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5/5 - (1 امتیاز)

شاید کمتر کسی فکرش را میکرد که روزی با به اشتراک گذاشتن مهارت ها و روزمرگی های خود بتواند به درآمد های

میلیونی برسد؛ اما این روزها به لطف اینستاگرام که یک شبکه اجتماعی بسیار محبوب است، چنین امکانی برای تمامی

افراد فراهم شده است. تنها ابزارهایی که در مسیر بالگری به آن احتیاج خواهید داشت، یک گوشی موبایل و صفحه

اینستاگرامی خواهد بود.
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البته ممکن است که برخی از افراد مایل نباشند که تصویری از خود را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند. شاید

برخی از افراد از دوربین و فیلم گرفتن از خود خجالت بکشند؛ اما حتی این دسته از کاربرهای اینستاگرام هم میتوانند به

یک بالگر تبدیل شوند. در ادامه قصد داریم که تعدادی از ایده های پولساز برای بالگری بدون چهره را به شما معرفی

کنیم. امیدواریم که با شما هم با کمک این روش ها بتوانید از بستر اینستاگرام درآمد کسب کنید.

بالگر کیست و چیکار میکند؟

به زبان ساده بالگر را میتوانیم به عنوان فردی معرفی کنیم که مهارت یا تخصص خاصی را دارد و از شبکه های اجتماعی

برای تولید محتوا در مورد آن استفاده میکند. برخی از افراد به اشتباه اینطور فکر میکنند که هر فردی که تعداد فالوورهای

او در اینستاگرام باالتر است، یک بالگر محسوب میشود؛ در حالی که اینطور نیست و بالگرها بیشتر به دنبال جذب افرادی

هستند که به حوزه کاری آنها عالقه دارند.

این دسته از فعاالن دنیای مجازی معموال با دانش و مهارتی که دارند، نظراتی تخصصی و کارشناسی شده را به دنبال

کننده های خود ارائه میدهند. این دسته از افراد تاثیر قابل توجهی را بر روی مخاطبین خود میگذارند و به همین دلیل

هم ممکن است که با اینفلوئنسر ها اشتباه گرفته شوند.

در تعریفی دیگر می توانیم بالگر را به عنوان فردی معرفی کنیم که با راه اندازی یک صفحه در اینستاگرام، به دنبال به

اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود است. در واقع این دسته از افراد، پیج اینستاگرامی خود را به عنوان یک بالگ در

نظر میگیرند.

در صورت که یک بالگر قصد موفقیت در اینستاگرام را داشته باشد، باید به منتشر کردن محتوای جذاب و تخصصی و

کامال یونیک، توجه کند.

این دسته از فعاالن دنیای مجازی برای بدست آوردن اعتبار و رسیدن به درآمد از پیج اینستاگرامی خود، به تعداد قابل

توجهی فالوور احتیاج دارند. هر قدر که تعداد دنبال کننده های این افراد بیشتر باشد، شانس کسب درآمد آن ها هم

بیشتر خواهد بود. برای اینکه با کمک بالگری سریعتر به پول برسید میتوانید از سایت دیجی فالوور برای افزایش تعداد

دنبال کننده های خود یاری بخواهید.

بالگري و انواع آن

فعالیت در حوزه بالگری میتواند چالش های مختلفی را داشته باشد که یکی از آنها انتخاب نوع بالگری است که قصد

فعالیت در آن حوزه را دارید. معموال فعالیت بالگر ها به نحوی است که تنها بر روی یک حوزه خاص تمرکز دارند و در

مورد آن محتوا تولید کرده و در صفحه خود به اشتراک میگذارند.
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با این وجود میتوان تمامی بالگر ها را بر اساس نوع محتوایی که تولید میکنند، در یکی از دسته بندی های زیر قرارداد:

      بالگر هاي کمال گرا

این دسته از بالگر ها مدت زمان زیادی را به تولید محتوای خود اختصاص میدهند و در این حوزه حساسیت باالیی را

دارند. این دسته از بالگر ها همواره به دنبال بهترین پست و استوری ها هستند و به همین دلیل بیشتر زمان خود را در

طول روز، به ساخت محتوایی مناسب و بدون عیب و نقص اختصاص میدهند.

مهم نیست که این دسته از بالگر ها در چه حوزه ای فعالیت دارند، چرا که وقتی برای اولین بار وارد پیج این دسته از

بالگر ها شوید، به خوبی از بی عیب و نقص بودن صفحه آن ها اطالع پیدا میکنید. در برخی از موارد ممکن است که

حتی نوع لباس پوشیدن بالگرهای کمال گرا با موضوع پستی که به اشتراک میگذارند، متناسب باشد.

بالگرهاي اهل سفر

مسافرت و گشت و گذار همواره یکی از بهترین ایده ها برای بالگری بوده است که طرفداران زیادی را هم دارد. بالگر

هایی که همواره در حال سفر هستند و مکان هایی بکر و منحصر به فرد را کشف میکنند در این دسته قرار دارند. با ورود

به پیج این افراد شما هم در سفرهایی که این افراد داشته اند، آن ها را همراهی خواهید کرد.

البته گاهی اوقات ممکن است که سایر بالگرها هم از سفرهایی که می روند، تصاویر و پست هایی را با دنبال کننده های

خود به اشتراک بگذارند. حتی احتمال این وجود دارد که در استوری های هایالیت شده بالگر های مختلف، تصاویری از

سفرهای آن ها پیدا کنید. به اشتراک گذاری این نوع تصاویر میتواند حس صمیمیت بیشتری را بین شما و دنبال کننده

های شما ایجاد کند.

   بالگرهاي جذاب و خفن

احتماال شما هم دیده اید که برخی از بالگر ها، زندگی الکچری و جذابی را دارند و همواره تصاویری را از این سبک زندگی

خود به اشتراک میگذارند. این دسته از بالگر ها بیشتر به حوزه هایی مثل زیبایی، میکاپ و آرایش، لباس و فشن و به

طور کلی زمینه هایی که مورد عالقه خانم ها هستند، فعالیت دارند و بیشتر دنبال کننده های آن ها هم خانم ها می

باشند.

برخی از افراد این دسته از بالگرها را اینفلوئنسر می نامند. جالب است بدانید که این دسته از بالگرها معموال فالوور های

بیشتری را هم جذب می کنند و می توان گفت که در جذب مخاطب، عملکرد بهتری را نسبت به سایر رقبای خود دارند.
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  بالگرهاي متخصص و باهوش

این دسته از مخاطب ها نه محتوایی با کیفیت بسیار باال دارند و نه اینکه سبک زندگی خفن و جذابی را دارند؛ اما با این

وجود موفق میشوند که تعداد قابل توجهی دنبال کننده کسب کنند. حتی در برخی از موارد این دسته از بالگرها در زمینه

خاصی فعالیت ندارند و در پیج خود به موضوعات مختلف و گاهی بسیار بی ربط به هم می پردازند.

راز موفقیت این دسته از بالگر ها را میتوانیم در تخصص باالی آن ها در زمینه اینستاگرام و آشنایی با الگوریتم های

مختلف این شبکه اجتماعی دانست. همچنین این دسته از افراد به خوبی می دانند که چگونه از ترند های شبکه هی

اجتماعی برای افزایش دنبال کننده های خود استفاده کنند و به همین دلیل هم به آن ها، بالگرهای باهوش گفته

میشود.

      بالگرهاي جنجالی
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برخی از فعاالن حوزه اینستاگرام، با به اشتراک گذاشتن محتواهای جنجالی در مدت زمان کوتاهی مورد توجه قرار

میگیرند و فالوورهای باالیی کسب میکنند. اشخاص جنجالی اینستاگرام افرادی مثل فمینیست ها، فعاالن حوزه های

مختلف، هنرمندان پرحاشیه و. . . هستند.

جالب است بدانید که یکی از اصلی ترین مشتریان خدمت خرید فالوور اینستاگرام این دسته از بالگرها هستند؛ چرا که

قصد دارند با افزایش دنبال کننده های خود، به صفحه ای که ایجاد کرده اند اعتبار بدهند. البته تمامی انواع بالگرها برای

رشد سریع صفحه اینستاگرامی خود می توانند از خدمات سایت دیجی فالوور بهره ببرند.

معرفی ایده هاي پولساز با بالگري بدون چهره

فارغ از اینکه قصد دارید در کدام گروه از انواع بالگر های اینستاگرام قرار بگیرید، امکان بالگر شدن بدون نمایش چهره

برای شما وجود دارد. ممکن است شما هم جزو هزاران و حتی میلیون ها فردی باشید که عالقه ای به نمایش چهره خود

در شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام ندارند. در این صورت می توانید از ایده هایی که در ادامه به شما معرفی

خواهیم کرد برای راه اندازی پیج بالگری خود استفاده کنید.

البته پیشنهاد ما این است که برای جلب اعتماد مخاطبین خود، حداقل از تصویر دستان خود و یا بخشی از صورتتان

استفاده کنید. موارد زیر تعدادی از ایده های بالگری بدون نمایش چهره هستند:

1. بالگری در زمینه تکنولوژی

2. بالگری در زمینه حرفه ای که دارید و یا مهارت های خود

3. بالگری در زمینه گیم و بازیهای ویدیویی

4. فود بالگری

5. بالگری در زمینه مد و فشن

6. بالگری در زمینه طنز و تولید محتوای خنده دار

7. بالگری در زمینه معرفی کتاب

8. بالگری در زمینه بازارهای مالی

9. بالگری در زمینه نگهداری از گیاهان و پرورش آن ها

10. بالگری در زمینه پزشکی، پرستاری و رشته های بالینی

11. آنباکسینگ محصوالت مختلف و بررسی آن ها

12. بالگری در زمینه آخرین اخبار

https://www.digi-follower.com/
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13. بیوبی بالگری و فعالیت در زمینه زیبایی

14. بالگری در زمینه سفر و معرفی مکان های بکر و منحصر به فرد برای سفر

15. بالگری در زمینه دیجیتال مارکتینگ

البته مواردی که در این لیست وجود دارند، تنها بخشی از حوزه هایی هستند که میتوانید بدون نمایش چهره خود، در

مورد آن ها بالگری کنید.

جمع بندي

بالگری در زمینه ای موفق خواهد بود که بر اساس نیاز کاربر های اینستاگرام ایجاد شده باشد. مطمئنیم که بعد از معرفی

ایده های بالگری بدون نمایش چهره در این مقاله، شما هم تعدادی ایده ناب و منحصر به فرد را برای آغاز بالگری پیدا

کرده باشید.

توجه داشته باشید که عدم نمایش چهره را در محتوای خود میتوانید به یک مزیت برای افزایش مرموز بودن خود و

ایجاد حس کنجکاوی در مخاطب مورد استفاده قرار دهید.

نکته دیگری که الزم می دانیم در مورد آن به شما توضیحاتی را ارائه دهیم، اهمیت داشتن فالوور باال برای آغاز بالگری

است. در صورتی که بخواهید در یک زمان کوتاهی تاثیر خود را بر روی مخاطب خود بگذارید، به تعداد باالیی دنبال

کننده احتیاج خواهید داشت. سایت خرید دیجی فالوور با خدماتی که در حوزه اينستاگرام مثل خرید فالووراینستاگرام

،الیک ،ویو ارائه میدهد، در این زمینه می تواند کمک قابل توجهی را به شما بکند.

سواالت متداول بالگري بدون چهره

بهترین ایده  براي بالگري بدون چهره چیست؟ +

چگونه بالگر بدون چهره شویم؟ +
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