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فضای مجازی به سرعت در حال بروزرسانی است و هر روز شبکه های
اجتماعی مختلف عرضه می شوند. در این میان برخی می توانند نظر

کاربران را جلب کنند و برخی دیگر با شکست رو به رو می شوند. یکی از
محبوب ترین برنامه ها در فضای مجازی، اینستاگرام می باشد.

 این شبکه اجتماعی در ابتدا شباهت زیادی به فیس بوک داشت اما به
مرور زمان از آن سبقت گرفت. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا

با برنامه افزایش فالوور بیشتر آشنا شوید.

برنامه های افزایش فالوور اینستاگرام

فرایند افزایش فالوور در این برنامه ها به دو شکل صورت می گیرد. در

حالت اول شما پیچ های دیگر را فالو می کنید و با کسب سکه می توانید
برای پیج خود فالوور سفارش دهید. البته اگر سرمایه اولیه دارید

می توانید سکه درون برنامه ای بخرید و فالوور سفارش دهید. 

نکته بعدی اینه که میتونید داخل اپ ما فیلم تماشا کنید و سکه رایگان
بگرید همچنین با معرفی اپ ما نیز میتونید سکه جمع کنید و کلی

فالوور رایگان به دست بیارید.

وضعیت اینستاگرام در ایران چگونه است؟

این برنامه در ایران از زمان ورود با استقبال زیادی روبرو شد. در ابتدا با
وجود سرعت پا�ن اینترنت در ایران توانست به خوبی تصاویر و
فیلم ها را برای کاربران به نمایش بگذارد. اما هنگامی که سرعت

اینترنت در ایران افزایش یافت رقیبی جدی به نام تلگرام برای این
اپلیکیشن پیدا شد.

هر کدام از این دو برنامه ویژگی های خاص خود را دارند. تلگرام در
رابطه با پیام رسانی برنامه ریزی شده بود و اینستاگرام  نیز بر اساس
انتشار ویدئو و تصاویر پای گذاری شده بود. به مرور زمان تمایل مردم
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به اینستاگرام بیشتر شد و در نهایت با فیلترینگ تلگرام، بازار
اینستاگرام حسابی داغ گردید.

 اما خبر خوب این است که دیجی ممبر برنامه افزایش فالوور
اینستاگرام را ایجاد کرده تا بتوانید به صورت رایگان فالوور های پیج

خودتون رو افزایش بدید همراه با کلی امکانات که توی ادامه میگم
بهتون

کسب درآمد از اینستاگرام

قطعا در فضایی که حجم گسترده ای از کاربران یک کشور وجود دارند،
فرصت خوبی برای کسب درآمد ایجاد می شود. کسب درآمد در

اینستاگرام بسیار شبیه تلگرام است با این تفاوت که در اینستاگرام فضا
برای تبلیغات و … بهتر است.

فرایند کسب درآمد در اینستاگرام به دو روش انجام می شود که به
شرح زیر است:

1. شما یک فروشگاه اینترنتی دارید که با استفاده از فضای

اینستاگرام می توانید محصوالت خود را همراه تصویر و فیلم برای
دیگران منتشر کنید و از این طریق مشتری جذب کنید.

2. شما می توانید مطالب مفید و البته جذابی برای صفحه خود تهیه

کنید. به این ترتیب صفحه شما تبدیل به مکانی برای تبلیغات
دیگران می شود. این روش برای کسانی که سرمایه اولیه زیادی

ندارند بسیار مناسب است.

نقش برنامه افزایش فالوور در کسب درآمد از

اینستاگرام
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چرا باید از برنامه  افزایش فالوور اینستاگرام استفاده کنیم؟ این
برنامه ها در کسب درآمد از اینستاگرام نقش اساسی دارند. در هر دو

روش کسب درآمد از اینستاگرام، شما نیاز حتمی به فالوور دارید. اما
چرا؟

1. در فضای مجازی برای خرید و فروش اعتماد الزم است. در دنیای
واقعی شما مشتری را می بینید و مشتری نیز محصول را مشاهده
می کند در نتیجه امکان ایجاد اعتماد بسیار راحت تر می باشد. در

فضای مجازی شما ارتباط مستقیم با مشتری ندارید، تنها تصاویر
و فیلم هایی که از محصول منتشر می کنید می تواند در مشتری

اطمینان خاطر ایجاد کند. اما آیا این کافی است؟

اگر وبسایتی برای فروش داشته باشید قطعا نماد الکترونیکی می تواند
اطمینان کافی را در مشتری ایجاد کند. اما در اینستاگرام خبری از نماد

الکترونیک نیست. 

در اینستاگرام فالوورها نشان دهنده میزان اعتبار شما پیش مشتریان
است. هرچه این تعداد بیشتر باشد نشان دهنده آن است که افراد

بیشتری از شما خرید کرده و از خرید خود راضی بوده اند. پس
مشتریان بیشتر به شما اعتماد می کنند.

1. در روش دوم یعنی تبلیغات، نقش برنامه های  افزایش فالوور
اساسی تر می شود. هر چه تعداد فالوور شما بیشتر باشد یعنی

افراد بیشتری از پیچ شما بازدید می کنند.

 در نتیجه این امکان ایجاد می شود که قیمت تبلیغات خود را در کنار
افزایش تعداد فالوور باال ببرید. یه خبر خوبم اینه که این برنامه به همه

صد فالوور و الیک رایگان میده کافیه اپ رو نصب کنید و امکاناتش
لذت ببرید.

برنامه افزایش فالوور یا خرید فالوور؟
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خیلی از افراد که در فکر افزایش فالوور اینستاگرام خود هستند بر سر

یک دوراهی بزرگ قرار می گیرند. آیا فالوور بخریم یا از برنامه افزایش
فالوور استفاده کنیم؟  با دیجی ممبر همراه باشید تا برای پی بردن به

موضوع با هر دو روش بیشتر آشنا شویم

خرید فالوور اینستاگرام

در این روش شما باید به فروشندگان فالوور مراجعه کنید. دیجی ممبر

یکی از برترین فروشندگان فالوور در ایران است که میتوانید با خرید
فالوور اینستاگرام دریافت کنید.

ما کیفیت فالوور ها خود را تضمین میکنم اما اگر دنبال راه ساده و کم

هزینه تری برای افزایش فالوور های خود هستید میتوانید اپ جم
فالوور دیجی ممبر رو نصب کنید. به آسونی میتوانید با مراجعه به بازار

اپ جم فالوور را دانلود کنید.

ویژگی های برنامه جم فالوور برای افزایش فالوور

اینستاگرام چیست؟

https://www.digi-members.com/buy-iranian-followers/
https://cafebazaar.ir/app/com.developer21.nitrofollower
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برنامه های افزایش فالوور زیادی وجود دارند که هر کدام ویژگی های
خاص خود را دارند. اما یک برنامه افزایش فالوور خوب باید چه

ویژگی های داشته باشد؟ در این مقاله ما ویژگی های برنامه جم فالوور
دیجی ممبر را بررسی می کنیم تا با این برنامه بیشتر آشنا بشید.

1.  سکه و فالوور رایگان برای افرادی جدیدی که نصب می کنند
2.  امکان  ذخیره عکس ها وفیلم ها موجود در اینستاگرام

3.  فالو خودکار

4. غیر قابل نفوذ و هک توسط برنامه هایی همچون کوین آپ و
الکی پچر

5.  دریافت فالوور
6. دریافت کامنت 

7- دریافت الیک 

8- دریافت ویو 
9- کامنت خودکار 
10- الیک خودکار 

11- ویو خودکار

امنیت برنامه افزایش فالوور جم فالوور

این برنامه از امنیت باالیی  برخوردار است. برای مثال سکه های درون
برنامه ای آن توسط برنامه هایی نظیر کوین آپ و الکی پچر هک نمی

شوند. همچنین این امکان وجود دارد که با استفاده از ایمیل یا شماره
تلفن الگین کنید تا امنیت بیشتری داشته باشید.

همچنین شما باید از اپلیکیشن های مطمئن مثل مایکت برنامه جم

فالوور را دانلود کنید تا هیچ مشکلی برای پیج شما پیش نیاید.

خدمات برنامه جم فالوور چیست؟

https://myket.ir/app/com.developer21.nitrofollower
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برخی فکر می کنند این برنامه صرفا برای جمع آوری فالوور می باشد. اما 
امکانات این برنامه نسبت به سایر نرم افزار های مشابه بسیار کامل

تراست. برای مثال می توانید فالوور،الیک،کامنت، ویو و … نیز دریافت
کنید. تمامی این خدمات را می توانید برای اکانت خود و دیگران

سفارش دهید.

ویژگی های منحصر به فرد جم فالوور چیست؟

این برنامه ویژگی های خاص دیگری نیز دارد. برای مثال از سیستم

هوشمند تشخیص بالک پشتیبانی می کند. همچنین دو مدل سکه
وجود دارد و پشتیبانی آنالین همواره شما را راهنمایی می کند.

مهم ترین ویژگی فرعی این برنامه امکان دانلود تصاویر، پست ها و
استوری ها است که مورد توجه بسیاری از کاربران قرار گرفته است.

ویژگی جالب دیگر این برنامه انتقال سکه به حساب های دیگر است و

می توانید برای بقیه حساب های اینستاگرام خود نیز فالوور سفارش
دهید.

سواالت پرتکرار درباره برنامه فالوور گیر اینستاگرام برای

جذب فالوور واقعی

برنامه جم فالوور اینستاگرام چیست؟ +

چطور میتوانیم این برنامه را دریافت کنید ؟ +

پیش نیاز های برنامه جم فالوور چه می باشد؟ +

امکان فالوور خودکار در پس زمینه وجود دارد؟ +


