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خرید فالوور اینستاگرام چه تاثیری بر

اکسپلور دارد؟

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که خرید فالوور اینستاگرام
چه مزیت ها و چه معایبی در بر دارد؟ آیا با خرید فالوور اینستاگرام

می توان به اکسپلور اینستاگرام راه پیدا کرد؟ با توجه به این که

راهنمای خریدهمکاری در فروش با پورسانت باال خدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر
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امروزه از اینستاگرام برای کسب درآمد و رشد برند ها استفاده می
کنند، نیازی نیست در این مورد شک کنید.

اینستاگرام یک پلتفرم جامع در این زمینه می باشد که همه کسب و
کار های دیگر روش های سنتی و آنالین را رد کرده اند و امروزه فقط

این از بستر برای رشد کسب و کار ها استفاده می کنند.

در اینستاگرام قسمتی با عنوان اکسپلورر وجود دارد که معموال پیج
های معروف و فعال پست هایشان در این قسمت دیده می شود.

اکسپلور یک فرصت بی نظیر برای تمامی کسب و کار ها و برند ها
می باشد.

پس چرا پست های شما نیز در بخش اکسپلور دیده نشود. پس اگر
پیجی تازه باز کرده اید و می خواهید برای رشد یک کسب و کار از
اینستاگرام استفاده کنید حتما به اکسپلور فکر کنید و تالش کنید تا

پست های خود را به این قسمت وارد کنید. البته موارد زیادی سبب
ورود پست به اکسپلور می شود. برای ورود بهتر به اکسپلور بهتر

است با خرید ویو اکسپلور امار بازدید اینستاگرامتو باال ببری.

اما بحث اینجاست که تاثیرات خرید فالوور روی اکسپلور اینستاگرام
چه می باشد؟ چون این موضوع ممکن است برای خیلی از کاربران

اینستاگرام پوشیده و مبهم باشد تصمیم گرفتیم در این مقاله از
سایت دیجی ممبر در مورد آن مطالبی را بیان کنیم.

عوامل مهم تاثیر گذار بر رفتن پست ها به

اکسپلور

در ابتدا باید با هم بررسی کنیم که چه مواردی سبب می شوند تا یک
پست به قسمت اکسپلور وارد گردد؟ یکی از مهم ترین و اصلی ترین

این عوامل که به پست ها کمک می کند تا بتوانند وارد اکسپلور
شوند، جلب رضایت کاربران می باشد.
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اما خب چگونه می توانیم میزان رضایت کاربران را بسنجیم؟در پاسخ
به این سوال باید گفت که میزان تعامل شما با کاربران دیگر بسیار

مهم است و اصلی ترین پاسخ برای این سوال می باشد.

هر چه میزان تعامل و ارتباط شما با دیگران باال تر باشد یعنی الیک و

کامنت و بازدید پست ها و استوری ها هم افزایش پیدا می کند.
پس در نتیجه می توان گفت که پست هایی می توانند به اکسپلور

وارد شوند که میزان تعامل آن پیج ها باالتر باشد.

خرید فالوور چگونه می تواند بر رفتن پست ها به

اکسپلور تاثیر گذار باشد؟

در این مورد بهتر است بدانید که تنها خرید فالوور نمی تواند پست

های شما را به اکسپلور برساند. مهم ترین مورد تولید محتوای با
کیفیت می باشد. زمانی که از سایت دیجی ممبر فالوور خریداری

کردید باید تالش کندی که روزانه به صورت منظم فعالیت داشته
باشید و بهترین و با کیفیت ترین محتوا را تولید کنید.

پس از این مراحل باید تعامالت خود را نیز افزایش دهید چرا که

همان طور که در باال هم گفته شد، افزایش تعامل می تواند تاثیر
زیادی بر رفتن پست ها به اکسپلورر داشته باشد.

آیا میتوان با خرید فالوور فیک به اکسپلور راه پیدا کرد؟
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قطعا خیر. فالوور فیک نه تنها پست های شما را به اکسپلور نمی
رساند بلکه مانع دیگر پیشرفت های شما نیز می شود. پس می

توانید با خرید فالوور واقعی از دیجی ممبر پست های خود را به
قسمت اکسپلور برسانید.

نکات مهم در خرید فالوور اینستاگرام!

در بخش های باال با معایب خرید فالوور فیک و مزیت های خرید
فالوور واقعی آشنا شدید. حال اگر قصد خریداری کردن فالوور را

داشته باشید باید به چند نکته مهم توجه کنید تا در کنار خرید فالوور
واقعی بتوانید پست های خود را سریع تر به اکسپلور وارد کنید:

1.تبلیغات پولی

زمانی که فالوور زیاد خریداری می کنید اگر پس از خرید آن ها
نتوانید میزان نرخ تعامل را رعایت کنید در این صورت از سوری

اینستاگرام با برخی جریمه ها رو به رو می شوید. پس در این صورت
باید از راهکار هایی استفاده کنید تا روز به روز میزان نرخ تعامل پیج

را باال ببرید. یکی از این راهکار ها تبلیغ پیج در اینستاگرام است.

2.ایجاد تعامل با پیج های دیگر
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همان طور که گفتیم بعد از خرید فالوور، نیاز به برقراری تعامل با
دیگران را دارید. مثال می توان از روش های مختلفی برای ایجاد

تعامل استفاده کرد. مثال می توان کار هایی مانند موارد زیر را انجام
داد:

برگزاری الیو، گفت و گو و مکالمه با فالوور ها، الیک پست دیگران،
کامنت گذاشتن برای آن ها و…

3.استفاده از گزینه پست مشترک

یکی از قابلیت های جدید اینستاگرام که در آپدیت های جدید با آن
روبرو شده اید، امکان گذاشتن پست مشترک با دیگران است. با

استفاده از این گزینه کاربران اینستاگرامی می توانند با یک کاربر
دیگر پستی را به صورت مشترک، اشتراک گذاری کنند. در این پیج

شما به فالوور های فرد مقابل هم نشان داده می گردد.

در نتیجه می توان گفت که شاید خرید فالوور از دیجی ممبر نتواند
به صورت مستقیم پست هایتان را به اکسپلور وارد کند اما خب می
توانید فروش بیشتری از این طریق داشته باشید و برند خود را به

نمایش افراد بیشتری بگذارید.
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