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روش قرار دادن لینک تلگرام در اینستاگرام

یکی از راه های تعامل بیشتر با فالوورهای اینستاگرام (به خصوص
اگر اکانت شما تجاری باشد)، قرار دادن لینک تلگرام در اینستاگرام

خود است تا مخاطبین شما بتوانند از طریق کانال و یا گروه تلگرامی
با شما و محصوالت شما آشنا شوند.
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در واقع اینستاگرام به خاطر ساختار و نوع برنامه ریزی ای که دارد،
بهترین اپلیکیشن برای تبلیغات و معرفی محصوالت و خدمات شما

است، اما برای ارتباط و صحبت درباره محصول و قیمت آن و فروش
نهایی محصول، برنامه تلگرام راحت تر است.

امروزه فروش و خرید محصوالت اینترنتی بسیار پر رونق است و
طرفداران خاص خود را دارد، زیرا بدون محدودیت مکانی و زمانی،
می توانید خرید کنید، بنابراین در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا با

آموزش قرار دادن لینک تلگرام در اینستاگرام بتوانید فروش
محصوالت خود را راحت تر کنید.

گذاشتن لینک تلگرام در بیو پیج اینستاگرام

همانطور که گفته شد بهتر است برای ارتباط آسان تر با فالورهای
خود، آنها را به تلگرام خود هدایت کنید تا بتوانید فروش نهایی را با

ضمانت بیشتری انجام دهید.

اما توجه داشته باشید که شما لینک تلگرام خود را نمی توانید در

کپشن اینستاگرام قرار دهید، حداقل لینک تلگرامی که قابلیت کلیک
کردن و منتقل کردن شما به تلگرام را داشته باشد، شما تنها می
توانید لینک دسترسی به تلگرام خود را در بیو اینستاگرام قرار دهید .

قبال گذاشتن لینک تلگرام در اینستاگرام ساده تر بود اما با آپدیت
جدید این روند فرق کرده است که برای آشنایی با روش جدید قرار

دادن لینک تلگرام در اینستاگرام، با ما همراه باشید.

با توجه به قوانین جدید اینستاگرام شما نمی توانید با نوشتن
Telegram. Me/ you یا Telegram id  در قسمت وب سایت

بیو اینستاگرام خود، مخاطبین را به تلگرام خود هدایت کنید.

شما می توانید از این دو اپلیکیشن در کنار هم به عنوان مکمل  برای
باال رفتن فروش خود استفاده کنید، با اینستاگرام و قابلیت های آن

مانند استوری و الیو و استیکر سوال و …. فالورهای خود را زیاد کنید

https://www.digi-members.com/buy-clubhouse-followers/
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و محصول خود را تبلیغ کنید و با باال رفتن الیک های خود، اعتبار
کسب کنید، اما برای ارتباط راحت تر و گفتگوی ساده که بتوان

توضیحات تکمیلی و فروش نهایی را داشته باشید، از تلگرام استفاده
کنید.

گذاشتن لینک تلگرام در اینستاگرام و مشکالت

در برنامه اینستاگرام امکان گذاشتن لینک تلگرام در پست های
اینستاگرام وجود ندارد. اما همانطور که گفته شد امکان این وجود

دارد که لینک تلگرام و یا آدرس وب سایت خود را در قسمت
Website  بیو اکانت اینستاگرام خود قرار دهید و کانال تلگرام خود

را به فالورهای خود معرفی کنید.

البته در نسخه  به روز رسانی شده اینستاگرام این امکان یعنی قرار
دادن لینک تلگرام در بیو حذف شده است و باعث نارضایتی کاربران

شده است، زیرا اکثر کاربران تجاری اینستاگرام برای توسعه کار خود
لینک تلگرام خود را در بیو اینستاگرام اکانت خود قرار می دادند که با

این آپدیت جدید نمی دانند که چگونه لینک تلگرام را در بیو اکانت
خود قرار دهند.

اما باید این خبر خوب را به شما بدهیم که با چند ترفند می توانید

که دوباره لینک تلگرام خود را در بیو اینستاگرام قرار دهید، پس با
ادامه مقاله همراه ما باشید.

چگونه لینک تلگرام را در اینستاگرام خود قرار

دهیم؟

قبل از آپدیت جدید و نسخه تازه اینستاگرام شما به راحتی و تنها با
نوشتن ای دی تلگرام خود در بیو اینستاگرام مخاطبین صفحه

اینستاگرام خود را به کانال و گروه تلگرامی خود هدایت می کردید.
اما در نسخه جدید این قابلیت اینستاگرام حذف شده است و شما
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به جای نوشتن آی دی تلگرام خود می توانید از راه های زیر استفاده
کنید:

اولین روش قرار دادن آدرس و لینک تلگرام در صفحه

اینستاگرام

برای این کار باید ابتدا به قسمت Edit Profile  اکانت خود بروید.

سپس در قسمت وب سایت، لینک تلگرام را به صورت
http://tlgrm.me/ ***** بنویسید.

Telegram.me روش پیشنهادی دیگر این است که به جای نوشتن
که توسط اینستاگرام محدود شده است و در صورت نوشتن ارور می
/http://tlgrm.me  استفاده کنید یا از  t.me/**** دهد، از

*****   استفاده کنید.

t.me یا  tlgrm. Me امکان آن وجود دارد که برای بعضی از کاربران

 فعال نباشد و ارور دهد که در اینجا به جای استفاده از .me باید از
****Tlgrm.in استفاده کنید، مانند .in

توجه داشته باشید در مثال های باال به جای ستاره، ای دی تلگرام

خود را بنویسید.

دومین روش قرار دادن لینک تلگرام در اینستاگرام

از آنجایی که اپلیکیشن اینستاگرام روش های متفاوت قرار دادن
لینک تلگرام را تحریم کرده است، احتمال اینکه به این روش ها نیز
پی ببرد و آنها را تحریم کند وجود دارد، بنابراین به شما توصیه می

شود که لینک تلگرام خود را کوتاه کنید.

برای کوتاه کردن لینک تلگرام  سرویس های زیادی وجود دارد که می

توانید از آنها استفاده کنید، این کار باعث می شود برنامه اینستاگرام
کمتر به آدرس نوشته شده در قسمت وب سایت بیو شک کند و آن

را مورد بررسی قرار دهد.
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روش کار با این سرویس ها به این شکل است که شما لینک کانال و
یا گروه تلگرامی خود را وارد این سرویس ها می کنید و سرویس به

شما یک لینک کوتاه شده می دهد که می توانید در قسمت وب
سایت بیو اینستاگرام خود وارد کنید.

از معروف ترین این سرویس ها می توان Ow.ly  و یا Bitly را نام
برد.

خبر خوبی که باید به شما داده شود این است که به دلیل وجود

تعداد زیادی از این سرویس ها در اینترنت، امکان تحریم آنها وجود
ندارد و اینستاگرام نمی تواند این روش را تحریم کند.

سخن پایانی

در این مطلب تالش ما بر این بود که بتوانیم روش های قرار دادن
لینک کانال تلگرام در اینستاگرام را به شما آموزش  دهیم. هر چند

توجه داشته باشید که شما نمی توانید در قسمت پست ها لینک
کانال تلگرامی خود را قرار دهید

و در صورتی که اقدام به خرید اشتراک اینستاگرام کنید، و همچنین
با خرید فالوور ارزان اینستاگرام و خرید الیک و کامنت و… و می

توانید کارهای این چنینی را در اکانت خود انجام دهید.

https://www.digi-members.com/buy-cheap-followers/
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به اشتراك بگذاريد!

مطالب مرتبط

ثبت ديدگاه

با روش های باال به راحتی لینک کانال و گروه تلگرامی خود را در
قسمت وب سایت بیو اینستاگرام  وارد کنید و مخاطبین خود را به

سمت کانال تلگرام خود هدایت کنید.

منبع مقاله

سواالت متداول روش قرار دادن لینک تلگرام در

اینستاگرام

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

چگونه میتوانیم در بیو تلگرام لینک بگذاریم؟ +

چرا لینک تلگرام در اینستاگرام باز نمیشود؟ +

قرار دادن لینک تلگرام در استوری چه کاربرد هایی دارد؟ +

چگونه میتوانم لینک تلگرام خود را در استوری اینستاگرام قرار دهم؟ +
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