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5/5 - (1 امتیاز)

اینستاگرام یک پلت فرم عالی برای نمایش هر چیزی به جهان است. چه یک وبالگ نویس، یک اینفلوئنسر، یک برند یا

یک تجارت کوچک باشید، می توانید افراد را جذب کنید و در عین حال خود را به بهترین شکل ممکن تجسم کنید.

همه افراد برای اینکه حساب کاربری خود را محبوب و قابل اعتماد کنند، باید فالوورهای زیادی در اینستاگرام داشته

باشند. اما این نیاز اغلب بازاریابان را وسوسه می کند تا از روش های اشتباه برای به دست آوردن فالوورهای بیشتر
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استفاده کنند که فقط باعث کاهش تعامل و تصویر برند آنها می شود.

داشتن فالوورهای واقعی و فعال اینستاگرام برای افزایش تعامل و دسترسی شما ضروری است. شما می توانید با استفاده

از ابزارهای مختلف بازاریابی رسانه های اجتماعی، فالوورهای اینستاگرام را افزایش دهید یا خریداری کنید.

فالوور فعال چیست؟

فالوورها در اینستاگرام به دو حالت فیک و واقعی

وجود دارد. فالوور فیک به فالووری گفته می شود

که وجود خارجی ندارد و اکثرا توسط ربات ساخته

می شود. این پیج ها هیچ ارزشی جز نمایش تعداد

فالوورها در پیج ندارد.

از طرف دیگر فالوورهایی دیگری به نام فالوور

واقعی در اینستاگرام وجود دارد. فالوور واقعی

اینستاگرام، پیج هایی هستند که توسط افراد عادی

مثل شما تولید شده و دارای شماره تماس و ایمیل

معتبر می باشند.

هر فالوور واقعی فالوور فعال نیست! برای فالوور

فعال اینستاگرام بودن باید فالوور واقعی شروع به

فعالیت در پیج خود و پیج کسی که دنبال می کند،

باشد. فالوور فعال هویت واقعی دارد، از

پست های شما دیدن می کند، پست ها و

استوری ها را الیک می کند، کامنت می گذارد و….

به زبان ساده فالوور فعال به به کسی گفته می شود که پست ها را الیک کرده، کامنت می گذارد و نسبت به فعالیت

دیگران بازخورد نشان می دهد.

این فالوورها نه تنها به فکر تعامل پیج خود است، بلکه با فعالیت خود سبب افزایش تعامل پیج شما می شود. با فعالیت

این نوع فالوورها پیج شما ارتقای رتبه و آمار می گیرد. با کمک فالوور فعال اینستاگرام، پیج شما پویا و پر رونق خواهد

بود.

آنچه در ادامه خواهید خواند :
فالوور فعال چیست؟1.

چرا فالوورهای فعال در اینستاگرام اهمیت دارند؟2.

مزایای فالوورهای فعال اینستاگرام:1.2.

روش های شناسایی فالوور فعال در اینستاگرام چیست؟2.2.

روش های موثر برای افزایش فالوور واقعی فعال در اینستاگرام3.2.

روی بهینه سازی حساب خود کار کنید4.2.

به طور مداوم پست کنید5.2.

  با فالوورهای خود درگیر شوید6.2.

  خرید فالوور فعال اینستاگرام از سایت معتبر دیجی فالوور7.2.

  با اینفلوئنسرها یا برندها همکاری کنید8.2.

  یک هشتگ ایجاد کنید9.2.

  محتوایی را پست کنید که مخاطب شما می خواهد ببیند10.2.

  یک جایزه یا مسابقه را میزبانی کنید11.2.

نتیجه گیری12.2.

سواالت متداول فالوور فعال در اینستاگرام چیست؟13.2.

چگونه فالوورهای اینستاگرام را افزایش دهم؟14.2.

روش های شناسایی فالوور فعال در اینستاگرام چیست؟15.2.
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چرا فالوورهاي فعال در اینستاگرام اهمیت دارند؟

بسیاری از مردم فکر می کنند همه دنبال کننده ها، فالوور فعال هستند. فرقی نمی کند واقعی باشند یا جعلی، اما این

موضوع بسیار مهم است. اگر بخواهید از حساب خود کسب درآمد کنید و دسترسی گسترده ای داشته باشید، این

موضوع اهمیت بیشتری دارد.

در الگوریتم اینستاگرام همه چیز در مورد تعامل است. نرخ تعامل به شما کمک می کند، در اینستاگرام رتبه باالیی داشته

باشید و برای مخاطبان وسیع تری قابل مشاهده باشید. برای این کار، فالوورهای جعلی شامل نمی شوند.

اگر فالوورهای جعلی قابل توجهی داشته باشید، نرخ تعامل شما کاهش می یابد. این روی دید شما تأثیر می گذارد و

نمی توانید موفق شوید. به همین دلیل، ضروری است که فالوورهای فعال اینستاگرام خود را به صورت ارگانیک افزایش

دهید. فالوورهای فیک نه تنها منجر به کاهش درآمد و تعامل پیج شما می شود، بلکه ممکن است اینستاگرام شما را

متهم به استفاده از ربات کند و در نهایت شما را جریمه می کند.

مزایاي فالوورهاي فعال اینستاگرام:

  تعامل را افزایش می دهد.

  به شما کمک می کند دسترسی گسترده ای داشته باشید.

  اعتماد افراد را به کسب و کار یا حساب شما افزایش دهید.

  منجر به پول بیشتر می شود.

روش هاي شناسایی فالوور فعال در اینستاگرام چیست؟

بعضی فالوورها در اینستاگرام واقعی هستند، ولی اگر در صفحه اینستاگرام شما فعالیت نکنند و یا این که در پیج خود

فعالیت زیادی نداشته باشند، الگوریتم اینستاگرام آنها را فیک تشخیص می دهد و ممکن است به حالت دسته جمعی

آنها را پیج شما حذف کند.

دنبال کننده فعال، بهترین دنبال کنند ه ها در اینستاگرام هستند. همه حساب های تجاری در اینستاگرام خواستار چنین

فالوورهایی هستند. مشخصات فالوور فعال به صورت زیر است:

  حساب کاربری استاندارد دارد.(دارای ایمیل یا شماره واقعی باشد)
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  نام کاربری آن واقعی و معنی دار باشد.

  در پیج خود پست دارند و به مرور زمان بگذارند.

  دارای عکس پروفایل خوبی است.

  توضیحات بیوگرافی دارد. (اگر پیج تجاری است دارای لینک سایت و یا پین پست اصلی است)

  بعضی پیج ها دارای هایالیت است.

  با پیج هایی که آنان را دنبال کرده تعامل دارد.

  با پیج شما تعامل دارد و با شما صحبت می کند.

  دریافت کامنت، ریپالی کردن استوری های شما با استیکر

  هر نوع تعامل با پیج شما (مانند بازدید از پست، استوری، ریلز و…)

روش هاي موثر براي افزایش فالوور واقعی فعال در اینستاگرام

در اینجا بهترین راه های افزایش فالوور واقعی و فعال اینستاگرام به زیر است:

روي بهینه سازي حساب خود کار کنید

بهینه سازی حساب برای هر پلتفرمی حیاتی است. بهینه سازی اکانت به این معنی است که همه جزئیات در حساب خود

باید پر کنید و در اختیار مخاطبان شما قرار دهید.

اولین چیزی که مخاطبان شما در اکانت اینستاگرام شما خواهند دید، بیوگرافی شما است. اگر آن را با افزودن کلمات

کلیدی و افزودن لینک به سایت کسب و کار خود بهینه سازی کنید، کمک خواهد کرد. واضح است که افزودن پیوند خود

باعث دیده شدن و ترافیک بیشتر به سمت سایت شما می شود.

به طور مداوم پست کنید

بسیاری از مردم اشتباه می کنند که به صورت تصادفی پست می کنند. انجام این کار به هیچ وجه باعث افزایش فالوور

اینستاگرام شما نمی شود و در واقع حتی ممکن است به برند شما آسیب برساند.

به همین دلیل است که من همیشه به شما توصیه می کنم یک برنامه پست ثابت داشته باشید. برخی از ابزارهای

برنامه ریزی رسانه های اجتماعی عالی وجود دارند که می توانند به شما در خودکار سازی فرآیند در صورت نیاز

کسب وکارتان کمک کنند.
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  با فالوورهاي خود درگیر شوید

مردم دوست دارند اینفلوئنسرها یا صاحب مشاغل به پیام های آنها در رسانه های اجتماعی پاسخ دهند. آنها بیشتر

مستعد توصیه چنین حساب هایی به جوامع خود هستند. بنابراین، پاسخ دادن به پیام های شما یک راه عالی برای

افزایش فالوورهای اینستاگرام شما به صورت ارگانیک است.

همچنین سعی کنید با فالوورهای خود بیشتر شخصی باشید. هر روز زمانی را برای تعامل با فالوورهای خود اختصاص

دهید. به نظرات آنها پاسخ دهید و با آنها گفتگو ایجاد کنید.

  خرید فالوور فعال اینستاگرام از سایت معتبر دیجی فالوور

اگر شما حوصله و یا زمان کافی برای افزایش فالوور ندارید، حتما به فکر خرید فالوور واقعی اینستاگرام باشید. مهمترین

نکته برای خرید فالوور فعال اینستاگرام، پیدا کردن سایت معتبر و با اعتماد است. هر برندی برای شما فالوور فعال

نمی دهد و یا حتی ممکن است از شما کالهبرداری کنند.

بهترین روش برای خرید فالوور فعال اینستاگرام، خرید از برند دیجی فالوور است. سایت دیجی فالوور با سابقه چندین

ساله خود پر استفاده ترین سایت افراد مشهور است. این سایت با پشتیبانی 24 ساعته و ضمانت بازگشت وجه با

اعتماد ترین سایت خرید انواع محصوالت اینستاگرامی است.

  با اینفلوئنسرها یا برندها همکاري کنید
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همیشه از سایر اکانت های اینستاگرام در جایگاه خود استفاده کنید که لیست کاملی از دنبال کنندگان دارند. شما

می توانید با این حساب ها در یک پروژه همکاری کنید زیرا هر دوی شما از آن سود خواهید برد. آنها می توانند از

فالوورهای شما سود ببرند و شما از فالوورهای آنها سود خواهید برد.

  یک هشتگ ایجاد کنید

ویژگی هایی مانند هشتگ ها صدها امکان و فرصت را به ارمغان می آورد. اگر می خواهید تعامل باالیی داشته باشید، یک

هشتگ شخصی ایجاد کنید و تالش کنید تا آن را در جامعه خود ویروسی کنید.

حتما مطمئن شوید که این هشتگ ها منحصر به فرد است و هیچ کس دیگری از آن استفاده نمی کند. سپس می توانید

فالوورهای خود را تشویق کنید تا از همان هشتگ استفاده کنند تا به شما در جذب فالوورهای بیشتر کمک کند.
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برای استفاده حداکثری از این فعالیت، می توانید تصاویر اکانت هایی را که از هشتگ شما استفاده کرده اند، بازنشر کنید.

انجام این کار به آنها اعتبار الزم را می دهد و آنها با خوشحالی بیشتری با شما ارتباط برقرار می کنند. انجام چنین

فعالیت هایی به ایجاد یک جامعه قوی تر و جذاب تر کمک می کند.

  محتوایی را پست کنید که مخاطب شما می خواهد ببیند

شما باید به طور موثر مخاطبان هدف خود را تجزیه و تحلیل کنید و در مورد رفتار و ترجیحات آنها اطالعات کسب کنید.

این به شما کمک می کند نوع محتوایی را که مخاطبان شما می خواهند ببینند را درک کنید.

روندهای مختلفی در محتوای مختلف وجود دارد زیرا برخی از محتواها بهتر از سایرین در اینستاگرام عمل می کنند.

بنابراین، باید به جزئیات توجه کنید و محتوایی را که مخاطبان شما دوست خواهند داشت، تنظیم کنید.

این بدان معناست که به زیرنویس ها، فیلترها، زمان بندی پست خود و نحوه ظاهر کلی آن در نمایه خود توجه کنید. در

جذب فالوور همه چیز تغ�ر خواهد کرد.

  یک جایزه یا مسابقه را میزبانی کنید

مردم چیزهای رایگان را دوست دارند. به همین دلیل است که میزبانی یک مسابقه یا جایزه یک راه موثر برای افزایش

فالوورهای شما در اینستاگرام است. آنها همچنین در افزایش دسترسی شما به مخاطبان گسترده تر عالی هستند. بهترین

راه جذب فالوور فعال اینستاگرام به حالت ارگانیک، اجرای مسابقه و اهدای جوایز است.

با این کار فالوورهای شما نظر می دهند، دوستان خود را تگ می کنند و شما می توانید قوانینی را برای تبلیغ برند خود در

نظر بگیرید. به این ترتیب، الگوریتم اینستاگرام به شما کمک می کند تا به مخاطبان بیشتری دسترسی پیدا کنید.

نتیجه گیري

امروزه اینستاگرام پر استفاده ترین برنامه در دنیا است و به ابزاری عالی برای کسب درآمد و رشد تجاری تبدیل شده

است. هدف اصلی تمام پیج ها در این پلتفرم جذب فالوور فعال برای درآمدزایی از اینستاگرام است. برای این کار باید با

روش ها�ی که در باال ذکر شده است شروع به جذب فالوور فعال نما�د تا در زمان کمی به درآمد باالیی دست یابید.

منبع 
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سواالت متداول فالوور فعال در اینستاگرام چیست؟

روش هایی مانند شناسایی بازار هدف و تولید محتوای اصولی را سرلوحه کارتان قرار دهید.

  دارای عکس پروفایل خوبی است، نام کاربری آن واقعی و معنی دار باشد، با پیج هایی که آنان را دنبال کرده تعامل

دارد، دریافت کامنت، ریپالی کردن استوری های شما با استیکر

چگونه فالوورهاي اینستاگرام را افزایش دهم؟ -

روش هاي شناسایی فالوور فعال در اینستاگرام چیست؟ -

فالوور
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