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هر روز که می گذرد ما با پیشرفت بیشتری در دنیای مجازی روبرو می شویم و اگر به دنبال کسب موفقیت هستید، به

ناچار باید پا به عرصه محیط مجازی بگذارید. اکنون جهانی به موازات دنیای حقیقی شکل گرفته است که به طرز

باورنکردنی در حال پیشرفت می باشد. محیطی که در آن سوشال مدیا و روابط اجتماعی موثرتر از قبل به چشم می آیند.

دنیایی با اصطالحات و عملکردهای متفاوت که هر یک نیاز به ساعت ها آموزش دارد.
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یکی از اپلیکیشن هایی که این روزها در این فضا بسیار خوب عمل کرده، اینستاگرام است. نامش آشناست! حتما یک بار

هم که شده نامش را شنیده اید اما بهتر است بدانید این اپلیکیشن با یک آیکون کوچک دنیایی گسترده در بطن خود

دارد.

اگر به دنبال کسب درآمد و یا شهرت و حتی نمایش و معرفی خدمات خود هستید، می توانید از این برنامه استفاده

کنید. این اپلیکیشن مانند ویترینی برای شما در خیابان بزرگ جهانیست و واضح است که رایگان و بدون پرداخت

اجاره بهاست. بنابراین هر عملی که انجام دهید پرسود خواهد بود.

افراد و شرکت های زیادی هستند که نیاز به ساخت اکانت یا ساخت صفحه ای در اینستاگرام دارند. در روزهای ابتدایی

تالش و صبوری زیادی الزم است تا استارت کار با موفقیت زده شود.

اما برای خرید یک پیج معتبر با فالوور واقعی، تعداد زیادی از شرکت ها در کنار اینستاگرام به وجود آمده اند تا شما را برای

طی کردن مراحل موفقیت در این برنامه یاری  دهند. از میان آن ها سایت و یا شرکت معتبری را برگزینید و از خدمات

آن ها استفاده کنید. در ادامه با سایت دیجی فالوور همراه ما باشید تا شما را با نحوه خرید یک پیج با فالوور واقعی آشنا

کنیم.

همان طور که در باال گفته شده اشخاص حقیقی و حقوقی زیادی وجود دارند که به اهمیت داشتن پیج اینستاگرام آگاه

هستند، اما دانش الزم و یا وقت کافی برای ساختن و پیشبرد آن  را ندارند. اینجاست که شرکت ها و سایت های مربوط

به این حوزه به کمک شخص می آیند و با دانش الزم در این زمینه، به پیشبرد اهداف در کمترین زمان ممکن کمک می

کنند.

وقتی شما برای اولین بار اکانت جدیدی می سازید، این اکانت برای دیده شدن و کسب فالوور نیاز به صرف زمان و

هزینه های بسیاری دارد. عالوه بر آن نیاز است که آگاهی کامل نسبت به الگوریتم اینستاگرام نیز داشته باشید. بنابراین

فرآیندی پیچیده و زمانبری پیش رو خواهید داشت.

اگر می خواهید از رقبا در حرفه خود پیشی بگیرید، می توانید این مسیر پر پیچ وخم را با کمک گرفتن از یک سایت معتبر

و خرید پیج اینستاگرام با فالوور واقعی طی کنید. شما می توانید در ازای پرداخت هزینه ای مناسب، پیجی بخرید که

مربوط به موضوع درخواستی شما و همچنین  دارای فالوورهای واقعی باشد.

مشخصات خرید پیج اینستاگرامی با فالوور واقعی

در اولین قدم اعتبار سایتی که از او خرید می کنید بسیار حائز اهمیت است. سایت دیجی فالوور یکی از سایت های قابل

اعتماد در این حوزه است. هرگاه قصد خرید پیج اینستاگرام داشتید به اینکه چه کاربردی برای شما دارد دقت کنید، زیرا

فالوور  پیج ها در زمینه خاصی فعالیت دارند.

https://www.digi-follower.com/buy-instagram-accounts/
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در نتیجه قبل از خرید حتما با مشاوران مربوطه مشورت نما�د تا پیج مناسبی برای خرید پیشنهاد دهند. مثال اگر یک

پیج فروش ابزارآالت ساختمانی دارید، خرید یک پیج در حیطه لباس و پوشاک کامال اشتباه است و باعث از دست رفتن

فالور و ضرر شما خواهد شد.

بنابراین اگر پیج را از جای مطمئنی خریداری نما�د، خواهید دید که تعداد فالوورهای فعال در این پیج قابل توجه است

و این امر موجب پیشرفت روزافزون و بازدهی باالی پیج شما خواهد شد.

آیا پیجی که می خریم امنیت دارد؟

همه پیج ها قابلیت خرید و فروش را دارند و این امر از امنیت باالیی برخوردار است. تنها مورد مهم در جابه جایی پیج ها

و مالکیت آن ها، تغ�ر پسورد و همچنین تمهیدات امنیتی دیگر است. در این صورت اطمینان حاصل خواهید کرد که غیر
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از شما فرد دیگری و یا حتی مالک قبلی نمی تواند به آن دسترسی داشته باشد.

دالیل خرید پیج اینستاگرام با فالوور واقعی از سایت دیجی فالوور

سایت دیجی فالوور یکی از سایت هایی است که برای کمک به افرادی که در اینستاگرام فعالیت می کنند راه اندازی شده

است و هر آنچه که در این اپلیکیشن به آن نیاز پیدا کنید در این مجموعه موجود است.

طراحی کامال فرندلی (به برنامه هایی که خیلی ساده و کاربردی برای کاربران طراحی می گردد فرندلی یا دوستانه گفته

می شود) و ساده آن به شما این امکان را می دهد به راحتی سفارش خرید خود را ثبت کنید و در ازای پرداخت هزینه

به صورت آنالین، بدون فوت وقت، کارشناسان این سایت تغ�رات را برای شما اعمال خواهند کرد.

زمان یکی از فاکتورهای مهمی است که شرکت های مربوط به دیجیتال مارکتینگ باید به آن پایبند باشند. به این معنی

که بالفاصله پس از ثبت سفارش خرید، تمام مراحل به سرعت طی شود تا مشتری به خواسته خود در کمترین زمان

ممکن برسد.

یکی دیگر از مواردی که باید در نظر گرفته شود، نوع فالووری است که پیج شما دارد. بهتر است بدانید در این سایت به

صورت پیش فرض فالوورهای واقعی ایرانی وجود دارد و همین موضوع افزایش فعالیت فالوورها را منجر شده است.

سخن آخر

راه های پیشرفت در اینستاگرام متعدد است اما یکی از این راه ها خرید پیجی است که فعال است و نیمی از راه دشوار

پیش رو را طی کرده است. اگر پیجی که انتخاب می کنید فعالیت خود را از زمان تاسیس و ساخت اکانت بر اساس

الگوریتم اینستاگرام پیش برده باشد، گام بزرگی برای رشد در روزهای آینده پیموده شده است.

در سایت دیجی فالوور تمام جزئیات با دقت در اختیار خریدار قرار خواهد گرفت و در طی فرآیند خرید و انتقال هر یک از

پیج ها، کارشناسان مربوطه در کنار شما هستند و چالش های به وجود آمده را برطرف خواهند کرد.

همچنین هزینه ای که برای خرید هر صفحه  پرداخت می کنید متناسب با تعداد فالوورها و همچنین فعالیت و موضوع

آن تع�ن می گردد. با این وجود اطمینان داشته باشید که در سایت دیجی فالوور مناسب ترین قیمت ها را مشاهده

خواهید کرد.

هدف اول این سایت رضایتمندی اشخاص است، زیرا خرید پیج اینستاگرام تنها شروع رابطه با مشتریان است و در

امتداد راه پیشرفت در اینستاگرام، برای خرید موارد دیگر نیز در کنار شما خواهیم بود. امید است با مطالعه این مقاله
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آگاهی کامل نسبت به فرآیند خرید پیج در این برنامه را پیدا کرده باشید.

سواالت متداول

همه پیج ها قابلیت خرید و فروش را دارند و این امر از امنیت باالیی برخوردار است. تنها مورد مهم در جابه جایی

پیج ها و مالکیت آن ها، تغ�ر پسورد و همچنین تمهیدات امنیتی دیگر است.

نخیر. خرید پیج اصال اشتباه نیست بلکه مسیر پر پیج و خم را به سادگی طی میکنید.

آیا خرید پیج امنیت دارد؟ -

آیا خرید پیج اینستاگرام اشتباه است ؟ -

فالوور

جستجو …
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