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خدمات فالوور

خدمات ویو، الیک و کامنت

سایر خدمات دیجی ممبر

علت فالو و آنفالو خودکار در اینستاگرام ��

عیب یابی و حل مشکل

اینستاگرام یکی از شبکه های اجتماعی پرکاربردی است که همه ی ما

به صورت روزمره با آن سر و کار داریم. اساس کار این شبکه ی
اجتماعی بر پایه ی فالو کردن است. شما با استفاده از دکمه های
follow و unfollow می توانید مشخص کنید که دوست دارید چه

محتواهایی را ببینید یا نبینید.

البته این پست ها در بخش فید شما وارد خواهند شد و در بخش

اکسپلور پست هایی از پیج هایی که آن ها را فالو نکرده اید نشان داده
خواهد شد. شاید برای شما هم پیش آمده است که شاهد فالو و
آنفالو خودکار در این شبکه ی اجتماعی بوده اید. این اتفاق بسیار

تعجب آور است. به این خاطر که اختیار انجام این کار بر عهده
صاحب پیج است. در این نوشته قصد داریم تا دلیل این اتفاق را

بیان کنیم. با ما همراه باشید.
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علت فالو خودکار در اینستاگرام

طبق بررسی هایی که داشته ایم علت فالو خودکار اینستاگرام چیزی
نیست جز اسپمرها و سایت هایی که به نوعی و از طریق خاصی به

حساب شما دسترسی دارند. در غیر این صورت هیچ راهی برای فالو
خودکار وجود ندارد. ممکن است در سایت هایی وارد شده باشید و

آن ها به طریقی نام کاربری و رمز عبورتان را گرفته باشند و به این
صورت اقدام به فالوی پیج هایی که دلخواهد شما نیستند خواهند

کرد. برای رفع این مشکل الزم است کارهای زیر را انجام دهید:

1. ابتدا وارد اپلیکیشن اینستاگرام شوید.
2. وارد بخش پروفایل خود شوید و آیکونی که شبیه سه خط

افقی است را بزنید.
3. سپس گزینه ی Setting را بزنید.

4. وارد بخشی به نام Security شوید.

5. بعد از آن گزینه ی Apps and websites را بزنید.
6. حاال در این قسمت می توانید وبسایت ها و اپلیکیشن هایی که

به پیج شما دسترسی دارند و پیج های مختلف را فالو می کنند
را پیدا کرده و با زدن دکمه ی remove دسترسی آن ها را قطع

کنید.
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پیشنهاد می کنیم که حتما بعد از انجام این کار رمز
عبور خود را تغ�ر داده تا از بروز مجدد این اتفاق
جلوگیری شود. رمزی که انتخاب می کنید حداقل 7
رقم به همراه یک حرف بزرگ، یک کاراکتر مشابه @

و چند عدد باشد تا قابل حدس زدن نباشد.

خدمات دیجی ممبر : خرید فالوور واقعی اینستاگرام

علت آنفالو خودکار در اینستاگرام

اگر احساس می کنید که تعدادی از پیج هایی که قبال فالو کرده اید در
حال حاضر بدون این که خودتان انجام داده باشید، آنفالو شده اند،

احتماال باز هم سایت یا اپلیکیشن اسپمری به پیج شما دسترسی
داشته و این کار را انجام می دهد. برای حل این مشکل همان راه
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حلی که در مورد قبلی توضیح دادیم را انجام دهید تا مشکلتان حل
شود.

اما اگر مشکل شما، آنفالو شدن خودتان است (به این معنی که افراد
بسیاری شما را آنفالو می کنند) احتماال مشکل از جای دیگری است.

با ما همراه باشید تا تعدادی از این نکات را با یکدیگر بررسی کنیم.

انتشار پست به تعداد زیاد در روز

یکی از دالیلی که می تواند منجر به آنفالو شدن شما به تعداد زیاد
شود، انتشار پست به تعداد زیاد در روز است. این کار می تواند هم
مختلف سلیقه مخاطبان باشد و هم این که اینستاگرام را از دست

شما ناراضی کند. انتشار تعداد زیادی از محتوا در یک روز نه تنها
مخاطب را گیج خواهد کرد بلکه آن ها را بین حجم زیادی از مطالب

سردرگم می کند. به همین دلیل پیشنهاد می کنیم به جای این که
تمرکز خود را روی تعداد کنید، به کیفیت پست ها و استوری هایی که

به اشتراک می گذارید فکر کنید.

عدم تعامل با فالوورها

فضای اینستاگرام رقابتی است و شما باید به تمام جنبه های آن

توجه کنید. حتی اگر بهترین پست های دنیا را هم داشته باشید، اگر
برخورد مناسبی با فالوورهایتان نداشته و به سواالت و نظرات آن ها
بی توجهی کنید، بعد از مدتی خواهید دید که تعداد فالوورهای شما

ریزش پیدا می کند.

مخاطب ترجیح می دهد پیجی با محتوای معمولی تر، محصوالت

گران تر و یا حتی بی کیفیت تر را خریداری کند اما ادمین پیج با وی
رفتار محترمانه ای داشته باشد. بنابراین الزم است که حتما به این
نکته توجه کافی داشته باشید و از کنار روانشناسی چگونگی برخورد با

مشتری به سادگی عبور نکنید.
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تبلیغات زیاد

اگر شما یک بالگر هستید و درآمدتان از اینستاگرام بر مبنای تبلیغات
است، این موضوع را به خاطر داشته باشید که انجام بیش از حد این

کار می تواند در نهایت تعداد فالوورهای شما را به حد زیادی کاهش
دهد. کاربرانی که تعدادی زیادی پست تبلیغاتی را به صورت روزانه

در پیج شما مشاهده می کنند متوجه می شوند که شما فقط برای
کسب درآمد در حال فعالیت هستید و اهمیتی به خود مخاطب و
راحتی او نخواهید داد. در نتیجه طبیعی است که شما را آنفالو کند.

به همین خاطر پیشنهاد می کنیم که حتما به تعداد تبلیغاتی که در روز
منتشر می کنید توجه نما�د.

عدم توجه به کیفیت گرافیکی و بصری پیج

این روزها بیشتر پیج های شناخته شده و پرطرفدار عالوه بر این که

محتوای خوبی تولید می کنند، به شیوه ی ارائه و در کنار هم قرار
گرفتن آن هم توجه می کنند. برای مثال استفاده از قالب پست
اینستاگرام و قالب استوری می تواند بسیار کمک کننده باشد. در غیر

این صورت باید منتظر باشید که کاربران یکی پس از دیگری شما را
آنفالو کنند.

عدم تمرکز روی یک موضوع خاص

توجه داشته باشید که مخاطبی ماندگار است که هدفمند باشد در غیر
این صورت ممکن است امروز شما را فالو کرده و فردا آنفالو کند. در

نتیجه به جای این که هر روز از یک موضوع به موضوع دیگری پرش
کنید و روی نقطه خاصی تمرکز نداشته باشید، عزم خود را جزم کنید

تا در یک حوزه به صورت تخصصی کار کنید. با انجام این کار
فالوورهایی به دست می آورید که احتمال آنفالو شدن توسط آن ها

بسیار کم خواهد بود.
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به اشتراك بگذاريد!

خدمات دیجی ممبر : خرید فالوور فیک اینستاگرام

سخن پایانی

هر کسب و کاری که در اینستاگرام می چرخد، بر پایه ی فالوورهایش
خواهد بود. به همین خاطر باید به این نکته توجه داشته باشید که

چگونه می توان از آنفالو شدن جلوگیری کرد. در این نوشته به نکته ی
مهم دیگری هم اشاره کردیم که عبارت بود از دسترسی اپلیکیشن ها و
وبسایت های اسپمر به پیج و فالو خودکار پیج های دیگر بر خالف

میل شما.

راه حل این مشکل هم در این مقاله بررسی شد. توجه داشته باشید

که به هیچ عنوان نام کاربری و رمز عبور خود را در سایت های
ناشناس وارد نکنید تا دچار این مسائل نشوید.

برای خواندن این مقاله به صورت افالین pdf را دانلود کنید.

سواالت پرتکرار درمورد علت فالو و آنفالو خودکار در

اینستاگرام

اصلی ترین ریزش فالوور چیست؟ +

دلیل بالک شدن بعد از الیک کردن پست های بیشتر چیست؟ +
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