بهترین برنامه های افزایش فالوور اینستاگرام برای موبایل و کامپیوتر  -دیجی ممبر

همکاری در فروش

 دیجی ممبر

خدمات تلگرام
وبالگ

راهنمای خرید

،۱۴۰۱/۶/۲۳ ۱۲:۴۹

حساب من

خدمات اینستاگرام

سبد خرید

خدمات کالب هاوس

ارتباط با ما

 قبلی

بعدی 

 53( - 4.9/5امتیاز)

بهترین برنامه های افزایش فالوور
اینستاگرام برای موبایل و کامپیوتر
همه ما میدانیم در دنیای امروز وجود رسانههای اجتماعی
در بستر اینترنت ،باعث ایجاد فضایی مناسب برای کسب
درآمد شده است که تبلیغات نقش اساسی را در این کسب و
کارها ایفا می کند .برای درآمدزایی شما نیاز به افزایش
فالوور اینستاگرام و در نتیجهی آن جذب مشتری و مخاطب
کافی برای کسبوکارتان دارید .اما چقدر باید وقت صرف
کنید تا کاربران را فالو و الیک کنید تا پیجتان دیده شود و در
نهایت مخاطب جذب کنید؟ زمانی که پیج اینستاگرام نیاز به
افزایش فالوور دارد ،انجام این فعالیتها نیازمند سرعت عمل
و صرف زمان بسیار زیادی است و انجام این کار با گوشی
موبایلتان به صورت دستی عمال سخت و طاقت فرسا است.
در این مقاله به بررسی نحوه کار نرمافزار افزایش فالوور
اینستاگرام میپردازیم.
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 دیجی ممبر

خدمات تلگرام

،۱۴۰۱/۶/۲۳ ۱۲:۴۹

خدمات اینستاگرام

وبالگ

حتما بخوانید :

خدمات کالب هاوس

ارتباط با ما

آموزش کسب درآمد از

اینستاگرام

معرفی انواع برنامه های افزایش فالوور
اینستاگرام
تعداد اپلیکیشن های افزایش فالوور می توان به چندین
مورد اشاره کرد که با نام های مختلف نظیر نامهای «فالوور
یاب»« ،الیک بگیر»« ،آنفالو یاب» و چنین عناوینی خدمات
جانبی اینستاگرام را به کاربران ارائه می دهند .با وجود نام
ها گوناگون و شبیه به همدیگر باعث می شود کاربران جهت
استفاده از آنها دچار مشکل شوند و ندانند که باید کدام
برنامه را روی گوشی خود نصب نمایند .در این وسط برخی
برنامه ها نیز از فرصت استفاده کرده و با عنوان افزایش
فالوور ،اطالعات کاربران را سرقت و یا کالهبرداری می کنند.
همانطور که از نام این برنامه ها مشخص است خدمات ارائه
شده توسط برنامه های افزایش فالوور گرفتن فالوور ،الیک،
کامنت و … می باشند .در این مقاله سعی کردیم به لیست
کاملی از بهترین برنامه های معتبر بپردازیم تا بدون دغدغه
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الیک و کامنت های خود را افزایش دهید.بهترین برنامه
های افزایش فالوور واقعی به این صورت هستند:
خدمات کالب هاوس
خدمات اینستاگرام
خدمات تلگرام
 دیجی ممبر
Turbo Followers
فالوور for
 .1برنامه توربو
ارتباط با ما
وبالگ
Instagram

 Turbo Followers for Instagramیک اپلیکیشن
افزایش فالوور اینستاگرام رایگان برای سیستم  Androidو
 iOSاست که فالوورهای رایگان و واقعی برای شما می گیرد.
با استفاده از این برنامه خاص شما می توانید هزاران دنبال
کننده رایگان را با سرعت زیاد به دست بیاورید و در عرض
چند دقیقه در اینستاگرام محبوب تر شوید .این برنامه
تضمین می کند که  1000دنبال کننده اینستاگرام رایگان را
فورًا برای شما به همراه خواهد داشت و کاربران واقعی که
واقعًا به پروفایل شما عالقه مند هستند را برای شما جذب

می کند.
 .2برنامه فالوورپالس Free Followers Plus
این نرم افزار از برترین نرم افزارهای افزایش فالوور است .که
با نصب آن در اندروید می توانید تعداد دنبال کنندگان
اینستاگرام خود را افزایش دهید .از زمان نصب به صورت
رایگان فالوورهای واقعی اینستاگرام

شما را افزایش می

یابد .برنامه  Free Followers Plusبه حجم کم و استفاده
آسان مشهور است بیش از  ۵۰۰هزار کاربر نصب شده
دارد.این برنامه عالوه بر اینکه فالوورهای رایگان برای شما
می گیرد امکان خرید فالور برای اینستاگرام نیز در آن وجود
دارد.
 .3برنامه گت فالوور Get Followers
برنامه  Get Followersبا سکه کار می کند .با وجود رایگان
بودن برنامه شما باید در این اپلیکیشن فعالیت کنید تا به
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برخی از سکه ها را به حساب شما وارد می کند .پس از آن،
از شما می خواهد تا حساب های خاصی را در اینستاگرام
خدمات کالب هاوس
خدمات اینستاگرام
خدمات تلگرام
 دیجی ممبر
دنبال کنید.
ارتباط با ما
وبالگ
 .4برنامه فری فالوور اند الیک Free Followers and
Likes
این برنامه رایگان است و فالوورها و الیک های رایگان
اینستاگرام برای شما به همراه می آورد .به صورت اتوماتیک
و رایگان برای شما فالوور جذب می کند.برای این برنامه
استفاده از سکه الزامی است.
 .5برنامه فالوور بگیر
برنامه فالوور بگیر پرمخاطب ترین اپلیکیشن افزایش فالوور
می باشد .با داشتن  200هزار نصب کننده فعال باز اولویت
کیفیت محصوالت است .فالوورهای اضافه شده توسط این
برنامه صد درصد ایرانی می باشند.در این برنامه اطالعات
دیگر کاربران به شما نمایش داده میشود و در صورتی که
شما تمایل داشته باشید می توانید با فالو كردن آنها سكه
بدست آورید .برای این کار امتیاز و سکه می گیرید .در
نهایت نیز با استفاده از سکه ها می توانید پروفایل خود را
در معرض دید هزاران کاربر قرار داده و از آنها درخواست فالو
کنید .با فعالیت شما افزایش فالوورهای شما کامال طبیعی
می شود و توسط الگوریتم اینستاگرام به عنوان فالوور فیک
و یا ربات شناسایی نمی شوید.
 .6برنامه فالور و الیک  ،ویو بگیر اینستاگرام
برنامه فالوورگیر اینستاگرام تا به حال توانسته بیش از ۱۰۰
هزار نصب فعال از آن خود کند .فالوور بگیر اینستاگرام از
جمله برنامه هایی است که عالوه بر افزایش تعداد فالوور
امکان افزایش الیک و کامنت را نیز به شما می دهد.
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خواهید در اینستاگرام بیشتر دیده شوید ،نیاز به استفاده از
این برنامه دارید .افزایش فالوور در این برنامه بر پایه سکه
خدمات کالب هاوس
خدمات اینستاگرام
خدمات تلگرام
 دیجی ممبر
می باشد
ارتباط با ما
وبالگ
 .7برنامه هشتگ میکس Hashtags Mix

اگر تمایل به نصب این برنامه دارید باید محبوب ترین
هشتگ ها را پیدا کنید بهترین راه برای رسیدن به مخاطب
خوب در اینستاگرام استفاده از هشتگ های مناسب با هر
تصویری است که آپلود می کنید .نحوه کار این برنامه بدین
صورت است که مطابق با محتوا شما برای شما بیشترین
هشتگ های مهم را در اطراف شما به ارمغان می آورد تا
محتوای شما بتواند آنها را برجسته کند و برای مخاطبان
قابل اعتماد تر شود.
 .8برنامه فالوور برای اینستاگرام Followers for
Instagram
اگر از افرادی که برنامه افزایش فالوور استفاده کرده اند در
خصوص این برنامه نظراتشان را بپرسید به شما “بهترین
برنامه جذب و افزایش فالوور در اینستاگرام دارای سیستم
مبتنی بر سکه” را عنوان می کنند .بزرگترین کارایی استفاده
از  Followers for Instagramاین است که هر پستی را
که می دهید ردیابی می کند.در نتیجه این کار برنامه به شما
کمک می کند با ردیابی انواع پست هایی که بیشتر دوست
دارند و افرادی که دنبال شما هستند  ،تجزیه و تحلیل
حساب کاربری خود را مدیریت کنید .به این ترتیب  ،می
توانید مطالب خود را با کارایی بیشتری برای دستیابی به
مخاطبان گسترده تری انجام دهید.
 .9برنامه فالوورشف Followers Chief
یک برنامه رایگان فالوور  Instagramبرای  iPhoneو
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که برای جذاب تر کردن مطالب شما برای مخاطبان جذاب
هستند  ،فالوورها را به دست آورید.به صورت ردیابی از
خدمات کالب هاوس
خدمات اینستاگرام
خدمات تلگرام
 دیجی ممبر
تجزیه و تحلیل حساب کاربری شما به شما تعداد الیک و
با ما
ارتباط با
وجود برنامه Followers
وبالگدهد ؛ حتی
نظرات را نشان می
 Chiefحسابهای شبح و حسابهای جمعی را که به هیچ
وجه در رشد شما کمکی نمی کند  ،حذف می کند.
 .10برنامه افزایش فالوور نینجاگرام
نینجاگرام بصورت اتوماتیک می تواند همه فعالیت های
اینستاگرام شما را مدیریت کند.از جمله مزیت های برنامه
نینجاگرام می توان به :
الیک و کامنت خودکار
آنفالویاب
قابلت الگوریتم نویسی و پیروی از آن

معرفی برنامه و راه های افزایش فالوور اینستاگرام

آموزش افزایش فالوور و الیک ایسنتاگرام با
برنامه
هنگام نصب برنامه ها به شما به عنوان جایزه مقداری
سکه می دهد
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با دنبال کردن کاربران اینستاگرام ،یا الیک کردن پست
 دیجی ممبر

ها  ،سکه بدست آورید.
خدمات کالب هاوس
خدمات اینستاگرام
خدمات تلگرام
از سکه ها برای افزایش فالوورها و الیک پست های
ارتباط با ما
وبالگمی کنید.
خود استفاده

سکه ها را بخرید تا فرآیند خودکار شود
پاداش های روزانه کسب کنید.

نحوه افزایش الیک پست با برنامه
در اینستاگرام خود عکس ارسال کنید.
بعد از ارسال و مشاهده پست به روی سه نقطه
کوچک در گوشه سمت راست عکس کلیک کنید.
روی “کپی پیوند” کلیک کنید.
به استفاده از برنامه رایگان فالوورهای اینستاگرام
بروید و روی “دریافت الیک” کلیک کنید.
پیوند را در کادر پیست کنید و روی “ارسال” کلیک
کنید.
تعداد مورد نظر خود را انتخاب کنید.
هزینه را با سکه پرداخت کنید .و اوکی را بزنید.
با کلیک روی “لیست سفارشات” می توانید جزئیات
سفارش خود را مشاهده کنید.
به اینستاگرام برگردید و ببینید تعداد الیک های شما
بیشتر شده است.

خدمات

دیجی

ممبر

:

خرید

الیک

اینستاگرام

نحوه افزایش فالوور یا کمک برنامه
بر روی “دریافت دنبال کنندگان” در برنامه کلیک کنید.
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نام کاربری اینستاگرام خود را وارد کنید و “ارسال” را
 دیجی ممبر

کلیک کنید.
خدمات کالب هاوس
خدمات اینستاگرام
خدمات تلگرام
تعداد فالوور درخواستی خود را انتخاب کنید.
ما
ارتباط با
وبالگ
کنید.
سکه پرداخت
هزینه را با

جزئیات سفارش خود را در “لیست سفارشات”
مشاهده کنید.
به اینستاگرام بروید و باال رفتن فالوورهای خود را
تماشا کنید.

خدمات دیجی ممبر :خرید فالوور ارزان
اینستاگرام

نرم افزارهای آشنا به الگوریتم اینستاگرام
روند کار سیستم اینستاگرام به صورت شبکهای است که روز
به روز بهتر آپدیت می شود و الگوریتم های جدید برای
استفاده بهتر کاربر از اینستاگرام عرضه می کند  .یکی از
الگوریتمهای تازه اینستاگرام این است که وقتی تعداد
زیادی از فالوورهای پیج شما ،پیج خاصی را فالو کرده باشند،
اینستاگرام فالو کردن آن پیج را به شما پیشنهاد میدهد .در
نتیجه اینستاگرام افراد با ویژگیها و عالیق مشابه را برای
فالو کردن به هم معرفی میکند .با این الگوریتم جدید ،
اینستاگرام می تواند پس از مدتی عالیق شما را کشف و بر
اساس آنها به شما پیشنهاد فالو کردن پیجهای مرتبط
میدهد .برای استفاده از این سیستم باید اول به فکر جذب
فالوور باشید تا مورد پیشنهاد بقیه شوید.راحت ترین راه
افزایش فالوور برای بیشتر جلب توجهی کردن است.
همچنین اینستاگرام پیجها را بر اساس تعامل و تعداد
فالوور فعال ،ردهبندی کرده و در صفحه اکسپلور از برنامه به
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میکند .و همین ویژگیهای اینستاگرام باعث شده است تا
برنامه نویسان ،به فکر ساخت نرمافزارهای افزایش فالوور
خدمات کالب هاوس
خدمات اینستاگرام
خدمات تلگرام
 دیجی ممبر
اینستاگرام بیافتند که باعث سهولت در جذب مخاطب
میشوند.

وبالگ

ارتباط با ما

افزایش فالوور به کمک نرم افزار و ربات
اینستاگرام کار درستی است؟
بطور کلی میتوان نتیجه گرفت نرمافزار افزایش فالوور
اینستاگرام ،راهی هزینه بر و بی کیفیت برای دستیابی به
تعداد زیادی فالوور است ،ما به شما پیشنهاد میکنیم اگر به
شرطی که کیفیت محتوا و پاسخگویی پیج شما باال باشد .از
خدمات خرید فالوور واقعی اینستاگرام سایت دیجی ممبر
استفاده نمایید.
در پایین لیست از چند نرم افزار افزایش فالوور اینستاگرام را
برای شما در قالب یک عکس درج شده است.

سواالت پرتکرار درمورد بهترین برنامه های
افزایش فالوور اینستاگرام برای موبایل و کامپیوتر




آیا با برنامه های کامپیوتری می توان فالوور
های اینستاگرام را افزایش داد؟
برای افزایش فالوور برنامه بهتر است یا

ربات؟

به اشتراك بگذاريد!
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بهترین برنامه های افزایش فالوور اینستاگرام برای موبایل و کامپیوتر  -دیجی ممبر

مطالب مرتبط

 دیجی ممبر

خدمات تلگرام
وبالگ

خدمات اینستاگرام

خدمات کالب هاوس

ارتباط با ما

Comments 2
رامین  14/05/2020در  - 16:49ویرایش -پاسخ دادن

عالی بود ممنون

محسن  14/05/2020در  - 17:10ویرایش -پاسخ دادن

سالم ببخشید میشه طرز استفاده را بگید من خیلی وقته دبال همچین نرم
افزایش هستم
دمتون گرم

ثبت ديدگاه

» Logged in as aynaz. Log out
ديدگاه...

ارسال ديدگاه
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بهترین برنامه های افزایش فالوور اینستاگرام برای موبایل و کامپیوتر  -دیجی ممبر

لینک های مهم

 دیجی ممبر

خرید فالوور واقعی
اینستاگرام
خرید الیک اینستاگرام
خرید فالوور کالب هاوس
خرید بازدید استوری
اینستاگرام

جدیدترین نوشته ها

خدمات تلگرام

خرید فالوور فیک اینستاگرام

،۱۴۰۱/۶/۲۳ ۱۲:۴۹

خدمات اینستاگرام

پرداخت ایمن

خدمات کالب هاوس

 آنالیز رایگان پیج
ارتباط با ما
وبالگ
اینستاگرام با  10ابزار
متنوع
 نحوه دسته بندی پست
های ذخیره شده در
اینستاگرام
 تایید برای تگ شدن در
استوری یا عکس
 داشبورد پیشرفته برای
اکانتهای بیزینسی

دیجی ممبر به عنوان یکی از معتبرترین و قدیمی ترین مراجع ارائه دهنده خدمات اینستاگرام و
تلگرام در ایران می باشد .خدمات اصلی سایت دیجی ممبر شامل خرید فالوور اینستاگرام ،خرید
الیک اینستاگرام ،خرید ویو اینستاگرام ،خرید پیج اینستاگرام ،خرید کامنت اینستاگرام و خرید
ممبر تلگرام ،خرید ویو تلگرام می باشد .هدف دیجی ممبر ارائه بهترین خدمات با کمترین قیمت
در سریع ترین زمان ممکن می باشد.
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