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5/5 - (1 امتیاز)

اینستاگرام بدون شک یکی از محبوب ترین پلتفرم های رسانه های اجتماعی در دوران اخیر است. با سرعت بسیار باالیی

در حال رشد است و تعداد فالوورهای اینستاگرام نیز در حال افزایش است. همچنین ایجاد یک پروفایل فعال با تعداد

الیک باال در اینستاگرام برای شما بسیار مهم است. تنها در این صورت است که سایر کاربران اینستاگرام به پروفایل شما

عالقه مند می شوند.
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چرا الیک براي اینستاگرام بسیار مهم است؟

اهمیت الیک برای اینستاگرام:

افزایش ترافیک وب سایت

اگر می خواهید افراد بیشتری وبالگ شما را بخوانند یا کتاب کار شما را دانلود کنند، خرید الیک های فعال اینستاگرام به

شما کمک می کند. الیک های فعال شانس شما را برای داشتن تعامل ارگانیک تر برای سایت شما افزایش می دهد.

نشان دهید که از رقابت جلوتر هستید

مهم است که الیک های شما در اینستاگرام جلوتر از برندهای رقابتی باشد. کسب و کارهای کوچک، متوسط   و بزرگ برای

بهبود تصویر نه تنها از نام تجاری خود، بلکه خدمات، محصوالت و شرکت را دوست دارند. آنها همچنین از آنها به عنوان

راهی برای متمایز شدن از جمعیت استفاده می کنند.

یک نشانه مثبت برای مشتریان بالقوه

الیک ها ساده ترین راه برای نشان دادن به مشتریان و دنبال کنندگان بالقوه شما هستند که کاری که انجام می دهید

کارآمد است. و به خوبی کار می کند.

اثبات اجتماعی

شما می توانید از روی تعداد الیک هایی که پست های یک شرکت دارد، چیزهای زیادی در مورد آن بگو�د. الیک بیشتر،

مقام باالتر!

افزایش نوردهی

هر چه الیک شما بیشتر باشد، مردم بیشتری به سوی امکنت شما جلب می شوند. بیشتر افراد مشهور برای افزایش

شهرت خود، دست به خرید الیک اینستاگرام از سایت دیجی فالوور می زنند.

پتانسیل برای تجارت آینده

فراموش نکنیم که بسیاری از افراد در اینستاگرام از طریق پست های حمایت شده و همکاری برندها امرار معاش می کنند.

اگر می خواهید به عنوان یک تأثیرگذار دیده شوید و به این نوع کسب وکار نگاه کنید، خرید الیک راه دیگری برای تقویت
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این مکالمات است.

مزایاي افزایش الیک چیست؟

1. این امکان را به شما می دهد که حضور خود را در رسانه های اجتماعی بهبود بخشید

2. به شما امکان می دهد تا به رشد سریع تری برسید

3. نرخ تعامل را افزایش می دهد

4. به شما امکان می دهد خودتان را تبلیغ کنید

5. به شما امکان می دهد تجارت خود را توسعه دهید

6. این به شما امکان می دهد اعتبار خود را بهبود ببخشید

7. دسترسی ارگانیک شما را افزایش می دهد

15 ترفند کاربردي براي افزایش الیک اینستاگرام

عکس هاي با کیفیت بگیرید  .1

این ممکن است کلیشه ای به نظر برسد، اما تعجب خواهید کرد که چگونه بسیاری از مردم این کار را نمی کنند. برای

ایجاد پست های عالی در اینستاگرام به چند میلیون تومن DSLR نیاز ندارید، اما حداقل باید مطمئن شوید که نورپردازی

شما خوب است و همه چیز در فوکوس است.

از یک طرح فیلتر ثابت استفاده کنید  .2

اگرچه ممکن است بی اهمیت به نظر برسد، اما ثابت بودن در طرح فیلتر رنگی یکی از راه های برتر برای ایجاد برند

اینستاگرام شماست. استفاده از مجموعه ای از فیلترها (یک یا دو) برای همه عکس های خود به شما کمک می کند تا یک

هویت بصری ثابت در حساب اینستاگرام خود ایجاد و حفظ کنید.

این باعث می شود عکس های شما فورًا در فید فالوورهای شما قابل تشخیص باشند، تشخیص را افزایش می دهد و

الیک های بیشتری را به صورت ثابت دریافت می کند و بهترین راه برای افزایش الیک اینستاگرام را شامل می شود.

پست ها را در پلتفرم هاي دیگر به اشتراك بگذارید  .3
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حساب اینستاگرام خود را به سایر پلتفرم های اجتماعی (مانند فیس بوک و تو�تر) پیوند دهید تا حساب خود و رسانه

ای را که پست می کنید با دنبال کنندگان خود در مناطق دیگر به اشتراک بگذارید. این به افزایش ترافیک پروفایل و

بازدیدهایی که در سایر پلتفرم ها ایجاد می کنید کمک می کند .

از هشتگ هاي محبوب استفاده کنید  .4

استفاده از هشتگ های محبوب به افراد بیشتری کمک می کند عکس های شما را ببینند، که راهی آسان برای افزودن الیک

بیشتر به عکس های شماست. به خاطر داشته باشید که اگر در حال بازاریابی یک محصول هستید، جستجو بهترین راه

برای ایجاد فروش نیست، اما اگر فقط به دنبال راهی برای افزایش اعتبار حساب خود هستید، این راه خوبی برای انجام

آن است.

عکس هاي پشت صحنه را به اشتراك بگذارید  .5
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به دنبال کنندگان خود عکس هایی از پشت صحنه کسب وکارتان بدهید – محصوالت آینده را پیش نمایش کنید، کارمندان

خود را معرفی کنید یا آن ها را به یک تور اداری ببرید. این نوع محتوا منحصر به فرد و جالب است، همچنین یک راه

موثر برای افزودن الیک به هر یک از پست های اینستاگرام شما است.

افزایش الیک با خرید الیک از سایت معتبر  .6

اگر شما زمان زیادی ندارید و سریعا می خواهید به نتیجه برسید، به فکر خرید الیک اینستاگرام ارزان باشید. برای این کار

باید به سراغ سایت معتبر بروید. بهترین و پر استفاده ترین سایت در این زمینه دیجی فالوور است. سایت دیجی فالوور

با سابقه چندین ساله خود، به همه خدمات می دهد.

با اینفلوئنسرها شریک شوید  .7

این به کسب و کار شما کمک می کند تا به افراد بیشتری در بازار هدف خود دسترسی پیدا کند و اعتبار شما را از طریق

اثبات اجتماعی افزایش می دهد. پیروان اینفلوئنسرها تصمیمات خود را در نظر می گیرند و افراد بیشتری در دسترس آنها

هستند، این به معنای فرصت های بیشتری برای خرید محصوالت از کسب و کار شما است.

با برندهاي دیگر شریک شوید  .8

این روش می تواند به شما کمک کند تا افراد بیشتری را در بازار هدف خود جذب کنید. با یک قدم جلوتر رفتن و شراکت

با سایر برندها برای تبدیل شدن به یک ارائه دهنده هدیه، بسته های هدیه ای را که هر دو محصول شما را دارند به

نمایش بگذارند و یا پست مشترک از یک محصول به اشتراک بگذارید.

پست خود را تبلیغ کنید  .9

استفاده از پلتفرم تبلیغات اینستاگرام برای تبلیغ پست های خود به شما کمک می کند تا به افرادی دسترسی پیدا کنید که

هنوز شما را دنبال نمی کنند.

گزینه های هدف گیری قدرتمند آن (همان پلت فرم تبلیغات فیس بوک) به شما این امکان را می دهد که دقیقًا افرادی را

که تبلیغ شما را می بینند انتخاب کنید. اگر هدف گذاری شما خوب باشد و محتوای شما جذاب باشد، می توانید

فالوورهای بیشتری را به کسب و کار خود عالقه مند کنید که به معنای الیک بیشتر است.

اکانت هاي تاثیرگذار را تگ کنید  .10
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به دنبال حساب های تاثیرگذار در صنعت خود باشید و این حساب ها را در پست های جدید خود (در خود عکس، نه در

عنوان) تگ کنید. این نه تنها به این حساب ها درباره عکس های جدید شما اطالع می دهد، بلکه باعث می شود

عکس های شما در فید آن ها در بخش «برچسب شده» ظاهر شوند. این یک راه عملی برای دسترسی به دیگران در بازار

هدف شما است و ممکن است شما را در این حساب های تاثیرگذار معرفی کند.

در پست “دوستان خود را تگ کنید”  .11

ارسال محتوای مرتبط با صنعت، برند و محصوالت شما یکی از جذاب ترین راه ها برای دریافت الیک بیشتر در اینستاگرام

است.

موضوع می تواند هر چیزی باشد – محصولی که دیگران ممکن است دوست داشته باشند، یک ویدیوی خنده دار یا یک

الگوی رفتاری. به عنوان مثال، می توانید عکسی از آخرین محصول خود را با یک CTA در عنوانی که چیزی مانند “دوستی

که این را دوست دارد تگ کنید” ارسال کنید. این آگاهی از برند شما را به روشی ارگانیک تر از سایر موارد گسترش

می دهد.

در زمان هاي پرترافیک پست کنید  .12

اشتراک گذاری یک پست در زمانی که اکثر فالوورهای شما در اینستاگرام هستند، احتمال دیدن آن را افزایش می دهد و

در نتیجه شانس الیک شدن آن را افزایش می دهد.

این یک اثر مرکب دارد، زیرا فیدهای اینستاگرام دیگر زمانی نیستند – داشتن عکسی که تعداد تعامالت زیادی دارد،

شانس نمایش آن را در فیدهای سایر فالوورهای شما افزایش می دهد، که به معنای الیک بیشتر در پست های شما

است.

یک سوال بپرسید  .13

روندی که در بسیاری از پست های اینستاگرامی با جذابیت باال مشاهده می کنید این است که کپشن ها سوالی

هستند. سواالت در شرح عکس های مربوط به عکس ها جذاب تر است و بینندگان عکس شما را درگیر می کند.

افرادی که با پست هایی همراه با کامنت درگیر شده اند، احتماًال آنها را الیک می کنند – این نوعی عادت است که می تواند

به شما کمک کند الیک بیشتری در عکس های اینستاگرام خود داشته باشید.
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تخفیف و تبلیغات ارسال کنید  .14

هدایا و تخفیفات همیشه برای هر کاری سازگار است. یکی از بهترین راه ها برای تبدیل فالوورهای اینستاگرام به مشتری

خود، ارسال محصوالت پر تخفیف است. محصولی ساده با متنی که چیزی شبیه به “30% تخفیف این هفته!” خواندن

آسان است، و مردم اغلب آن را ذخیره می کنند و دوست دارند تا مطمئن شوند که آن را به خاطر می آورند.

از قابلیت استوري اینستاگرام استفاده کنید  .15

استوری اینستاگرام یک رقیب مستقیم برای Snapchat Stories در اینستاگرام است. این به کاربران اجازه می دهد تا

به روزرسانی ها را مستقیمًا در پلتفرم ارسال کنند که فقط 24 ساعت طول می کشد. در استوری خود به پست آخر یا

دلخواه خود اشاره کنید تا الیک بیشتری بگیرید.

نتیجه گیري

داشتن الیک در اینستاگرام ضروری است. آنها می توانند به شما کمک کنند تا محصوالت و خدمات خود را تبلیغ کنید یا

به مردم نشان دهید که به آنها عالقه دارید و حرف مهمی برای گفتن دارید. هر چه الیک شما بیشتر باشد، بهتر می

توانید در اینستاگرام به اهداف خود برسید.

 

اگر می خواهید مطلب آموزش افزایش الیک اینستاگرام با ۱۵ ترفند کاربردی را به صورت آفالین بخوانید pdf را دانلود

کنید.

سواالت متداول 

پست خود را تبلیغ کنید _ با برندهای دیگر شریک شوید _ عکس های پشت صحنه را به اشتراک بگذارید _ از

هشتگ های محبوب استفاده کنید

چند ترفند کاربردي براي افزایش الیک اینستاگرام چیست؟ -

https://www.digi-follower.com/wp-content/uploads/2022/10/Teaching-how-to-increase-real-Instagram-likes.pdf
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دست از کار نکشید، محتوا تولید کنید _ نسبت میان محتوای تعاملی و محتوای فروش محور را رعایت کنید

تکنیک هاي افزایش الیک واقعی اینستاگرام چیست؟ -

فالوور
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خرید اتو الیک ایرانی ارزان تحویل فوري در کمترین زمان ممکن
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امکانات جدید اینستاگرام + آموزش پین کردن پست در اینستاگرام

دیدگاه *

فرستادن دیدگاه
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