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چگونھ الیک اینستاگرام را زیاد کنیم؟

aynaz سپتامبر 8, 2022دستھ بندی نشده 

5/5 - (9 امتیاز)

یکی از بی دردسرترین و موثرترین راه کارھای ارتقاء یک پیج، خرید الیک کاربران حقیقی است. تھیھ این نوع

پکیج ھا در واقع برگ برنده شما در جذب فالوور بیشتر خواھد بود و بھ فروش بھتر محصوالت یا خدمات کمک

شایانی می کند.

در این مقالھ قصد داریم کھ شما را با مزایای خرید like اینستاگرام آشنا کرده و یکی از بھترین سایت ھایی را کھ

در این زمینھ فعالیت دارد، معرفی کنیم.

افزایش like محبوبیت شما را در فضای اینستاگرام تضمین می کند. این گونھ سرویس ھا انواع مختلفی دارند کھ

عبارتند از:

ü واقعی

ü فیک

ü ایرانی

ü خارجی

الیک ھای ایرانی و خارجی در مواردی نظیر عکس پروفایل، بیو و اسم اکانت تفاوت دارند. بنابراین اگر قصد

دارید، محصوالت پیج اینستاگرامی خود را بھ کاربران ایرانی بفروشید، تھیھ پلن ھای like ایرانی بھترین گزینھ

like ،است. اما برای افرادی کھ می خواھند بیزینس خود را در خارج از مرزھای ایران نیز گسترش بدھند

خارجی توصیھ می شود.

الیک ھا دارای انواع واقعی و فیک نیز ھستند. توجھ کنید کھ اکانت ھای فیک ھیچ گونھ فعالیتی در اینستاگرام

ندارند. بنابراین خیلی نمی توانید روی تعامل آنھا حساب کنید. با توجھ بھ این مطلب بھترین روش، برای کاربران

کشور ما خرید like ایرانی و واقعی است.

انواع الیک و تفاوت ھای آن کدامند؟
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خرید الیک توسط کاربران حقیقی کمک می کند کھ در فضای اینستاگرام بھتر دیده شوید و بتوانید محصوالت

خود را بھ کاربران زیادتری معرفی کنید. آمار باالی الیک بیانگر تایید پیج اینستاگرامی از سوی مردم است.

از طرف دیگر بھ دلیل رقابت شدیدی کھ بین صاحبان اکانت ھای تجاری وجود دارد، معموالً کاربران این شبکھ

اجتماعی برای فالو کردن صفحات مختلف نگرش گزینشی پیدا کرده اند. پس ھر چقدر نرخ تعامل یک پیج

فروشگاھی زیادتر باشد، افراد تمایل بیشتری برای دنبال  کردن و خرید از شما پیدا می کنند.

یکی از فاکتورھای بھبود نرخ تعامل پیج اینستاگرام، دریافت like فراوان است. این امر نشان می دھد کھ

کاربران پست ھای ارسالی شما را پسندیده اند، در نتیجھ شانس زیادتری برای درآمدزایی از این پلتفرم محبوب

خواھید داشت.

در واقع می توان گفت ھر چقدر افراد ری اکشن مطلوب تری نسبت بھ پست ھا نشان دھند، مسیر کسب درآمد شما

راحت تر و ھموارتر می گردد.

خیلی از کسانی کھ امروزه بھ شاخ ھای اینستاگرام تبدیل شده اند، در آغاز فعالیت خود اقدام بھ خریداری

سرویس ھایی نظیر افزایش الیک کرده اند. با استفاده از این خدمات، در بھ دست آوردن فالوور بیشتر نیز موفق تر

عمل می کنید؛

زیرا ھر چقدر بازخورد بھتری از مخاطبان بگیرید، شانس شما برای ورود بھ اکسپلور نیز افزایش پیدا می کند.

با راه یافتن بھ نتایج جستجو تعداد بیشتری از کاربران پست ھا را می بینند و نسبت بھ فالو کردن پیج راغب

می شوند.

خرید الیک توسط کاربران حقیقی بھ شما کمک می کند کھ بتوانید اعتماد مخاطبان را بھ نحو احسن جلب نمایید.

با این کار قطعاً از رقبای خود پیشی خواھید گرفت و قدرت بیشتری در جذب مشتری پیدا می کنید.

آمارھا نشان داده است، آن دستھ از پست ھایی کھ بالغ بر ۵٠ ھزار الیک می گیرند، قدرت زیادی در جذب

فالوور  دارند و بھ راحتی سایر کاربران را مجاب بھ الیک کردن و کامنت گذاشتن می کنند.

 با خرید like صفحھ اینستاگرامی شما ارتقا پیدا کرده و جالب بودن پست برای کاربران بھ اثبات می رسد.

ازاین رو افراد مختلف تمایل پیدا می کنند کھ محتواھای قدیمی را نیز مشاھده کنند.

با این راه کار ظرف مدت کوتاھی شاھد باال رفتن آمار ویو خواھید بود و پست ھای شما بھ عنوان مطالب محبوب

و پرطرفدار بھ الگوریتم ھای اینستاگرام معرفی می شود.

با توجھ بھ حساسیتی کھ الگوریتم ھای اینستاگرام نسبت بھ استفاده از برنامھ ھای افزایش like نشان می دھند، 

استفاده از روش ھایی ھمچون خرید الیک گیر اینستاگرام امکان دارد کھ منجر بھ بن شدن دائمی اکانت شما

مزایای خرید سرویس ھای افزایش الیک اینستاگرام

دریافت الیک بیشتر برابر است با اعتماد سازی نزد کاربران اینستاگرام

خرید الیک میزان بازدید پست ھا را افزایش می دھد

بھترین سایت برای خرید الیک اینستاگرام
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گردد.

ھمچنین اگر اقدام بھ خرید like از مراکز نامعتبر کنید، احتمال دارد کھ این قبیل سایت ھا سرویس ھای خریداری

شده را ناشیانھ و بھ صورت غیر حرفھ ای بھ پست مورد نظر اعمال کنند و حساسیت الگوریتم ھای اینستاگرام را

برانگیزند. بنابراین خرید از شرکت ھای با سابقھ و دارای رزومھ درخشان اھمیت بسیار زیادی دارد.

سایت بانک فالوور امکان خرید الیک توسط کاربران حقیقی را برای مشتریان فراھم آورده است. این مجموعھ با

برخورداری از تیم کارشناسی مجرب و کاربلد، برای تھیھ بھترین پکیج ھا و تزریق آن بھ صورت حرفھ ای

راھنمایی ھای الزم را در اختیار شما قرار می دھند.  

در این کھ خرید like موجب پیشرفت کسب و کارتان می شود شکی نیست؛ اما باید توجھ داشتھ باشید کھ از

سرویس ھا بھ طور ھوشمندانھ استفاده کنید. بھ طوری کھ تفاوتی بین الیک ھای خریداری شده و الیک ھایی کھ بھ

صورت ارگانیک دریافت کرده اید،  وجود نداشتھ باشد. چنانچھ تفاوت بین این دو فاحش باشد، کاربران متوجھ

قضیھ می شوند و اعتبار خود را از دست می دھید.

سایت بانک فالوور انواع مختلف پکیج ھا را برای افزایش آمار الیک در قسمت ھای مختلف صفحات اینستاگرامی

ارائھ می دھد. بھ عنوان مثال می توانید برای بخش کامنت ھا از این پلن ھا استفاده نمایید.

در آپدیت ھای جدید اینستاگرام قابلیت الیک کردن نظرات دیگران نیز فراھم شده است. با خرید like برای بخش

کامنت ھا، اکانت ریچ شما افزایش پیدا می کند.

خرید الیک IGTV ھم این روزھا طرفداران بسیاری پیدا کرده است. این کار باعث می شود کھ بھ طور خودکار

و با سرعت بسیار زیاد بازخورد خوبی از مخاطبان دریافت کنید.

تھیھ پکیج ھای افزایش الیک برای پست ھا در مقایسھ با موارد ذکر شده در باال رواج بیشتری دارد. با این ترفند

می توانید بھ صفحھ عمومی اینستاگرام یا ھمان اکسپلور وارد شوید و محتوای خود را در معرض دید ھزاران

کاربر قرار دھید.

نتیجھ گیری

خرید الیک توسط کاربران حقیقی سبب می گردد کھ بسیار سریع تر از آنچھ کھ تصور می کنید، در اینستاگرام بھ

شھرت و محبوبیت برسید. بنابراین فرصت  ھای درآمدزایی بی شماری نصیب شما می گردد.

سایت بانک فالوور از جملھ معتبرترین مراکزی است کھ پکیج ھای افزایش like توسط اکانت ھای واقعی را ارائھ

می دھد. بھ دلیل حقیقی بودن اکانت ھا، از مسدود شدن پیج اینستاگرام پیشگیری می شود.

روش کار مجموعھ بانک فالوور بھ این صورت است کھ الیک ھا را بھ طور کامالً طبیعی بھ محتوا تزریق

می کنند. بھ نحوی کھ الگوریتم ھای اینستاگرام ھرگز متوجھ نمی شوند اقدام بھ خریداری این خدمات نموده اید.

خرید الیک برای بخش ھای مختلف پیج اینستاگرام
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