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یکی از پلتفرم های پر کاربرد در ایران اینستاگرام است که عالوه بر
اینکه یک شبکه اجتماعی گسترده برای تعامل افراد است، به عنوان

ابزاری برای تبلیغات و فروش محصوالت و ارائه خدمات تبدیل شده
است.
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برای اینکه شما بتوانید از کل ظرفیت این برنامه در جهت پیشرفت
کار خود و افزایش درآمد خود استفاده کنید، باید محتوای پیج خود

را آنالیز کنید. آنالیز کردن محتوای پیج برای شناخت سلیقه و
فهمیدن میزان بازخورد  محتوا و پست شما از طرف مخاطبین شما

بسیار مهم است.

برای داشتن یک برنامه ریزی دقیق و باال بردن تعداد فالور های خود
می توانید از ابزار های آنالیز پیج اینستاگرام استفاده کنید.

اینستاگرام چندین ابزار طراحی کرده است که به کاربران این امکان را
می دهد از محتوا و نکات مورد عالقه مخاطبین خود مطلع شوند و

برای بهینه سازی پیج خود برنامه مشخصی داشته باشند.

آیا امکان تجزیه و تحلیل پیج اینستاگرام وجود

دارد؟

افرادی که نوع اکانت اینستاگرام آنها بیزینسی و یا کسب و کار باشد،

با امکانات و قابلیت های آنالیز پیج اینستاگرام آشنا هستند.

برنامه اینستاگرام برای سهولت کار و حمایت از کاربران خود به

صورت پیش فرض ابزار های تجزیه و تحلیل محدودی را طراحی
کرده و در اختیار اکانت های کسب و کار قرار داده است.

این ابزار امکانی را فراهم می کند که پیج های تجاری با استفاده از

گزینه های تجزیه و تحلیل آمار و داده کلی از بازدید ها، الیک ها،
ارسال ها و روش دیدن پست ها توسط کاربران و اطالعاتی دیگر در

این زمینه ها به دست بیاورند.

برای پیدا کردن ابزار کاربردی آنالیز ممکن است با مشکل مواجه
شوید، به خصوص که این پلتفرم به صورت مداوم در حال تغ�ر

است و این تغ�رات در API  ، پیدا کردن یک راه حل قابل اعتماد و
بلند مدت را سخت کرده است.
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برای انتخاب یک ابزار آنالیز مناسب برای پیج خود، باید به نکاتی
چون نوع کسب و کار، اولویت های خود و محتوای پیج خود دقت

کنید و بر اساس این معیار ها ابزار مناسب خود را پیدا کنید.،

آنالیز پیج اینستاگرام

برای تجزیه و تحلیل بازخورد محتوای پیج تجاری خود از چندین
ابزار می توانید استفاده کنید که در ادامه به معرفی آنها می پردازیم:

ابزار های آنالیز پیج اینستاگرام

Instagram Insight .۱

Insight در واقع همان ابزار اینستاگرام است که برای پیج های
عمومی و تجاری در خود برنامه طراحی شده است. این ابزار آنالیز
برای پیج ها با اکانت خصوصی کاربرد ندارد و برای استفاده و در

دسترس بودن آن برای شما، باید نوع پیج خود را به عمومی و یا
تجاری تغ�ر دهید. شما این امکان را دارید که در درون خود برنامه

از این ابزار تحلیل استفاده کنید.

ابزار Insitght  یک ابزار پیچیده و سختی نیست، هرچند آنالیز آن
حرفه ای و پیشرفته نیست اما اطالعات کلی و مفیدی درباره پیج و

بازخورد محتوای آن ارائه می دهد. این ابزار یک دید و داده کلی از
عملکرد پیج و پست های شما در اختیار شما قرار می دهد.

مثال با ابزار Insight  شما اطالعاتی درباره impression ها و

engagement  می توانید به دست بیاورید. عالوه بر این بر اساس
معیارهایی که می دهد، می توانید برترین پست ها و محتوای

اکانت خود را شناسایی کنید.

دیگر اطالعاتی که از طریق ابزار Insight  می توانید کسب کنید
عبارت است از:
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الیک ها، تماس، بازدید از پست ها، بازدید از پروفایل، کلیک های
وبسایت و اطالعاتی درباره محل سکونت، رده های سنی مخاطبین و

شهر و کشور محل سکونت.

Analisa .۲

برنامه Analisa  برای اکانت های اینفلوئنسر مارکتینگ است که
کارکرد اصلی آن آنالیز اینستاگرام است. این برنامه در کنار اعالم داده

ها و اطالعات پیج شما برای درک بهتر و آسان تر شما از این اعداد و
ارقام، آنها را تجزیه و تحلیل می کند.

با استفاده از برنامه Analisa  شما می توانید دو نوع گزارش تهیه

کنید: نوع اول گزارش Account Report  است که در این گزارش
اکانت و محتوا و پروفایل اینستاگرام اینفلوئنسر را به صورت دقیق و

Hashtag Report عمیق مورد بررسی قرار می دهد و نوع دوم
 است که همانطور که از نام آن مشخص است، هشتگ ها و کمپین

ها را آنالیز می کند.

مهم ترین آمار اعالم شده در گزارش Account Report  عبارت
است از:

نرخ تعامل، نرخ کامنت و نرخ الیک

میانگین نرخ تعامل
تگ و منشن ها

نقشه پست ها
فعالیت پست ها و مقدار درگیری و تعامل مخاطب

اعالم میانگین الیک ها و تعامل و کامنت های فالورها و معدل

نرخ تعامل فالورها
تجزیه و تحلیل کلی پست ها

مشخص کردن کلمات و هشتگ هایی که به صورت گسترده در
کپشن آماده است.
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مهم ترین آمار گزارش شده در Hashtag Repourt  اعالم  می شود
عبارت است از:

آمار مخاطبین و تعامالت
آمار مجموعه فالوورها

میانگین تعامل در هر روز
آمار مجموعه پست ها

موقعیت جغرافیایی

مشارکت
فعالیت پست و میزان تعامل مخاطبان

نرخ کلی تعامل
اعالم تعداد کل دنبال کنندگان پیج شما در یک روز

هشتگ و کلماتی که بیشترین کاربرد را در کپشن داشته است.

Qunitly .۳

برنامه Qunity   را می توان داشبوردی از ابزار و برنامه های مختلف

تجزیه تحلیل به حساب آورد که تجزیه تحلیل اینستاگرام بخشی از
این مجموعه است.

این برنامه برای شبکه ها اجتماعی دیگری مثل تو�تر،  یوتیوب،

پالس، فیس بوک و لینکدین کاربرد دارد. با استفاده از قابلیت های
این برنامه جعبه کاربری خود را می توانید به راحتی شخصی سازی

کنید.

برای شخصی سازی این برنامه کافیست ابزارهای مورد نیاز و مورد
عالقه خود را انتخاب و فعال کنید تا صرفا معیارها و اولویت های

شما در لیست بررسی قرار گیرد و تحلیل شود.

حتی این ابزار این قابلیت را دارد که جزئیات مربوط به استفاده از

فیلتر را نیز مورد بررسی قرار دهد. در کل این ابزار در کنار تجزیه
تحلیل دقیق و کاربردی از پیج اینستاگرام شما، می تواند حتی اکانت

و پروفایل رقبای شما را نیز بررسی کند.
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Squarelovin .۴

از دیگر ابزار های آنالیز Squarelovin است که یک ابزار دقیق و

رایگان است. این برنامه عالوه بر متریک های پست های جدید
شما، آنالیز ماهیانه نیز از پست های شما ارائه می اهد.

شما می توانید با این ابزار سابقه پست های پیج خود را بر اساس
زمان بندی سالیانه، ماهانه، روزانه و ساعتی مورد بررسی قرار دهید.
ابزار Squarelovin با کمک تب هایی که دارد به شما میزان تعامل

با عکس و فیلم های بارگذاری شده را نمایش می دهد و پست برتر
و متوسط شما را نشان می دهد.

شما می توانید با بهینه سازی تب های این برنامه این امکان را
داشته باشید که از بهترین و بدترین زمان پست گذاشتن با خبر

شوید.

Union Metrice .۵

از دیگر ابزارهای آنالیز پیج اینستاگرام Union Metrice  است که به

صورت رایگان در دسترس شما قرار دارد.
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برای تهیه استراتژی مخصوص به خود در شبکه های اجتماعی می
توانید از طیف گسترده اطالعاتی که این ابزار در اختیار شما قرار می

دهد، استفاده کنید.

اطالعات آنالیز شده با برنامه Union Metrice به شرح زیر است:

آنالیز پروفایل
گزارش کمپین
تحلیل رقابتی

تحقیق
Keyword listening

با نصب این ابزار این قابلیت برای شما فراهم  می شود که  بتوانید
جذاب ترین هشتگ ها و یا هشتگ هایی که منجر به باال رفتن
اینجیمنگ می شود را شناسایی کنید و حتی بهترین زمان پست

گذاشتن و به اشتراک گذاری عکس و فیلم را برای شما نشان می
دهد.

اما این ابزار یک نقطه ضعف دارد و آن  محدودیت زمانی ۳۰ روزه

این برنامه برای تجزیه و تحلیل پیج اینستاگرام شما است.

Phlanx .۶

خدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر
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اگر به دنبال یک ابزار ساده و سر راست هستید، بدون پیچیدگی
سایر ابزار ها به شما Phlanx را معرفی می کنیم.

ابزار Phlanx قابلیت این را دارد که میزان جذابیت هر نوع اکانت
اینستاگرام را مورد بررسی قرار دهد. هر چند این ابزار برای اکانت

تجاری ساخته شده است، ولی اگر پیج شما اینفلوئنسری و یا حتی
خصوصی است، می توانید از آن استفاده کنید.

برای محاسبه تعامل پیج شما بر اساس یک فرمول ساده، تقسیم

تعداد الیک و نظرات یک پست با تعداد فالورهای پیج استفاده می
کند.

ابزار phlanx  برای شناخت اکانت هابی که فالوور فیک دارند
مناسب است و حتی برای مشخص کردن این مسئله که پست های
تاثیر گذار تعامل قانونی دارند، نیز کاربرد دارد. از این ابزار می توانید

پیج رقبای خود را نیز تحلیل کنید.

Iconosquare .۷

یکی از ابزار های مهم آنالیز اینستاگرام Iconosquare است که
عالوه بر تجزیه تحلیل، ابزار مناسب بازاریابی اینستاگرام نیز است.

این پلتفرم امکانات بسیاری را در اختیار شما قرار می دهد از جمله

زمانبندی اشتراک گذاری پست ها که شرایطی را فراهم می کند تا بر
برند خود نظارت مناسبی داشته باشید.

بنابراین شما به راحتی با این ابزار می توانید پیج خود را تحلیل
کنید، زیرا امکان آنالیزimpressions، engagement و reach  را

برای شما فراهم می کند.

یکی از مزیت های مهم این پلتفرم امکان نصب و استفاده از آن به
مدت دو هفته رایگان است تا در صورت آشنایی با ابزار های آن و در

صورت تمایل، آن را خریداری کنید.

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/


١۴:۴١،  ٢۴٠١/٨/٢۵ بھترین ابزارھای آنالیز پیج اینستاگرام

https://www.digi-members.com/instagram-account-analysis-tool/ 9/14

Crowdfier .۸

برنامه آنالیز Crowdfier  قابلیت های متفاوتی برای بازاریابان شبکه

اجتماعی دارد. شما با استفاده از این برند می توانید یک آنالیز کامل
از پیج خود، زمانبندی پست ها، اندازه گیری عملکرد و تعامل

محتواها و همچنین mention  برند خود را بررسی کنید.

مزیت کاربردی این ابزار این است که محتوا و تصویر پیشنهادی سایر
وب سایت ها را بررسی و برای شما ارائه می دهد. سپس بر اساس

استراتژی اینستاگرام به محتوای شما و پیجتان کمک می کند تا
دیده شود.

مورد مهم بعدی این است که داده ها را به صورت نمودار نمایش می
دهد و کار آنالیز و تجزیه تحلیل را برای شما آسان تر می کند.

Pixlee .۹

ابزار مهم  بعدی pixlee است که توسط برندهای بزرگ و معتبر
استفاده می شود. این برنامه شرایطی را فراهم می کند که بتوانید

داده ها و گزارشات قابل اشتراک را تهیه کنید که قابلیت این را داشته
باشد که در اختیار کل تیم بازاریابی قرار گیرد.
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کاربردی ترین قابلیت این ابزار این است که معیارهای که باعث
تعامل بیشتر می شود را شناسایی و بر اساس آن تحلیل می کند.

در شبکه های اجتماعی اصل بر تعامل است و هر چه تعامل بیشتر
باشد، فالورهای شما بیشتر می شود، شما با این برنامه می توانید

اکانت ها و اینفلوئنسرهایی را پیدا کنید که در راستای فعالیت شما
کار می کنند و پیج خود را تبلیغ کنید.

سایت های رایگان آنالیز پیج اینستاگرام

در ادامه مطلب قصد داریم سایت های معتبر و کاربردی در آنالیز
اینستاگرام را برای شما معرفی کنیم. سایت های مختلفی هستند که

پیج اینستاگرام را تجزیه و تحلیل می کنند که ما به معرفی دو مورد
از سایت های رایگان در این زمینه می پردازیم.

Phlanx سایت

یکی از سایت هایی که به شما کمک می کند، سایت phlanx  است
که دارای رابط کاربری ساده است که با آن می توانید در کم ترین

زمان به آنالیز پیج خود بپردازید.
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برای پیدا کردن سایت کافیست نام آن را در مرورگر خود وارد کنید تا
بتوانید آن را پیدا کرده و از آن استفاده کنید.

Socialbakers سایت

یکی از سایت های مهم و کاربردی برای تحلیل پیج اینستاگرام،

سایت Soscialbaakers است که با آن به راحتی می توانید اکانت
خود را بررسی کنید و با برنامه ریزی درست، بازدهی پیج اینستاگرام

خود را باال ببرید.

جمع بندی

هدف ما در ابن مطلب کمک کردن به شما برای آشنایی با ابزارهای 

آنالیز پیج اینستاگرام است که از جمله آنها Quintly، Phlanx  و
Squarelovin، Analisa،  و غیره است که امیدواریم برای تجزیه

تحلیل پیج شما مورد استفاده قرارگیرد.

اابته ابزار های دیگر مانند HypeAuditor، Popular و غیره نیز
وجود دارند که برای آنالیز پیج اینستاگرام طراحی شده اند که از آنها

نیز می توانید استفاده کنید.
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به اشتراك بگذاريد!

مطالب مرتبط

در کل توجه داشته باشید که برای پیشرفت در کسب و کار و شناخته
شدن پیج اینستاگرام خود، نقش اطالعات و داده های آنالیزی را

دست کم نگیرید، زیرا شما برای مقایسه پیج خود با سایر اکانت
های موفق و داشتن یک استراتژی و برنامه مناسب، احتیاج دارید که

با آنالیز پیج خود و رقبا به شناخت کافی و اطالعات الزم دسترسی
داشته باشید.

بنابراین با تهیه این ابزار ها یک گام بلند در موفقیت پیج خود

بردارید.سایت دیجی ممبر مرجع فروش خدمات اینستاگرامی به
بهترین کیفیت می باشد اگر میخواهید میزان مخاطب خود را در

اینستاگرام افزایش دهید با خرید فالوور واقعی اینستاگرام از این
سایت مخاطبان خود را میلیونی خواهید کد.

منبع مقاله

سواالت متداول ابزارهای آنالیز پیج اینستاگرام

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

چرا باید از ابزار های انالیز استفاده کرد؟ +

ایا ابزار های انالیز پیج رایگان هستند؟ +

اهمیت آنالیز پیج اینستاگرام چیست؟ +

خدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر

همکاری در فروشوبالگ



https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.digi-members.com%2Finstagram-account-analysis-tool%2F&t=%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%20%D9%BE%DB%8C%D8%AC%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.digi-members.com%2Finstagram-account-analysis-tool%2F&text=%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%20%D9%BE%DB%8C%D8%AC%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://reddit.com/submit?url=https://www.digi-members.com/instagram-account-analysis-tool/&title=%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%20%D9%BE%DB%8C%D8%AC%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.digi-members.com%2Finstagram-account-analysis-tool%2F&title=%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%20%D9%BE%DB%8C%D8%AC%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85&summary=%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%20%D9%BE%DB%8C%D8%AC%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%0D%0A%20%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%B1%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%20%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%0D%0A%0D%0A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C
https://api.whatsapp.com/send?text=https%3A%2F%2Fwww.digi-members.com%2Finstagram-account-analysis-tool%2F
https://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fwww.digi-members.com%2Finstagram-account-analysis-tool%2F&name=%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%20%D9%BE%DB%8C%D8%AC%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85&description=%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%20%D9%BE%DB%8C%D8%AC%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%0D%0A%20%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%B1%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%20%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%0D%0A%0D%0A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.digi-members.com%2Finstagram-account-analysis-tool%2F&description=%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%20%D9%BE%DB%8C%D8%AC%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%0D%0A%20%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%B1%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%20%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%0D%0A%0D%0A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C&media=https%3A%2F%2Fwww.digi-members.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F10%2Finstagram-account-analysis-tool-scaled.jpg
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fwww.digi-members.com%2Finstagram-account-analysis-tool%2F&title=%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%20%D9%BE%DB%8C%D8%AC%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85&description=%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%20%D9%BE%DB%8C%D8%AC%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%0D%0A%20%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%B1%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%20%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%0D%0A%0D%0A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C
mailto:?body=https://www.digi-members.com/instagram-account-analysis-tool/&subject=%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%20%D9%BE%DB%8C%D8%AC%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://www.digi-members.com/buy-iranian-followers/
https://www.oberlo.com/blog/instagram-analytics
https://www.digi-members.com/wp-content/uploads/2022/10/The-best-Instagram-page-analysis-tools.pdf
https://www.digi-members.com/
https://www.digi-members.com/blog/
https://www.digi-members.com/affiliate-marketing/

