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عجیب ترین تاثیرات افزایش فالوور روی اکسپلور اینستاگرام

aynaz اکتبر 9, 2022دستھ بندی نشده 

5/5 - (3 امتیاز)

این روزھا بسیاری افراد از فضای اینستاگرام برای پیشرفت کردن در شغل خود بھره می برند. در این شبکھ

اجتماعی صفحھ ای بھ نام اکسپلور وجود دارد کھ در جذب مخاطب و افزایش میزان بازدید پست ھا نقش بسیار

مھمی ایفا می کند. در این مقالھ قصد داریم کھ تاثیرات خرید فالوور روی اکسپلورر را مورد بررسی قرار دھیم، 

پس لطفاً ما را ھمراھی نمایید.

صفحھ اکسپلورر در واقع بخش جھانی این شبکھ اجتماعی است. در نتایج جستجو پست ھای مختلفی وجود دارد،

حتی در آن محتواھایی از صفحاتی کھ آن ھا را فالوو نکرده اید نیز بھ چشم می خورد.

اکثر مطالبی کھ در اکسپلورر نشان داده می شود مربوط بھ موضوعات مورد عالقھ شما ھستند. بھ عنوان مثال

اگر بیشتر صفحات ورزشی را دنبال می کنید، در صفحھ کاوش شما بیشتر این قبیل موضوعات پوشش داده

می شود.

معیار اصلی الگوریتم ھای اینستاگرام برای نمایش پست ھا در اکسپلورر میزان تعاملی است کھ از سوی کاربران

می گیرند. ھنگامی کھ فالوورھا محتوای بھ اشتراک گذاشتھ شده در یک صفحھ را مورد بازدید قرار می دھند، آن

را الیک می کنند و یا کامنت می گذارند، الگوریتم ھا آن محتوا را بھ عنوان یک مطلب باکیفیت و محبوب ارزیابی

می کنند. از این طریق پست راھی صفحھ کاوش می شود.

بنابراین باید اکانت ھای فعال و واقعی را خریداری کنید. یکی از سایت ھای معتبری کھ خیال شما را از بابت

واقعی بودن دنبال کنندگان راحت می کند، سایت بانک فالوور است.

از آنجا کھ این دنبا ل کنندگان ھدفمند ھستند، آگاھانھ پست ھای شما را  مشاھده کرده و اقدام بھ الیک می کنند. در

اینجاست کھ می توانید بھ وضوح تاثیرات خرید فالوور روی اکسپلورر را ببینید.

با توجھ بھ این کھ امروزه تعداد زیادی محتوا در اینستاگرام بھ اشتراک گذاشتھ می شود، ھدف الگوریتم ھا این است

کھ مطالب محبوب را در نتایج جستجو نشان دھند. تا با این کار بتوانند کاربران را مدت بیشتری در فضای  این

اکسپلور اینستاگرام چیست؟

چگونھ با خرید فالوور بھ اکسپلور راه پیدا کنید؟
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شبکھ اجتماعی نگھ دارند.

فالوورھای فعال و واقعی بھ تمام پست ھای شما واکنش نشان می دھند. ازاین رو نرخ تعامل پیج اینستاگرام افزایش

می یابد. در نتیجھ پیج شما برای الگوریتم ھای اینستاگرام بھ عنوان یک صفحھ پرطرفدار شناختھ می شود و شانس

بیشتری برای ورود بھ اکسپلور پیدا می کند.

حال اگر اقدام بھ خرید فالوور فیک نمایید، از آنجا کھ این گونھ اکانت ھا ھیچ واکنشی نسبت بھ محتوا نشان

نمی دھند، الگوریتم ھا بالفاصلھ متوجھ کاھش نرخ تعامل صفحھ اینستاگرام خواھند شد. در این شرایط دیگر

شانسی برای ورود بھ اکسپلورر نخواھید داشت.

برای اطمینان از مثبت بودن تاثیرات خرید فالوور روی اکسپلورر الزم است از خرید بیش از حد اکانت

خودداری کنید. در واقع این کار باید با توجھ بھ تعداد دنبال کنندگان فعلی پیج انجام شود؛ زیرا تزریق بیش از حد

اکانت بھ صفحھ اینستاگرام سبب می گردد کھ نرخ تعامل آن تا حد زیادی افت پیدا کند. مگر این کھ در کنار آن از

پکیج ھای افزایش الیک و بازدید نیز استفاده نمایید.

خرید فالوور حتماً باید طبق یک سری اصول انجام شود، تا بتوانید بھ اکسپلور راه پیدا کنید. بھ ھمین منظور پس

از خرید اکانت این کارھا را انجام دھید:

چنانچھ اقدام بھ خریداری فالوور کنید، اما در عین حال نتوانید نرخ تعامل صفحھ خود را افزایش دھید، بھ احتمال

زیاد از سوی الگوریتم ھای اینستاگرام جریمھ می شوید.

پس از جریمھ شدن، راه یافتن مجدد بھ صفحھ نتایج جستجو بسیار دشوار می گردد. بنابراین باید از قدرت تبلیغات

استفاده کرده و پیج خود را بھ کاربران بیشتری معرفی کنید. پس ھمزمان با خرید دنبال کننده باید بودجھ ای را نیز

برای تبلیغات در نظر بگیرید.

تبادل شات با پیچ ھایی کھ در زمینھ کاری شما فعال ھستند، باعث می شود کھ تاثیرات خرید فالوور روی

اکسپلورر افزایش یابد. این کار موجب می شود کھ نرخ تعامل اکانت افزایش پیدا کند و حساسیت الگوریتم ھای

اینستاگرام در رابطھ با خرید فالوور برانگیختھ نشود. 

این نوع تبلیغات بھ دلیل این کھ نیاز بھ پرداخت ھزینھ ندارند، با استقبال فراوانی از سوی ادمین ھا مواجھ شده

است. تنھا کافیست صفحاتی را پیدا کنید کھ با شما ھمکار بوده و تعداد فالوور ھایمان نیز تقریباً با ھم برابر

باشد. 

با دارا بودن این شرایط می توانید پیج ھمدیگر را در بخش استوری بھ مخاطبان خود معرفی نمایید. بھ دلیل این کھ

دنبال کنندگان ھر دو صفحھ بھ موضوع کسب و کار عالقھ مند ھستند، تعامل پیج اینستاگرام بھ طور محسوسی باال

می رود.

پس از خرید فالوور این اقدامات را انجام دھید

1- پیج خود را تبلیغ کنید

2- تبادل شات انجام دھید

3- از قابلیت پست مشترک اینستاگرام استفاده کنید
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یکی از قابلیت ھایی کھ اخیراً بھ اینستاگرام اضافھ شده، Instagram Collabs است کھ توسط آن می توانید با

صفحات ھمکار پست ھای مشترک انتشار دھید. با این روش دنبال کنندگان ھر دو صفحھ اینستاگرام می توانند

روی عکس پروفایل پیج دیگر کلیک کرده و پست ھای آن را ببینند. این آپشن منحصر بھ فرد تاثیر فوق العاده

زیادی برای باال رفتن نرخ تعامل اکانت شما دارد.

برای این کھ تاثیرات خرید فالوور روی اکسپلورر بھ حداکثر برسد، الزم است کھ با آن ھا یک ارتباط صمیمانھ و

خوب برقرار کنید. مثال می توانید با برگزاری الیو، پاسخ گویی بھ کامنت ھا  و غیره رابطھ خود را با دنبال کننده ھا

تقویت کنید. صمیمیت شما باعث می شود کھ کاربران تصمیم بگیرند کھ با پست ھایتان بیشتر تعامل داشتھ باشند.

از آنجا کھ یکی از معیارھای الگوریتم ھای اینستاگرام برای نشان دادن محتوا در اکسپلورر، تعاملی است کھ

کاربران با پست ھا دارند، پس شانس حضور پیج شما در نتایج جستجو افزایش پیدا می کند.

نتیجھ گیری

تاثیرات خرید فالوور روی اکسپلورر غیر قابل انکار است. اما مھم ترین فاکتوری کھ باید مد نظر داشتھ باشید،

این است کھ خرید خود را از سایت ھای معتبر انجام دھید. زیرا امروزه بسیاری از افراد متفاوت متقلب ھستند کھ

اکانت ھای غیرفعال را بھ کاربران می فروشند. 

سایت بانک فالوور شگفت انگیزترین خدمات اینستاگرام را بھ مشتریان ارائھ می دھد. فالوورھای این مرکز

ضمن این کھ از درجھ کیفی باالیی برخوردار ھستند، با قیمت ارزان و سرعت بسیار زیاد بھ پیج اینستاگرام

تزریق می شوند.

صداقت با مشتریان و پشتیبانی قوی موجب شده است کھ اکثر کسانی کھ از این مجموعھ خرید می کنند، بھ

مشتریان دائمی آن تبدیل شوند.

از آنجا کھ اکانت ھای فیک واقعی نیستند، بنابراین با پست  ھیچ گونھ ارتباطی برقرار نمی کنند و این مسئلھ موجب

جلوگیری از رفتن آن بھ نتایج جستجو می گردد. ازاین رو تنھا با خرید فالوور واقعی ، فعال و ایرانی را خریداری

نمایید.
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ثبتکنید.
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