
 

 

 

 

 

 

 

. اگر است ممبر پاپ آپ تلگرام اگر قصد راه اندازی کانال تلگرامی کسب و کار دارین، بهترین روش ممبر گیری خرید

اقعی دارید که بتوانید با آنها تعامل از لحاظ فروش داشته باشید توصیه می کنم با ما تا پایان قصد جذب افزایش ممبر و

 :این مقاله همراه باشید

اگر کانال کسب و کار راه اندازی کردید که نتوانستید به هدف خود برسید و بازدهی کمی دارید، ما روش ممبر پاپ آپ 

د روشی مناسب برای شما باشد. برای افزایش بازدید کانال بهترین راه استفاده تلگرام را به شما معرفی میکنیم. می توان

از ممبر پاپ آپ است. در این روش شما کسی را به اجبار وارد کانال نمی کنید بلکه همه به اختیار خود عضو می 

اگر تمایل داشته باشید  شوند. زمانی که شما مشغول کار با تلگرام خود هستید کانال برای شما نمایش داده می شود و

 .عضو می شوید

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

 .فرق دارد ممبر اجباری تلگرام توجه داشته باشید این ممبر با

ممبر گیری الزم است   این روش در تلگرام های غیر رسمی مثل موبوگرام، طالگرام و ..... قابل اجرا است. در زمان

که پست گذاری متوقف شود بعد از اینکه تعداد ممبر به حد نصاب رسید پست گذاری شروع کنید. برای افزایش بازدید 

این راه ها افزایش ممبر، استفاده از ممبر پاپ آپ تلگرام است.  از کانال تلگرامی راه های مختلفی وجود دارد. یکی از

 .برای دریافت ممبر پاپ آپ بهتر است از شرکت های معتبر و قابل اعتماد که در این زمینه هستند تهیه کنید

  

ن انید از ایشرکت یافا برند در زمینه فروش ممبر پاپ آپ تلگرام، ممبر فیک، ممبر واقعی و ..... فعالیت دارد، می تو

 .مجموعه با قیمتی کمتر تهیه کنید

  

است. شرکت  ممبر پاپ آپ تلگرام با ریزش کم هستید پیشنهاد ما به شما بدون شک افزایش ممبر تلگرام اگر بدنبال

مال واقعی هستند و نقش مهمی در کانال های کسب و کار شما یافایرند بهترین انتخاب برای شما می باشد. این ممبرها کا

را دارند کافی است با انتشار محتوای مناسب و توضیح محصوالت خود همراه با عکس و نشان دادن کیفیت کار این 

 .مخاطبان را به مشتری تبدیل کنید
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 ممبر پاپ آپ تلگرام چیست؟

ت پنجره ای کوچک جدا از صفحه اصلی باز می شود و بطور پاپ آپ نوعی تبلیغ آنالین است. نوعی تبلیغ بصور

.ناگهانی رو صفحه نمایش داده می شود تا توجه کاربر را به خود جلب کند

 

خوب بودن پاپ آپ به این بستگی دارد که شما در کانالی مناسب با محتوا و موضوعی مرتبط که کاربر در آن حضور 

یعنی اگر کاربر در کانال خرید لباس است سعی کنید پیامی که برای تبلیغ ارسال  دارد، این تبلیغات را استفاده کنید

 .میکنید مرتبط با همان کانال باشد تا محتوا پیام را دیده و جذب کانال شود

در صورت جذب ممبر واقعی فروش شما هم به همان اندازه افزایش پیدا میکند. هدف تمامی مشاغل باال رفتن سود و در 

. هدف از راه اندازی کانال و گروه کسب و کار تلگرام کسب در آمد است. این روزا کسب و کارهای غیر آمد است

حضوری جایگاه ویژه ای در بین مردن پیدا کرده است و کارهای غیر حضوری ام ملزم داشتن ممبر واقعی و یا همان 

کانال یا گروه خود را گسترش بدهید. حال در مشتری است با ممبر واقعی می توانید در آمدی قابل توجه کسب کنید و 

نظر بگیرید اگر بازدید کانال و یا گروه شما کم باشد چگونه می توان کسب و کار موفقی داشت؟ از همین جهت می تواند 

اشاره کرد که خرید ممبر پاپ آپ تلگرام به دلیل واقعی بودن اعضا و دنبال کردن محصوال شما به اختیار خودشان از 

 .کیفی بسیار بهتر از روش های دیگر خواهد بود نظر

 "شوید �� صفحه �� برای اطالع از تعرفه خدمات وارد"
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 مزایای ممبر پاپ آپ تلگرام چیست؟

 ممبراجباری یکی از مهم ترین مزایا این ممبر اختیاری بودن است یعنی فرد به اختیار خود عضو کانال می شود مثل

ما به شما ست. حتا ممبر پاپ آپ تلگرام نیست و در نهایت ریزش کمی دارد. این یک نکته مثبت در خرید تلگرام

دوستانی که تازه کانال زدید و کانال شما کسب و کار است توصیه می شود بی شک از این روش استفاده کنید زیرا در 

کانال های فروشگاهی ممبر ها با عالقه و آگهی، عضو شده اند در نتیجه فرصت خوبی است با کمی محتوا گذاری 

 ..رده و به هدف نهایی خود برسیمخوب و خالقیت این مخاطبین را به مشتری تبدیل ک

اگر قصد تبلیغات در کانال خود داشته باشید با دریافت ممبر پاپ آپ تلگرام می توانید بازدید تبلیغات خود را  .1

 .باال ببرید

 .با بازدید از پست های شما باعث می شود فروش شما ام افزایش پیدا کند .2

 .ث می شود اعتماد دیگر افراد به شما جذب شودبا واقعی بودن افراد در ممبر پاپ آپ تلگرام باع .3

 معایب ممبر پاپ آپ تلگرام چیست؟

خرید پاپ آپ می تواند قیمت آن باشد چون ممبر بصورت واقعی است برای اول کار ممکن است یکم  مشکالت یکی از

هستند هزینه کنید و  قیمت آن زیاد باشد اما برای شروع اول خوب است و سعی کنید برای کانال هایی که کسب و کار

 .این ممبر را تهیه کنید

 : قیمت ممبر پاپ آپ تلگرام

قیمت ممبر پاپ آپ تلگرام ممکن نسب به ممبر های دیگر باشد چون که کاربران این پنل واقعی بوده و باعث رشد کانال 

ست. سعی کنید برای کسب و کاری شما می شود. قیمت ممبر با توجه به نوع ممبر و کیفیت و عملکردشان متفاوت ا

 .کانال و یا گروه خود در قدم اول بهترین و با کیفیت ترین ممبر را از مجموعه های معتبر خریداری کنید

داشته  که سال ها در این زمینه فعالیت می کنند را تهیه کنید توجه یافابرند ممبر های ذکر شده را می توانید از مجموعه

باشید با داشتن ممبر می توانید کسب و کار خود را بهتر کنید و به هدف نهایی خود برسید. الزم به ذکر است که 

  …ممبر فیک تلگرام لگرام،و فروش ممبر ت نمونه بنر تبلیغاتی تلگرام مجموعه یافابرند در تمامی زمینه ها از جمله

 .فعالیت می کند و هدف اصلی رضایت مشتری و رسیدن مشتری به هدف واقعی خود است

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

 :: اوره و سفارشادمین مش

https://t.me/yafa_ads  

 :: شماره های تماس برای مشاوره و خرید ممبر تلگرام
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