که در سطح و لول خودمون هستن. کامنت گذاشتن زیر پست پیچهایی که فالوور هدفمند هستند. 

نمونه بنر   د و طراحیبهتر است برای تبادل و یا تبلیغات پیج در قدم اول سعی کنید بنری ویژه و مرتبط با محتوای پیج داشته باش

خود را به افرادی که در این زمینه فعالیت دارند بسپارید چون بنر شما بیان گر سلیقه و کار شما می باشد  تبلیغاتی اینستاگرام

 .هرچه بنر جذاب تر و متن آن نزدیکتر به محتوا شما باشد افراد بیشتری شما را دنبال میکنند

 : روش سوم

شما پیشنهاد می کنیم و جز الویت های اول است خرید فالوور واقعی اینستا می باشد با این روش می روش دیگری را که ما به 

توانید خیلی زودتر به نتجیه دلخواه خود برسید. فالوور واقعی اینستا ریزش ندارد البته پیشنهاد ما به شما خرید از مجموعه های 

 .معتبر است

کاربران  فالوور واقعی اینستاگرام اده می کنند. این روش خیلی خوبه و باعث می شودتعدادی از دوستان فقط از روش اول استف

 .حقیقی جذب شود و بصورت مستمر فالوور جذب پیچمون میشه ولی سرعت رشد کند و الکپشتی است

ستها و محتوای پیشنهاد میکنم از هردو روش واسه رشد پیج استفاده کنید و متکی به یک روش نباشید چون خیلی وقت ها ما پ

نمونه بنر  خوب و با کیفیتی را منتشر می کنیم ولی نیاز داریم که بیشتر دیده شویم. از دیگر راه های بهتر دیده شدن استفاده از

ام کمک بگیریم از اسم این  افزایش فالوور اجباری اینستاگرام م ازفالوور واقعی می توانی  است. عالوه بر تبلیغاتی اینستاگرام

 . نوع جذب فالوور پیدا است که فالوور بصورت اجباری عضو پیج شده و به میل خود کاربر نبوده

 .استفاده کنیم افزایش فالوور پاپ آپ اینستاگرام خود و اختیار خود وارد صفحه ما شود باید ازاما اگر بخواهیم کاربری با میل 

مجموعه های معتبر که در این زمینه فعالیت درخشان و با سابقه دارند تهیه کنیم تا  را می توانیم از فزایش فالوور اینستاگراما

 .بتوانیم استفاده الزم را از این جذب فالوور ببریم

را  خرید فالوور واقعی اینستاگرام روش دیگری ام وجود دارد برا تثبیت بیشتر فالوور در پیج که ما پیشنهاد می کنیم به شما

 .ی کنید فالوور وایعی اینستا را از مجموعه های معتبر تهیه کنید. پیشنهاد ما به شما مجموعه یافابرند استامتحان کنید. سع

پیشنهاد میکنم   سالهاست در این زمینه فعالیت دارد و توانسته اعتماد خیلی از کاربران را به خود جذب کند. یافابرند مجموعه

.اگر بدنبال جذب فالوور واقعی ایرانی هستید حتما از خدمات این مجموعه استفاده کنید. استفاده کنید خدمات یافابرند همین حاال از

یافا برند عالوه بر در زمینه فالوور ابنستاگرام در دیگر خدمات شبکه های اجتماعی مثل طراحی بنر تبلیغاتی اینستاگرام فعالیت 

 .دارد
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 :قیمت فالوور واقعی اینستا

 : بستگی به موارد ذیل دارد قیمت فالوور واقعی اینستا 

 نوع فالوور از نظر اجباری،فیک، واقعی و ... بودن  .1
 کیفیت فالوور و شدت ریزش  .2
 واقعی و ایرانی بودن فالوور  .3

از دیگر خدمات اینستا که می توان فالوور جذب کرد گذاشتن الیو آموزشی و پرسش  

 :پاسخ است

رفتن فالوور های پیچ اینستاگرام می شود. مردم آموزش را دوست دارند برگزاری الیو های آموزشی و پاسخ مستقیما باعث باال

نه وقتشان را میگیرد و نه در شلوغی شهر ها معطل می شوند. سعی کنید الیو های   مخصوصا آموزش های از راه دور زیرا

نید و اینگونه اهمیتی که برای آموزشی که برگزار می کنید پرسش و پاسخ داشته باشد تا کاربر بتواند با شما تعامل برقرار ک

فالوور قائل هستند را نشان می دهند و کاربر با اعتماد کامل شما را دنبال می کند. اینستاگرام به الیو هایی که بازدید افراد در آن  

 زیاد باشند توجه ویژه ای دارد

 

 

تمامی ادمین های صفحات اینستاگرام بدنبال روشی برای فالوور واقعی اینستاگرام هستند. فالوور واقعی اینستا برای افرادی به کار 

گرفته می شود که به عنوان یک شخص حقیقی در اینستاگرام فعالیت دارند. فالوور واقعی اینستاگرام هیچ گونه ریزشی ندارد و 

بر است یعنی خود کاربر با توجه به پیج شما و نیاز خود تصمیم میگیرد که شما را دنبال کند یاخیر. کامال به اختیار خود کار

افزایش فالوور واقعی اینستاگرام عالوه بر پیج شخصی در صفحه هات بیزینسی ام کاربرد دارد که می تواند فالوور را به مشتری 

 .تبدیل کند
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 : مزایای خرید فالوور واقعی اینستاگرام

اگر جز دسته از افرادی هستید که تازه پیج زدید و یا پیج کسب و کار دارید بهتر است برا قدم اول فالوور واقعی داشته باشید چون 

امکان الیک و کامنت گذاشتن دارند و باعث اعتماد سازی به دیگر کاربران می شود. اهمیت داشتن فالوور واقعی اینستاگرام 

اربرانی که می توانند با شما در باالبردن پیج اینستاگرام، همکاری کنند و محصوالت شما را در پیج وجود کاربران حقیقی است. ک

نگه داشتن    های خود استوری کنند، تا با این روش فالوور بیشتری برای شما جذب شود و کامال برای شما هدف دار هستند.

وی شما را می رساند تا با گذاشتن محتوای جذاب فالوور را فراری  فالوور واقعی اینستا کار بسیار مشکلی است که این اراده ق

 .ندهید

تفاوتی که فالوور واقعی اینستا با فالوور فیک اینستا دارد در افزایش الیک ها و ویو است و نکته اصلی شدت ریزش آن می 

 .باشد

یکی از معتبر ترین مجموعه های مطرح و  افزایش فالوور فیک اینستاگرام سایت یافابرند برای خرید فالوور واقعی اینستا و

تخصصی در زمینه ارائه خدمات فروش افزایش فالوور اینستاگرام می باشد. چیزی که باعث متمایز این مجموعه با دیگر 

ی باشد و هدف اصلی این شرکت جلب رضایت مشتری از است. در صورت مجموعه ها شده قیمت ارزان آن و کیفیت کار م

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

 .دبا ما در ارتباط باشی �� 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

۰۹۱۵۹۱۹۸۰۰۱ 

 ۰۹۱۵۰۴۶۷۳۳۸ 
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