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5/5 - (2 امتیاز)

یکی از سواالت متداول صاحبان کسب وکار و افراد دارای تخصص، چگونگی کسب درآمد از اینستاگرام است. بدیهی است

که داشتن دانش خوب در زمینه ای خاص و یا داشتن یک کسب وکار، می تواند منبع خوبی برای کسب درآمد از شبکه های

اجتماعی به خصوص  اینستاگرام باشد .

بسیاری از کاربران اینستاگرام در طول روز به دنبال مطالب خاص، آموزنده، سرگرمی و غیره هستند. این دسته از افراد

می توانند همزمان با استفاده سرگرم کننده از این شبکه مجازی محبوب، به کسب درآمد بپردازند.



11/12/22, 1:21 PM ! کسب درآمد اینترنتی با الیک کردن در اینستاگرام

https://www.digi-follower.com/?p=422370&preview_id=422370&preview_nonce=39e6a391ec&post_format=standard&_thumbnail_id=422551&preview… 2/8

موفقیت در اینستاگرام و رسیدن به درآمد از پیج، به عوامل مختلفی از جمله تعداد فالوورها بستگی دارد. هر اندازه که

تعداد فالوورهای شما بیشتر باشد، درصد موفقیت و اعتبار پیج اینستاگرامی شما نیز با افزایش روبه رو است.

نحوه کسب درآمد از اینستاگرام از طریق الیک کردن

الیک کردن یکی از روش های کسب درآمد از

اینستاگرام است که درآمد خوبی برای افراد به

دنبال دارد. در چند سال اخیر اینستاگرام به یکی

از برنامه های محبوب اجتماعی تبدیل شده است

و افراد در طول روز مدت زمان زیادی را جهت

خریدوفروش، سرگرمی و…، در این فضا سپری

می کنند. به همین دلیل امروزه کسب درآمد از

اینستاگرام به مسئله مهمی برای صاحبان

مشاغل مجازی تبدیل شده است.

همانطور که پیش از این بیان کردیم، کسب درآمد از طریق الیک کردن پست ها، روشی است که افراد می توانند از آن

بهره مند شوند. شبکه مجازی اینستاگرام به تدریج امکانات مختلفی را برای افزایش تعامل کاربران به برنامه خود اضافه

کرده است.

کسب درآمد از طریق الیک کردن نیاز به کمی آموزش، دانش و کسب تجربه دارد. افرادی که در این زمینه مشغول به کار

هستند، می توانند با کمترین هزینه و مشکالت کاری، درآمد خوبی به دست آورند.

برخی از صاحبان کسب وکار با استفاده از عالقه مردم نسبت به فضای مجازی، یک پیج اینستاگرام راه اندازی می کنند و به

تبلیغ محصوالت، مشاغل و خدمات خود در آن می پردازند. بنابراین در صورتی که شما هم از دانش خوبی برخوردار

هستید یا صاحب یک کسب وکار می باشید، می توانید از طریق اینستاگرام آن را در اختیار افراد قرار دهید.

برای شروع کار و کسب درآمد از این طریق، افراد هیچ نیازی به بازاریابی و فروش محصول نخواهند داشت. عالوه براین

نیازی به سرمایه گذاری نیز نمی باشد. تنها کار الزم برای داشتن درآمد دالری از این طریق، فالو کردن و الیک کردن

پیج های اینستاگرام است. در صورت صرف 3 الی 4 ساعت زمان، افراد می توانند روزانه حدود 3 دالر درآمد داشته باشند.

این روشی برای کسب درآمد واقعی است.

برای انجام این کار افراد تنها باید به موارد زیر دسترسی داشته باشند:

گوشی اندرویدی یا لپ تاپ (انجام کار با لپ تاپ سرعت باالتری دارد)

آنچه در ادامه خواهید خواند :
نحوه کسب درآمد از اینستاگرام از طریق الیک کردن1.

خرید الیک چگونه منجر به افزایش کسب درآمد پیج می شود؟2.

.3Getlike کسب درآمد از طریق وبسایت معتبر
سواالت متداول کسب درآمد اینترنتی با الیک کردن1.3.

آیا خرید الیک باعث افزایش کسب درامد بیشتر میشود؟2.3.

ب کدام سایت میتوانیم با الیک و فالو کردن کسب درامد کنیم؟3.3.
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یک اکانت اینستاگرام جدید و یا اکانت قدیمی که به آن نیازی ندارید.

اینترنت پرسرعت

جهت برداشت درآمد نیز داشتن شرایط زیر ضروری است:

داشتن حداقل 10 فالوور و 20 فالووینگ

حداقل 10 تا 12 تصویر در پیج (توجه داشته باشید که عکس ها می توانند مربوط به خود شخص یا افراد دیگر

باشد)

عکس پروفایل باید همان عکس موجود در پیج باشد.

کسب درآمد از طریق الیک کردن، می تواند برای دانشجویان و بانوان خانه دار انتخابی بسیار مناسب باشد. الیک کردن

تعاملی دو طرفه است به طوری که عالوه بر کسب درآمد فرد مشغول به کار، موجب افزایش اعتماد و اعتبار پیج کاربر

خواهد شد. در ادامه توضیحات بیشتری در این زمینه ، شرح خواهیم داد.

خرید الیک چگونه منجر به افزایش کسب درآمد پیج می شود؟

در حال حاضر یکی از نشانه های تا�د محتوای کاربران اینستاگرام تعداد الیک های آن  است. شاید دانستن این موضوع

برایتان جالب باشد که برای دیدن پست های خاص یک پیج عالوه بر اینکه باید فالوور آن باشید، الزم است که پست های

آن را نیز الیک کنید.

در واقع مشاهده الیک، پست و ثبت الیک از جمله اصلی ترین ویژگی هایی است که تعامل با کاربران را رقم می زند. با

تغ�ر الگوریتم اینستاگرام، تعداد الیک های پست از اهمیت باالیی برخوردار شده است.

هر اندازه که تعداد الیک های شما بیشتر باشد، امکان نمایش پست شما در اکسپلور در مدت زمانی کوتاه افزایش

می دهد. تاثیر افزایش الیک جهت ورود پست به بخش اکسپلور نسبت به سایر الگوریتم ها باالتر است.

به عنوان مثال در صورتی که شما حدود 2000 فالوور داشته باشید و پس از منتشر کردن پست، تنها نیمی از فالوورها شما

را الیک کنند، اینستاگرام  پست شما را در اکسپلور قرار خواهد داد. توجه داشته باشید پستی که به اکسپلور وارد می شود،

افزایش فالوور، افزایش بازدید از پست و در صورتی که پیج کاری باشد باعث افزایش فروش نیز شود.

Getlike کسب درآمد از طریق وبسایت معتبر
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وبسایت Getlike یک سایت روسی است که افراد می توانند بدون هیچ گونه سرمایه از طریق آن کسب درآمد داشته

باشند. افراد می توانند از طریق الیک کردن و فالو کردن شبکه های مختلف از جمله تلگرام، تیک تاک، تو�تر و اینستاگرام

کسب درآمد داشته باشند. همانگونه که از نام سایت Getlike مشخص است، افراد می توانند از آن برای افزایش الیک و

فالوور استفاده کنند.

سایت Getlike به دو بخش تقسیم شده است. بخش اول مربوط به افرادی است که قصد دارند با پرداخت هزینه،

تعداد فالوورهای خود را افزایش دهند. بخش دوم نیز مربوط به افرادی است که قصد دارند با الیک کردن و فالو کردن

دیگران درآمد داشته باشند.

برای شروع فعالیت در این سایت، ابتدا باید ثبت نام خود را انجام دهید. الزم به ذکر است که این سایت یک سایت

روسی است در نتیجه زبان آن نیز روسی می باشد. در نتیجه برای استفاده راحت از آن بهتر است از مرورگر کروم استفاده

شود تا ترجمه مطالب به زبان انگلیسی امکان پذیر باشد.
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جهت ثبت نام در سایت Getlike، ابتدا ایمیل معتبر خود را وارد کنید. رمز عبور خود را وارد کنید. سپس از قسمت باالیی

صفحه گزینه تا�د ایمیل را انتخاب و پس از دریافت ایمیل، آن را تأ�د کنید. حال اطالعات پیج اینستاگرام خود را وارد

سایت کنید. در پایان با انتخاب قسمت شبکه اجتماعی می توانید با الیک کردن، کسب درآمد و فالو کردن از شبکه

محبوب اینستاگرام درآمد داشته باشید.

جمع بندی

خرید الیک و فالوور اینستاگرام می تواند رشد روزافزون پیج شما را به دنبال داشته باشد. سایت دیجی فالوور یکی از

معتبرترین سایت های خرید الیک، فالوور، خرید کامنت اینستاگرام و غیره است. برای پیشرفت پیج خود می توانید به

سایت دیجی فالوور مراجعه کنید.

سواالت متداول کسب درآمد اینترنتی با الیک کردن

بله باال بودن الیک در اینستاگرام باعث میشود پست شما خیلی ساده و زودتر وارد اکسپلور شود و پست شما در دید

افراد بیشتری قرار بگیرد در نتیجه میزان مشتریان شما از طریق افزایش می یابد.

سایت Getlike یکی از این سایت ها می باشد.

آیا خرید الیک باعث افزایش کسب درامد بیشتر میشود؟ -

ب کدام سایت میتوانیم با الیک و فالو کردن کسب درامد کنیم؟ -

فالوور

جستجو …
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