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10 ترفند افزایش فالوور اینستاگرام واقعی (رایگان و تضمینی)

 آگوست 2, 2022ترفندھای ادمین اینستاگرام عرفان علیزاده

5/5 - (7 امتیاز)

یکی از راه ھای رسیدن بھ موفقیت در اینستاگرام، افزایش فالوور اینستاگرام می باشد چرا کھ اعتبار و ارزش

یک اکانت و پیج تجاری بھ باال رفتن تعداد دنبال کننده وابستھ است.

با گذشت زمان و بروز رسانی ھای اخیر اینستاگرام شاھد ھستیم کھ این اپلیکیشن یکی از محبوب ترین شبکھ

ھای مجازی واقع شده است و میلیون ھا کاربر مشغول استفاده از این اپلیکیشن ھستند. ھمین امر باعث شده تا

افراد بھ فکر راه اندازی کسب و کار در اینستاگرام بیفتید.

یکی از مھمترین موضوعی کھ در ھنگام استفاده از اینستاگرام مطرح است افزایش فالوور واقعی و ایرانی می

باشد، برای موفق بودن در کسب و کار باید تعداد کاربرانی کھ صفحھ شما را دنبال می کنند باال باشد این زیاد

بودن تعداد دنبال کننده نشانھ اعتبار شماست. برای این کھ بتوانید در این راه بھ موفقیت دست بیابید باید ترفندھای

افزایش فالوور اینستاگرام را بھ خوبی بشناسید.

 

خرید فالوور اینستاگرام تنھا یک راه افزایش فالوورر می باشد افرادی کھ بھ تازگی شروع بھ کار در فضای

مجازی کرده اند گمان می کنند کھ برای بھتر دیده شدن باید دست بھ خرید فالوور بزنند چون با پایین بودن تعداد

فالوور ھای پیج جذب مشتری دشوار خواھد بود اما این یک باور درست نیست برای پیشرفت و باال رفتن دنبال

کننده پیج با انجام ترفند ھای گوناگون می توان تعداد فالوور را بھ راحتی باال برد.

توجھ داشتھ باشید کھ اگر قصد دارید فالوور خریداری کنید بھتر است از فالوور ھای واقعی و در عین حال

ایرانی استفاده کنید و در طول فعالیت خود سعی کنید با کمک گرفتن از تکنیک ھا دنبال کننده ھا را افزایش

دھید. شما میتوانید از سایت بانک فالوور اقدام بھ خرید فالوور واقعی اینستاگرام بکنید.

بھتر است بدانید کھ خرید فالوور فیک اینستاگرام کھ برای الگوریتم ھای اینستاگرام قابل تشخیص باشد،

بزرگترین اشتباه کسب و کارتان می باشد زیرا با فعالیت نکردن آن ھا باال نرفتن تعداد الیک و کامنت پست ھا

ا ش ھ انند نت ھا فال کھ د ش ث ا ا ن ھ ند ش خ ا دنشان ک ف از ت ا ھ ان کا

خرید فالوور اینستاگرام درست است یا نھ؟
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کاربران بھ راحتی از فیک بودنشان با خبر می شوند و ھمین امر باعث می شود کھ فالوور ھا نتوانند بھ شما

اعتماد کنند.

 

بھ احتمال زیاد در بازار کھ خرید می کنید بھ سراغ مغازه ھا و بوتیک ھایی می روید کھ ویترین آن ھا بسیار

خاص و جذاب چیده شده اند، در اینستاگرام نیز پروفایل نقش ویترین پیج را ایفا می کند. اگر برای پروفایل پیج

خود از عکس ھای بی کیفیت استفاده کنید نمی توانید بھ موفقیت دلخواه خود برسید زیرا اینستاگرام شبکھ مجازی

است کھ بر پایھ تصویر می باشد وجود یک پروفایل خاص با کیفیت و مرتبط بھ برند و کار شما یک امر

ضروری می باشد.

 

برای این کھ افزایش فالوور داشتھ باشید باید پروفایل شما کامل و بی نقص باشد در بیو حتما درباره خود

اطالعات مفید و کامل بنویسید، درباره نوع کسب و کارتان نیز توضیحات مختصر و مفید ارائھ دھید تا با

خواندن بیو کاربر بداند کھ محتوای پیج شما چیست. بدانید کھ در بیو خود می توانید لینک پرداخت خود را نیز

قرار دھید تا کاربران آگاه شوند کھ کسب و کارتان واقعی است.

 

امروزه بسیاری از افراد کھ در شبکھ ھای مجازی کسب و کاری را راه اندازی کرده اند یک وب سایت

مخصوص بھ خود دارند. استفاده کردن از وب سایت یک راه بسیار عالی و کاربردی می باشد.

 

یکی از راه ھایی کھ بسیار پیشنھاد می شود تا با کمک آن باعث افزایش فالوور اینستاگرام شوید بھ کار بردن

پست ھای چالشی در پیج می باشد.

باید در این مواقع پست ھایی تولید کنید کھ دنبال کنندگان را تشویق بھ دنبال کردن صفحھ کاری شما کند و در

این میان ھدایای نفیس و ارزشمندی را نیز برای آن ھا در نظر بگیرید.

 

یکی دیگر از کاربردی ترین روش افزایش فالوور اینستاگرام بھ کار بردن تبلیغات آنالین و آفالین می باشد.

تبلیغ آنالین بھ آن دستھ تبلیغاتی گفتھ می شود کھ در فضای مجازی ھمانند اینستاگرام تلگرام و… انجام می شود.

اما تبلیغات آفالین در کسب و کار ھای قدیمی و سنتی انجام می شود و برای تبلیغ بھ صورت آفالین افراد سعی

می کنند روی بنر یا بروشور و تراکت شغل خود را بھ مردم معرفی کنند و در زمان معرفی کردن آدرس صفحھ

مجازی خود را نیز در گوشھ ای درج می کنند.

 

یکی دیگر از قابلیت ھایی کھ با بروز رسانی ھای اخیر اینستاگرام برای کاربران فراھم شده است تگ کردن

لوکیشن می باشد. این کار باعث می شود تا پست و محتوا برای افرادی کھ در منطقھ تگ شده زندگی می کنند

نمایش داده شود. با تگ کردن منطقھ مورد نظر و با گذشت زمان اندکی شاھد تغییرات در پیج خود خواھید شد.

 

یک پروفایل خاص و مرتبط بھ شغل خود انتخاب کنید

سعی کنید در بیو بھ معرفی خود بپردازید

از وب سایت خود برای باال بردن فالوور اینستاگرام کمک بگیرید.

از پست ھای مسابقھ ای و چالش برانگیز برای بیشتر دیده شدن استفاده کنید

با انجام تبلیغات آنالین و آفالین بھ افزایش فالوور اینستاگرام بپردازید

لوکیشن خود را نیز تگ کنید

بیابید را گذاری پست صحیح زمان
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یکی دیگر از مھم ترین بخش ھایی کھ باید بسیار بھ آن توجھ کنید زمان درست منتشر کردن پست می باشد شما

باید نسبت بھ فعالیتی کھ دارید زمان حضور بیشتر فالوور ھایتان را در شبکھ مجازی بشناسید و در بھترین

موقعیت شروع بھ انتشار محتوای تولید شده کنید تا با این کار بھ پیشرفت خود کمک نمایید. زیرا شناخت ساعات

درست انتشار پست باعث بیشتر دیده شدن محتوا می شود.

 

از دیگر روش ھایی کھ باعث افزایش فالوور اینستاگرام می شود بھ کار بردن ھشتگ ھا و منشن ھا بھ طور

صحیح می باشد. از منشن ھا می توانید در استوری خود برای کاربرانی کھ نرخ تعامل آن با دنبال کنندگان خود

باال است استفاده کنید. اما ھشتگ ھا کھ طریقھ استفاده کردن آن ھا بسیار مھم است.

برای این کھ بتوانید با کمک ھشتگ ھا بازدید پیج خود را باال ببرید باید از ھشتگ کھ مناسب با محتوای شما

است استفاده کنید تعداد بھ کار بردن آن نیز در کپشن بسیار مھم است و استفاده کردن از ھشتگ ھای انگلیسی بھ

تعداد دو الی سھ عدد برای پست ھای فارسی زبان مناسب است و از ھشتگ ھای دیگر کھ بھ زبان فارسی ھستند

باید بھ تعداد ھشت الی ده مورد بھ کار ببرید توجھ داشتھ باشید کھ تعداد باالی ھشتگ ھیچ کمکی بھ بیشتر دیده

شدن پست شما نخواھند کرد.

 

این قانون یکی از بھترین روش ھا برای افزایش فالوور اینستاگرام بھ حساب می آید در این مرحلھ شما قبل از

انتشار پست خود بھتر است نیم ساعت جلو تر  بھ تعامل با افراد دیگر مشغول شوید تعامل بھ این منظور است

کھ شما در این زمان باید مشغول الیک کردن پست ھای صفحات کاربران باشید و برای ھر پست کامنت نیز

بگذارید، در این میان افراد متقابالً بھ پیج شما سر خواھند زد و این روش بھ یک تکنیک عالی و ھمیشگی برای

باال بردن تعداد دنبال کننده بھ حساب می آید.

روش ھای باال بردن تعداد دنبال کننده در اینستاگرام فقط این چند مورد نیستند شما می توانید راه ھای دیگری را

نیز امتحان کنید تا با گذشت زمان کمی بھ تعداد باالیی فالوور دست بیابید و بتوانید کسب و کاری پر رونق داشتھ

باشید.

 

برای مطالعھ بیشتر در مورد افزایش فالوور اینستاگرام شما را دعوت بھ مطالعھ این مقالھ انگلیسی میکنم. (مقالھ

انگلیسی)

برای خواندن این مقالھ بھ صورت افالین PDF را دانلود کنید.

اشتراک در توییتر اشتراک در فیسبوک 

زمان صحیح پست گذاری را بیابید

از منشن و ھشتگ ھا بھ طور صحیح استفاده کنید

قانون تعامل 30 دقیقھ ای را برای افزایش فالوور اینستاگرام فراموش نکنید

سواالت متداول ترفند ھای افزایش فالوور اینستاگرام

راه ھای کم ھزینھ و رایگان برای افزایش فالوور چیست؟ +

افزایش فالوور با تبلیغ کردن بھ صرفھ است یا با خرید فالوور؟ +



نوشتھ قبلی
…افزایش امنیت پیج اینس 
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