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دانلود برنامه چه کسانی پروفایل اینستاگرام

ما را چک میکنند؟

5/5 - (5 امتیاز)

امروزه اپلیکیشن اینستاگرام بستر مناسبی را فراهم کرده، تا کاربران
بتوانند از طریق آن با آشنایان و دوستان خود در ارتباط باشند؛ یا

تبلیغات مربوط به کسب و کار خود را انجام دهند. آنالیز رفتار
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مخاطبان به شما کمک می کند که تعامل خود را با فالووران بهبود
دهید.

برای این منظور الزم است، بدانید که کدام یک از مخاطبان اقدام به
الیک کردن یا ویو پست ها نموده، یا چه کسی پروفایل اینستاگرام

شما را چک کرده است؟ چنانچه تمایل دارید در این رابطه اطالعات
بیشتری کسب کنید، توصیه می کنیم که تا انتهای نوشتار همراه ما

باشید.

آیا می توان فهمید که چه کسانی اکانت

اینستاگرام را چک کرده اند؟

در اپلیکیشن اینستاگرام به طور پیش فرض این قابلیت وجود ندارد

که بتوانید بفهمید چه کسی پروفایل اینستاگرام شما را چک کرده
است؟ اما به کمک تعدادی از ابزارهای کمکی و روش های خالقانه

می توانید این کار را به راحتی انجام دهید.

بررسی رفتار مخاطبان ضمن این که به توسعه کسب و کارتان کمک
می کند، باعث می شود که مطالب محبوب مخاطبان را بشناسید و از

این طریق پیج خود را رشد دهید. 
بعضی از اپلیکیشن ها وجود دارند که برای بررسی رفتار فالووران به
شما کمک شایانی می کنند. این نرم افزارها قابلیت نصب بر روی

دستگاه های مختلفی مانند اندروید، آیفون و همچنین iOS را دارا
هستند.

ویژگی ها و امکانات هر کدام از آن ها با دیگری متفاوت است و
می توانید مطابق با استراتژی کاری خود هر کدام را که خواستید،
نصب کرده و از قابلیت های آن بهره ند شوید. در ادامه تعدادی از

بهترین نرم افزارهایی که به این منظور طراحی شده اند، برای آشنایی
شما عزیزان معرفی می گردند.

Follower Insight for instagram نرم افزار
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یکی از بهترین اپلیکیشن هایی که به شما کمک می کند، تا
عکس العمل سایر کاربران را در رابطه با اکانت خود بررسی کنید، نرم

افزار Follower Insight for instagram می باشد. 
از جمله اطالعاتی مهمی که این اپلیکیشن در اختیار شما قرار

می دهد، این است که چه افرادی شما را فالو یا آنفالو کرده اند.
همچنین اعالم می کند که کدام یک از کاربران اقدام به بالک کردن

اکانت شما نموده اند.

Follower Insight for زمانی که این اتفاق بیفتد، برنامه
instagram به طور خودکار به شما پیام ارسال می کند. محیط

کاربری این نرم افزار بسیار ساده و کاربر پسند است و به سهولت هرچه
تمام تر می توانید آن را مورد استفاده قرار دهید.

follower Analyzer نرم افزار

 
یکی دیگر از اپلیکیشن هایی که کمک می کند، متوجه شوید چه

follower کسی پروفایل اینستاگرام شما را چک کرده است؟
Analyzer می باشد. این برنامه قابلیت نصب روی هر دو نسخه
iOS و اندروید را داراست. پس از نصب باید با مشخصات اکانت
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خود در اینستاگرام وارد نرم افزار شوید و اطالعات دلخواه را در مورد
مخاطبان بیابید.

Visitor Pro برنامه

یکی از حرفه ای ترین اپلیکیشن هایی که در این رابطه طراحی شده،

Visitor Pro است. این برنامه قابلیت نصب بر روی تلفن های
هوشمند آیفون را دارد و به کمک آن می توانید عالوه بر مدیریت

کردن اکانت اینستاگرام، بهترین اطالعات را در مورد رفتار سایر
کاربران به دست آورید.

به عنوان مثال می فهمید چه کسانی پروفایل شما را بازدید کرده اند و

بیشترین آمار ویو مربوط به کدام یک از پست ها است. از این طریق
به راحتی مطالب محبوب و مورد عالقه کاربران را می شناسید.

Insight for instagram برنامه

این برنامه به دلیل دقت فراوانی که در ارائه آمارهای مربوط به رفتار
کاربران دارد، طرفداران بسیاری را به خود اختصاص داده است.

توسط اپلیکیشن Insight for instagram به راحتی می  توانید
بفهمید کدام یک از کاربران به صفحه اینستاگرامی شما سر زده و

پست ها و استوری ها را بازدید کرده  اند.

Follower Analyzer نرم افزار

یکی از بهترین و معروف ترین اپلیکیشن هایی که امکان آنالیز دقیق
Follow Analyzer ،رفتار فالوورها را در اختیار کاربران قرار داده
است. توسط این برنامه فوق العاده به راحتی می توانید گزارش کاملی

از نحوه عکس العمل فالوورهای خود به دست آورید.

برای مثال می فهمید چه کسی پروفایل اینستاگرام شما را چک کرده

است؟ یا حتی کدام کاربران پست ها و محتواهای ویدیویی شما را
مورد بازدید قرار داده اند.
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Social Plus برنامه

SocialPlus از جمله اپلیکیشن هایی است که برای گوشی های
آیفون طراحی شده است. این برنامه به شما کمک می کند که

اطالعات آماری دقیقی را از رفتار کاربران به دست آورید. محیط
کاربری آن ساده  است و برای نصب تنها نیاز دارید که اطالعات

اینستاگرام خود را وارد کنید. یکی از قابلیت های منحصر به فرد این
اپلیکیشن این است که توسط آن قادر خواهید بود، برای مخاطبان

خود در دایرکت پیام ارسال نما�د.

followMeter اپلیکیشن

یکی از حرفه ای ترین نرم افزارها برای تجزیه و تحلیل رفتار فالوورها

followmeter می باشد. این اپلیکیشن در ارائه آمار بی نظیر عمل
می کند و در واقع نوعی دستیار اینستاگرام محسوب می شود.

به کمک فالومتر به راحتی می فهمید کدام یک از کاربران شما را آنفالو
یا فالو کرده اند، چه کسی پروفایل اینستاگرام شما را چک کرده

است؟ و کدام یک از افراد پست ها را الیک نموده اند.

IG Analyzer نرم افزار

خدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر

همکاری در فروشوبالگ



https://www.digi-members.com/
https://www.digi-members.com/blog/
https://www.digi-members.com/affiliate-marketing/


این برنامه گزارش های بسیار کاربردی از رفتار فالوورها و کاربرانی که از
پروفایل شما بازدید کرده اند، ارائه می دهد. IG Analyzer تنها

قابلیت نصب بر روی سیستم عامل iOS را داراست.

به کمک این اپلیکیشن قوی می توانید دنبال  کنندگانی را که بیشترین
آمار ویو و الیک را در رابطه با پست های شما داشته اند، رصد نما�د. 

این اطالعات کمک می کند که افراد عالقمند به حوزه کاری خود را
بشناسید و برای فروش محصوالت روی این قبیل مخاطبان بیشتر

مانور دهید.

زمانی که بازخورد مطلوبی از یک فالوور می گیرید، نشان دهنده این
است که فرد مورد نظر مشتری بالقوه شماست و با برقراری تعامل

مناسب می توانید او را به مشتری تبدیل کنید.

نتیجه گیری 

تجزیه و تحلیل و آنالیز رفتار فالوورها و سایر کاربران به شما کمک
می کند که بتوانید بهترین استراتژی را در نحوه تعامل با آن ها پیدا
کنید. به کمک اپلیکیشن هایی که در این مقاله معرفی شد، بهترین

آمار و اطالعات در رابطه با رفتار کاربران در اختیار شما قرار می گیرد.

مثالً به خوبی می فهمید که چه کسی پروفایل اینستاگرام شما را چه

کرده است؟ حتی می توانید اطالعات دقیقی در مورد تعداد الیک ها و
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به اشتراك بگذاريد!

مطالب مرتبط

ثبت ديدگاه

آمار بازدید پست ها توسط مخاطبان مختلف به دست آورید. و اگر
میخواهید الیک باالیی داشته باشید از طریق سایت میتوانید اقدام

به خرید الیک اینستاگرام بکنید.

هنگامی که می بینید محتوایی با استقبال فراوان از سوی کاربران

روبرو می شود، دفعات بعد هم باید با انتشار این قبیل مطالب تالش
کنید که رضایت خاطر فالووران را جلب نما�د.

منبع مقاله

سواالت متداول چه کسی پروفایل من را چک کرده؟

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

حقوق ادمین اینستاگرام چقدر می باشد؟ +

ادمین اینستاگرام کیست؟ +
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