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5/5 - (1 امتیاز)

اپلیکیشن اینستاگرام نه تنها یک پلتفرم برای سرگرمی، بلکه به یک ابزار جهت پیشرفت شغلی و درآمد افراد تبدیل شده

است. اینستاگرام با بیش از یک میلیارد کاربر، از محبوب ترین پلتفرم های موجود به شمار می آید. بنابراین داشتن فالوور

باال، باعث دیده شدن پیج شما می شود. اینستاگرام یک موقعیت مناسب برای افراد در جهت معروف شدن قرارداد و

امکان تعامل با مخاطبان را نیز برای آن ها فراهم می کند.

هر کاری را اگر در زمان و موقعیت مناسب انجام دهید، نتیجه مطلوب تری حاصل می شود. اینستاگرام نیز دارای تایم

خاصی، برای بهترین و بیشترین بازخورد است. در این مقاله با سایت دیجی فالوور همراه باشید تا اطالعات الزم را در
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مورد بهترین زمان خرید فالوور و نحوه قرار دادن پیج خود در مسیر رشد و پیشرفت در اختیار شما همراهان گرامی قرار

دهیم.

اهمیت داشتن فالوور باال در اینستاگرام

هر کسب وکاری در اینستاگرام، به دنبال

افزایش درآمد و باال بردن نرخ تعامل خود

است. دستیابی به این هدف با داشتن

فالوورهای باال و واقعی امکان پذیر است. هر

چه تعداد فالوورهای یک پیج بیشتر باشد،

تعامل آن باالتر و پست ها راحت تر وارد

اکسپلورر می شوند.

از دیگر دالیل اهمیت داشتن فالوور باال می‐

توان به کسب اعتماد مشتریان و مخاطبان،

القای حس امنیت به آنان، برندسازی و بیشتر دیده شدن خدمات و محصوالت اشاره کرد.

بهترین زمان خرید فالوور

اگر شما دارای یک کسب وکار نوپا هستید و به تازگی پیج خود را راه اندازی کرده اید، از بهترین زمان های خرید فالوور برای

شما است که مزایای زیادی با خود به همراه دارد. با خرید فالوور واقعی از سایت دیجی فالوور هم نرخ تعامل پیج خود

را باال خواهید برد و هم باعث جلب اعتماد مشتریان و مخاطبان خود خواهید شد. همچنین دیجی فالوور عالوه بر اینکه

پنل دارد، یک سایت معتبر برای خرید فالوور ارزان  و الیک است.

نکته مهم در رابطه با خرید فالوور، این است که ابتدا شما شرایط مناسبی در جهت جذب مخاطبان خود فراهم کرده

باشید. از جمله این شرایط می توان به داشتن محتوای باکیفیت و یا خدمات و محصوالت مفید اشاره کرد.

بنابراین الزم است قبل از خرید فالوور، از داشتن شرایط مورد نیاز در جهت جلب توجه مخاطبان خود اطمینان یابید. از

اقداماتی که در جهت کسب اعتماد و توجه مشتری در کنار خرید فالوور، می توان به آن اشاره کرد به شرح زیر است:

داشتن فعالیت مداوم و وقفه نینداختن در میان آن

داشتن فعالیت و مشارکت با سایر پیج های مرتبط مانند الیو گرفتن، تبلیغات و…

آنچه در ادامه خواهید خواند :
اهمیت داشتن فالوور باال در اینستاگرام1.

بهترین زمان خرید فالوور2.

چه کسانی نیاز به خرید فالوور دارند؟3.

چگونگی افزایش فالوور واقعی4.

نکاتی ضروری در جهت خرید فالوور5.

سواالت متداول بهترین زمان خرید فالوور1.5.

اگر فالوور را در زمان مناسب خریداری نکنیم چه اتفاقی می افتد؟2.5.

آیا خرید فالوور در پیج اختاللی ایجاد میکند؟3.5.
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استفاده از هشتگ گذاری، در جهت آشنا شدن کاربران غریبه با پیج شما

تولید محتوای اصولی و کاربردی

داشتن الیو آموزشی

انتشار پست های خود در ساعات مناسب، در جهت افزایش بازدید و الیک

داشتن کپشن های مناسب

و…

حال ممکن است برای برخی افراد سوال کنند که آیا خرید فالوور باعث متخلف نشان داده شدن پیج ما نمی شود؟ در

جواب الزم است به این نکته اشاره کرد که اگر فالوورهایی که شما خریداری می کنید واقعی بوده و به آرامی در پیج شما

اضافه شوند، خیر باعث همچنین مشکلی نمی شود.

ذکر این نکته نیز الزامیست که فقط ابتدای کار راه اندازی پیج، بهترین زمان  برای خرید فالوور نیست؛ بلکه همیشه در

جهت پیشرفت پیج کاری خود می توانید فالوور خریداری کرده و با نتیجه رضایت بخشی همراه خواهد بود.

چه کسانی نیاز به خرید فالوور دارند؟
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امروزه با توجه به پیشرفت فضای مجازی و کسب وکاهای آنالین، مخاطبان ممکن است به محتوای پیج هایی با تعداد

فالوور پا�ن توجه نکنند. برخی افراد، با داشتن ایده های جالب و جذابیت محتوا قادر به جذب فالوور هستند، اما همواره

جذب فالوور بسیار پردردسر و زمان بر بوده و هیچ تضمینی درباره ریزش وجود نخواهد داشت. بنابراین اگر صاحب یک

کسب وکار هستید و یا قصد باال بردن پیج شخصی و یا کاری خود را دارید، می توانید به سایت دیجی فالوور مراجعه

نموده و فالوور واقعی خریداری نما�د.

چگونگی افزایش فالوور واقعی

پس از افزایش فالوورهای واقعی، با افزایش نرخ تعامل، الیک ها، کامنت ها و بازدیدها پیج شما از نظر الگوریتم

اینستاگرام به عنوان یک پیج محبوب و معتبر شناخته شده و در مدت زمان کوتاهی رشد پیج اینستاگرامی خود را شاهد

خواهید بود.
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از نکات موجود در رابطه با الگوریتم اینستاگرام این است که در ابتدا اینستاگرام پست شما را به 10% از فالوورهایتان

نشان می دهد. درصورتی که فالوورهایتان به پست شما واکنش نشان دهند، سپس به دیگران نیز نشان داده می شود. به

این ترتیب الیک و بازدیدهای شما افزایش پیدا می کند و پست شما در اکسپلورر قرار خواهد گرفت و باعث جذب فالوور

ارگانیک می شود.

نکاتی ضروري در جهت خرید فالوور

از خرید چند بسته به صورت همزمان جلوگیری نما�د، پس از اتمام اعمال شدن یک بسته، بسته دیگر را فعال

نما�د.

توازن را میان الیک، کامنت و تعداد فالوور رعایت نما�د. اگر به این نکته دقت نشود، عالوه بر الگوریتم اینستاگرام،

مخاطبان نیز متوجه خرید فالوور می شوند و باعث از بین رفتن اعتماد آنان می شود.

بهتر است بدانید که فالوور هدفمند توسط ربات ها اضافه می شوند.

جمع  بندی

اینستاگرام نیز مانند سایر اپلیکیشن ها در جهت سرگرمی، برقراری ارتباط و همچنین به عنوان ابزاری در جهت پیشرفت

کاری افراد شناخته می شود. هدف ما در این مقاله معرفی بهترین زمان جهت خرید فالوور، شرایط الزم در جهت پیشرفت

پیج و… بود.

به طور خالصه می توان گفت بهترین زمان برای خرید فالوور وقتی است که یک پیج را تازه راه اندازی کرده  و پیج خود را

از نظر کیفیت محتوا و زیبا� های بصری آماده کرده باشید و در جهت برندسازی و جذب مخاطبان بیشتر و کسب اعتماد

مشتریان فالوور واقعی خریداری نما�د.

همچنین در هر زمان با هدف بهبود پیج خود امکان خرید فالوور برای شما وجود دارد و نتایج مطلوبی نیز حاصل می‐

شود. پس از گذشت مدت زمانی درصورت فعال بودن پیج، امکان کسب درآمد از طریق تبلیغات برای شما وجود خواهد

داشت.

اگر شما قصد خرید فالوور را دارید و قصد دارید به سرعت و از راهی قابل اطمینان باعث رشد و پیشرفت پیج خود

شوید، پیشنهاد ما به شما مراجعه به سایت دیجی فالوور است.

دیجی فالوور می کوشد همواره بهترین خدمات را با قیمت مناسب و کیفیت باال در اختیار مشتریان و کاربران خود ارائه

دهد و از این طریق عالوه بر حفظ مشتریان قدیمی خود، باعث جذب مشتریان جدید نیز می شود. از سایر خدمات دیجی
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فالوور می توان به خرید الیک، کامنت، خرید فالوور خارجی، خرید الیک خارجی، خرید بازدید استوری، خرید پیج

اینستاگرامی، دانلود از اینستاگرام و… اشاره کرد.

سواالت متداول بهترین زمان خرید فالوور

اگر فالوور را در زمان مناسب خریداری نکنید ممکن است برخی از آنها شما را آنفالو کنند موجب ریزش فالوور شوند.

نخیر خرید فالوور نتها اختاللی برای پیج ایجاد نمیکند بلکه باعث افزایش فالوور در اینستاگرام می شود.

اگر فالوور را در زمان مناسب خریداري نکنیم چه اتفاقی می افتد؟ -

آیا خرید فالوور در پیج اختاللی ایجاد میکند؟ -

فالوور
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