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راھکار مقابلھ با تبلیغات بی ربط اینستاگرام

aynaz سپتامبر 8, 2022دستھ بندی نشده 

5/5 - (6 امتیاز)

از وقتی کھ تبلیغات اینستاگرام بھ این شبکھ اجتماعی اضافھ شده است می توان گفت کھ تا حدودی در فید اغلب

کاربران وجود دارد و نشان داده می شوند. بھ این دلیل ھم اغلب کاربران بھ دنبال راه و روش ھایی برای حذف

کردن تبلیغات اینستاگرام می باشند.

اما نمی دانند کھ از کجا می توانند آنھا را حذف کنند. بھ این دلیل در این مقالھ از سایت بانک فالوور تصمیم

گرفتھ ایم بھترین راھکار مقابلھ با تبلیغات بی ربط اینستاگرام را برایتان ارائھ دھیم تا از شر این تبلیغات بی جا

خالص شوید.

ھمان طور کھ ھمھ می دانید در حال اینستاگرام بھ عنوان یکی از محبوب ترین شبکھ ھای اجتماعی در میان

مردم شناختھ می گردد و کاربران استقبال بی نظیری از اینستاگرام می کنند.

بھ این علت اغلب کمپانی ھا اعتقاد دارند کھ با استفاده از این برنامھ می توانند بھترین بازخورد را مشاھده کنند.

اما خب طبیعی است کھ تبلیغات زیادی ھم چیزی نیست کھ کاربران از آن راضی باشند. پس آن ھا ھم در نتیجھ

بھ دنبال راھکار ھایی می گردند تا آن ھا را حذف کنند و آنھا را مشاھده نکنند.

یکی از مھمترین مواردی کھ در مورد تبلیغات مد نظر است این می باشد کھ ھر چھ بیشتر با پیج یک برند در

تعامال باشید و یا پست ھای آن را مشاھده کنید احتمال این کھ تبلیغات ان برند ھم برایتان نمایش داده شود بیشتر

می باشد.

در واقع تبلیغات در اینستاگرام ارتباط مستقیم با فعالیت خودتان در اینستاگرام دارد. در واقع ھر چھ کھ شما پست

ھای یک پیج را بیشتر الیک کنید و یا آن ھا را بازدید می کنید و کامنت قرار دھید طبیعی است کھ تبلیغات آن ھا

ھم برایتان بیشتر نمایش داده می شوند.

اگر الیک پست ھایتان پایین است و در تالش برای زیاد شدن الیک پست ھایتان ھستید با خرید الیک اینستاگرام

از بانک فالوور بھ راحتی در کمتر از چند ثانیھ الیک پستت رو افزایش بده.

روش ھای حذف تبلیغات در اینستاگرام
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البتھ عالوه بر این موارد، اینستاگرام بھ چیز ھای دیگر ھم اھمیت می دھند و نوع فعالیت شما در سایت ھای

دیگر را نیز در نظر می گیرد. بھ عنوان مثال می توان یک نوع محصول را کھ در قسمت گوگل جست و جو

می کنید و سپس تبلیغات زیادی از آن محصول را نیز مشاھده می کنید.

Sponsored اصوال تمامی تبلیغات در بخش اصلی و قسمت استوری با عنوان

برایتان نمایان می شوند. در قسمت پایینی تمامی تبلیغ ھا، معموال بر حسب ھدف برند ھا از تبلیغات، یک دکمھ

وجود دارد.

install now بھ عنوان مثال در صورتی کھ تبلیغ یک اپلیکیشن باشد، دکمھ

shop now وجود دارد ولی مثال اگر تبلیغ یک محصول خاص باشد،   

را مشاھده می کنید.

ولی خب حذف کردن این تبلیغات چگونھ می باشد؟ اگر بخواھیم راستش را بگوییم، در واقع ھیچ گزینھ ای برای

حذف دائمی تبلیغات وجود دارد و شما فقط میتوانید این تبلیغاتی کھ واقع اذیت می کنند را حذف کنید. در این

صورت در سری ھای بعدی کھ وارد این برنامھ می شوید دیگر آن تبلیغات برایتان نمایان نمی شوند.

با توجھ بھ این کھ حذف دائمی تمامی تبلیغات وجود ندارند، شما باید خودتان تعیین کنید کھ چھ نوع تبلیغاتی را

نمی خواھید اصال مشاھده کنید. با استفاده کردن از مراحل زیر می توانید تبلیغات را بھ صورت کامل حذف

کنید:

در ابتدا بھتر است بھ قسمت پروفایل خودتان وارد شوید و سپس روی آیکون 3  را بزنید.setting خطی کلیک

کنید و گزینھ

 کلیک کنید تا یک پنجره دیگر برایتان باز Ads در مرحلھ بعدی، روی گزینھ

 قادر ھستید ھر موضوعی کھ اینستاگرام بر حسب ad activity  شود.در بخش

فعالیت شما در این برنامھ انتخاب کرده اید را مشاھده کنید.

ad topics .اگر بخواھید موضوعاتی را انتخاب کنید کھ برایتان اصال نمایش داده نشوند می  را وارد کنید

توانید گزینھ

با استفاده از این روش ھا دیگر جھت حذف کردن تبلیغات اینستاگرام در قسمت گوگل، و یا بھ صورت دقیق تر

تبلیغاتی تنھا با با یک بار جست و جو کردن در گوگل برای شما نشان داده میشوند یک راه وجود دارد و در

جلوی شما قرار گرفتھ است.

تبلیغات در کجا بھ شما نمایش داده می شوند؟

1.انتخاب کردن دستھ ای خاص از تبلیغات

hide ad 2.حذف تبلیغات در اینستاگرام با استفاده از روش
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روش دومی کھ برای حذف کردن تبلیغات در اینستاگرام وجود دارد ھاید کردن آن ھا می باشد. در این روش شما

قادر ھستید تبلیغات مورد نظرتان را کھ نمی خواھید، ھاید کنید تا اصال بھ شما نمایش داده نشوند.

اگر بخواھید این کار را انجام دھید زمانی کھ تبلیغ مورد نظر را مشاھده کردید، بر روی گزینھ سھ نقطھ کھ در

سمت راست باالی پست وجود دارد ضربھ بزنید  را انتخاب کنید. hide ad گزینھ

اگر این گزینھ را وارد کنید یک علت از شما پرسیده می گردد کھ چرا می خواھید این تبلیغ را حذف کنید؟ در

این صورت یک گزینھ از میان آن ھا انتخاب کنید و در اختیار اینستاگرام قرار دھید.

با استفاده از این روش، تبلیغات موجود در این حوزه انتخاب شده بھ مرور کم تر خواھند شد و در نھایت بھ

صورت کل برایتان نمایش داده نمی شوند.

سومین روش برای حذف کردن تبلیغات در اینستاگرام، ریپورت کردن آن ھا می باشد. در واقع با انتخاب کردن

گزینھ ریپورت، قادر ھستید یک نوع تبلیغ را بھ علت نقض اصول و قوانین اینستاگرامی گزارش دھید.

آخرین و چھارمین روش برای مقابلھ با تبلیغات در اینستاگرام، بالک کردن صفحھ ای می باشد کھ تبلیغات را

ارسال می کند. با بالک کردن پیج ھای تبلیغ کننده، دیگر تبلیغات مربوطھ را مشاھده نمی کنید.

3.ریپورت کردن تمامی پست ھای تبلیغاتی

4.بالک کردن پیج ھایی کھ منبع تبلیغات می باشند!
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ما در این مقالھ سعی کرده ایم راھکارھای حذف کردن تبلیغات در اینستاگرام را برایتان ارائھ دھیم. در صورت

مواجھ شدن با ھرگونھ سوال و یا مشکل، می توانید با کارشناسان سایت بانک فالوور ارتباط برقرار کنید و آن ھا

را برطرف کنید. 

منبع مقالھ

برای خواندن این مقالھ بھ صورت افالین pdf را دانلود کنید.
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ایا میتوان تبلیغات را در اینستاگرام بھ صورت ھمیشگی حذف کرد؟ +
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