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5/5 - (1 امتیاز)

همان طور که می دانید ورود به اکسپلور به این سادگی ها نیست. در واقع هوش مصنوعی اینستاگرام برای این که پستی را

در نتایج جستجو نشان دهد، فاکتورهای بسیاری را در نظر می گیرد. از جمله پارامترهایی که به یک پیج اینستاگرام اعتبار

می بخشد و آن را در اکسپلورر باال می آورد، میزان بازدید پست های آن است.
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زمانی که کلیپی تعداد ویو باالیی دریافت می کند، ضمن اعتمادسازی نزد کاربران، در صفحه عمومی نمایش داده شده و

موجب جذب فالوورهای جدید نیز می گردد. در این نوشتار قصد داریم که در مورد ارسال ویدیو به اکسپلور با خرید بازدید

صحبت کنیم، پس لطفًا همراه ما باشید.

دلیل اهمیت خرید ویو اینستاگرام

یکی از معیارهای ارزشمند بودن یک پست تعداد بازدیدی است که دریافت می کند. الگوریتم های اینستاگرام وقتی که

یک محتوای ویدئویی بازخورد مطلوبی از مخاطبان می گیرد، آن را راهی اکسپلورر می کنند.

از این طریق پست مربوط به کاربران بیشتری نشان داده می شود و احتمال دریافت الیک، کامنت و جذب فالوور جدید

افزایش می یابد. همه این عوامل می تواند در فروش بیشتر شما تاثیر داشته باشد.

در واقع هنگامی که اقدام به خرید ویو می کنید، در حال ارزش آفرینی برای بیزینس خود هستید. با این روش به سهولت

توجه کاربران را به پیج خود جلب می کنید و روز به روز آمار فالوورها باال رفته و صفحه اینستاگرام شما رشد غیر قابل

تصوری پیدا می کند.

به خصوص اگر در مراحل آغازین راه اندازی بیزینس خود هستید، با خرید سرویس های افزایش بازدید، نرخ تعامل پیج

بهبود یافته و تعداد فالوورها نیز روز به روز باالتر می رود. این امر موجب می گردد که اعتماد به وجود آمده همچنان برقرار

باشد.

خرید بازدید موجب بازخورد بهتر مخاطبان می شود

فضای اینستاگرام به گونه ای است که تا�د سایر کاربران اهمیت زیادی دارد. بازدید باال نشان  دهنده این است که افراد

دیگر محتوا را تا�د کرده اند. هنگامی که فردی قصد دارد ویدئو اشتراک گذاشته شده را مشاهده کند، در وهله اول

نگاهی به آمار ویو و الیک فیلم می اندازد. چنانچه تعداد ویو مطلوب باشد، فرد کنجکاو می شود که محتوا را تا آخر نگاه

کند و حتی احتمال این که شما را فالوو کند نیز افزایش می یابد.

از این رو خرید بازدید موجب بازخورد بهتر سایر کاربران می گردد. هوش مصنوعی اینستاگرام نیز حساب ویژه ای روی این

محتوا باز کرده و شانس شما را برای ارسال ویدیو به اکسپلور با خرید بازدید افزایش می دهد.

برعکس قضیه نیز امکان پذیر است. یعنی اگر تعداد ویو کلیپ کم باشد، کاربر تصور می کند که محتوا جذاب نیست و

اشتیاق خود را برای نگاه کردن آن از دست می دهد.
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اگر اقدام به خرید فالوور برای پیج اینستاگرام خود نما�د، اما از افزایش بازدید غافل شوید، در این حالت بین تعداد

مخاطبان و تعامل پیج نوعی ناهماهنگی ایجاد می گردد. افرادی که قصد دارد پیج شما را دنبال کنند، با مشاهده تعداد

فالوورهای باال انتظار دارند که پست ها نیز بازدید باالیی داشته باشند.

این در حالی است که اغلب تعدادی از اکانت ها غیر فعال هستند و محتوای منتشر شده را مشاهده نمی کنند. تنها راه

جبران این قضیه خرید بازدید اینستاگرام می باشد.

خرید ویو به محتوا و پیج ارزش می بخشد

زمانی که اقدام به خرید بازدید برای یک محتوای ویدئویی می کنید، با این کار در واقع چند مطلب را به کاربران نشان

می دهید. اول این که به مردم می فهمانید محتوای جالب و با ارزشی تولید کرده اید که مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته

است.

دوم این که مورد تا�د بودن خود را به اطالع کاربران می رسانید. هنگامی که افراد به این نتیجه برسند که پست ها جذاب

است و مخاطبان شما را تا�د می کنند، آن ها نیز مشتاق می شوند، پیج ارزشمند شما را دنبال نمایند.

نقش خرید ویو در راه یافتن به اکسپلور اینستاگرام
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به طور کلی هوش مصنوعی اینستاگرام برای این که محتوا را در نتایج جستجو نشان دهد، نیاز به اثبات محبوبیت شما

دارد. با خرید بازدید می توانید به راحتی محبوب بودن خود را در فضای اینستاگرام به اثبات برسانید.

معیار الگوریتم های اینستاگرام برای نمایش دادن ویدئو در قسمت نتایج جستجو این است که پست مورد نظر در

ساعات اولیه اشتراک گذاری تعداد باالیی الیک، بازدید و کامنت دریافت کند. بنابراین ارسال ویدئو به اکسپلور با خرید

بازدید یکی از آسان ترین روش های دیده شدن در این فضا می باشد.

با باال آمدن ویدیو در نتایج جستجو قادر خواهید بود، برند خود را بدون هیچ هزینه ای تبلیغ کنید. زیرا در این بخش

سایر کاربران که جزء فالوورهای شما نیستند، هم پست ها را مشاهده کرده و در صورت پسندیدن صفحه اینستاگرامتان را

فالوو می کنند.
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مزیت دیگری که باال آمدن پست در اکسپلور به همراه دارد، جذب فالوور های واقعی می باشد. اصوًال افزایش دنبال کننده

فرآیندی است که به سختی و تنها با فعالیت مداوم و طوالنی مدت در این فضا امکان پذیر است. در حالی که با خرید

بازدید و راه پیدا کردن به قسمت نتایج جستجو قادر خواهید بود فالوورهای واقعی، هدفمند و فعال را جذب نما�د.

نکات خرید بازدید اینستاگرام

خب تا اینجای کار متوجه شدید که الگوریتم های اینستاگرام از صفحاتی با تعدادی ویو باال استقبال می کنند و آن ها را در

صدر نتایج جستجو قرار می دهند. به هنگام خرید بسته های افزایش بازدید باید این نکات را مد نظر داشته باشید:

1)    پکیج های متناسب با نیاز خود و تعداد فالوورهای پیج انتخاب کنید.

2)    بهترین سایت را برای تهیه سرویس ها برگزینید. شرکت مورد نظر باید عملکرد مطلوبی داشته و از هر نظر قابل

اعتماد باشد.

3)    دقت کنید که بازدید فیک می تواند آثار مخربی را برای پیج اینستاگرام شما به همراه داشته باشد.

نتیجھ گیری

اگر می خواهید شاهد رشد شگفت انگیز پیج اینستاگرامی خود آن هم در زمانی کوتاه باشید، خرید ویو بهترین گزینه

است. در واقع امکان ارسال ویدئو به اکسپلور با خرید بازدید برای شما فراهم می شود و به خودی خود آمار الیک و

فالوورها نیز افزایش پیدا می کند .

در سایت دیجی فالوور خدمات خرید بازدید اینستاگرام توسط اکانت های کامًال ایرانی انجام می شود که تاثیر فوق العاده

زیادی بر روی ورود به اکسپلور دارد.

امروزه بسیاری از افراد سودجو از عدم آگاهی کاربران سوء استفاده کرده و بازدید کننده خارجی برای مشتریان ارسال

می کنند. به دلیل این که هزینه خرید بازدید خارجی در مقایسه با ویو ایرانی کمتر است، این افراد متقلب برای رسیدن به

سود بیشتر اقدام به این کار می کنند.

بنابراین توصیه می شود برای اطمینان یافتن از ایرانی بودن ویو، حتمًا خرید خود را از مراکز معتبر نظیر دیجی فالوور

انجام دهید.
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سواالت متداول دلیل اهمیت خرید ویو اینستاگرام

دلیل اهمیت خرید ویو اینستاگرام چیست؟ +

به هنگام خرید ویو اینستاگرام باید به چه نکاتی توجه کرد؟ +
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راه هاي کسب درآمد از تیک تاك براي کاربران ایرانی + چطور از تیک تاك درآمد دالري داشته باشیم؟

مزایاي پین کردن پست اینستاگرام و راه و روش آن
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