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این روزها کسب و کارهای اینستاگرامی رونق بسیار زیادی دارد. یکی از
فاکتورهایی که میزان فروش صاحبان  پیج های بیزینسی را زیادتر

می کند، دارا بودن تعداد زیادی فالوور است.

از طریق باال رفتن آمار دنبال کنندگان نه تنها برندتان معروف تر می شود،

بلکه فروش بیشتری را نیز تجربه می کنید. از این رو بر آن شده ایم که در
ادامه بحث یک سری روش های خالقانه برای افزایش فالوور را بیان
کنیم. یا برای افزایش فالوور در کمترین زمان با خرید فالوور واقعی از

سایت دیجی ممبر فالوور پیج خور را افزایش بدید.

فالوور زیاد چه مزایایی برای پیج اینستاگرام به

همراه دارد؟

از جمله مزایای داشتن فالوور زیاد به شهرت رسیدن در فضای مجازی و
دیده شدن برند شماست. کافیست در زمینه جذب دنبال کننده موفق
عمل کنید، تا بتوانید در مدت زمان کوتاهی در اینستاگرام بدرخشید و

کسب و کار خود را رونق دهید.

با معرفی محصوالت و خدمات خود به مخاطبان راه دشوار و چندین

ساله تجارت سنتی را در مدت زمانی کوتاه طی می کنید. در حال حاضر
افراد بسیاری هستند که به واسطه اینستاگرام موفق شده اند، برند خود
را به هزاران کاربر معرفی کرده و از این طریق به شهرت و ثروت قابل

توجهی برسند.

فالوورها در واقع مشتریان بالقوه هستند و با فروش محصوالت به

آن ها به درآمد دلخواه خود می رسید. یکی دیگر از مزایایی که
 follower زیاد به همراه دارد، این است که توجه اسپانسرها را به خود
جلب کرده و تبلیغات مربوط به کسب و کارهای مختلف را در پیج

اینستاگرام خود قرار می دهید. هرچه تعداد دنبال کنندگان بیشتر باشد
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و محتوای با کیفیت تری تولید کنید، می توانید تبلیغات بیشتری بگیرید
و درآمد خود را افزایش دهید.

با این روش های خالقانه می توانید تعداد فالوورهای خود

را از افزایش دهید

1-یک کاربر فعال در اینستاگرام باشید

از جمله روش های خالقانه برای افزایش فالوور، فعال بودن در عرصه
اینستاگرام است. مهم ترین کاری که باید برای پیج خود انجام دهید،

تولید محتوا است. به همین دلیل باید یک کاربر فعال و اکتیو باشید و
روزانه زمانی را به تولید محتوا اختصاص دهید.

تالش کنید که پست ها را در ساعات شلوغی اینستاگرام به اشتراک
بگذارید. برای این کار می توانید از ابزار Insights بهره بگیرید و از این
طریق بفهمید که مخاطبان شما در چه ساعاتی در اینستاگرام آنالین

هستند.

بعضی از صاحبان اکانت های تجاری تنها برای گذاشتن پست آنالین
می شوند و در سایر مواقع فعالیتی در اینستاگرام ندارند. برای فعالیت

مستمر در این شبکه اجتماعی الزم است، با کسانی که در زمینه کاری
شما فعالیت دارند، ارتباط برقرار نما�د.

به عنوان مثال تالش کنید که صفحات رقیب را دنبال کنید، پست هایی
را که به اشتراک می گذارند، الیک کرده و نظرات خود را برای آن ها
بنویسید. همچنین با شرکت در بحث و گفتگوها کاربران بیشتر با برند

شما آشنا می شوند.

2-آدرس پیج اینستاگرام خود را در کامنت ها قرار دهید
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زمانی که اقدام به نوشتن کامنت برای پست ها می کنید، بهتر است که
آدرس صفحه اینستاگرام خود را در متن آن بگذارید. برای این که

مخاطبان کنجکاو شوند روی آدرس صفحه کلیک کنند، اطمینان حاصل
نما�د که محتوا به اندازه کافی جذاب و کاربر پسند باشد.

3-در بخش امضای ایمیل اینستاگرام خود را قرار دهید

با تنظیم امضا برای اکانت جیمیل خود هنگامی که عکس یا متنی را

ارسال می کنید، امضا به طور خودکار در قسمت پا�ن ایمیل ضمیمه
می شود. قرار دادن اینستاگرام در امضای ایمیل یکی از روش های
خالقانه برای افزایش فالوور است و باعث می شود که کاربران بیشتری با

پیج اینستاگرام شما آشنا شوند.

4-بنر اینستاگرام را در سایت فروشگاهی خود قرار دهید

اگر سایتی برای فروش محصوالت خود دارید، بهتر است در قسمت
پا�ن تمام مقاالت خود بنر اینستاگرامتان را بگذارید؛ تا کاربران ترغیب

شوند که پیج را دنبال کنند.

کافیست کمی خالقیت به خرج دهید و بلوکی را در قسمت سایدبار
وب سایت خود ایجاد کنید و آخرین پست های پیج اینستاگرام را در

این بخش بگذارید. با این کار قطعًا افراد مختلف تمایل پیدا می کنند
که از پیج اینستاگرام شما بازدید کنند و در صورت پسندیدن پست ها،

آن را فالو نمایند.

5-از قدرت هشتگ ها به نفع خود بهره برداری کنید
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هنگامی که پستی را در صفحه اینستاگرام خود به اشتراک می گذارید،

حتمًا باید از هشتگ های مربوط به آن نیز استفاده نما�د. توصیه
می شود که هشتگ های محبوب و مرتبط با کسب و کار خود را در

اینستاگرام بیابید و سپس آن ها را در حد استاندارد به کار ببرید.

تعداد هشتگ ها نباید بیشتر از ۷ عدد شود، همچنین به کار بردن
هشتگ های طوالنی و چند بخشی نیز ممکن است نتیجه معکوس

داشته باشد.

6-برای صفحه اینستاگرام یک بیو جذاب بنویسید

افرادی که پیج اینستاگرام شما را بازدید می کنند،  قبل از هرچیزی بیو را

می بینند. این متن باید آن قدر جذابیت داشته باشد که ظرف چند ثانیه
مخاطب را به دنبال کردن پیج تشویق نمایند. پس یکی از روش های

خالقانه برای افزایش فالوور استفاده از بیبی کاربر پسند و جذاب است.

7-قدرت عکس های باکیفیت را دست کم نگیرید

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/


10/18/22, 12:44 PM روش خالقانھ برای افزایش فالوور اینستاگرام 8

https://www.digi-members.com/8-creative-ways-to-increase-instagram-followers/ 6/9

این مطلب را آویزه گوش خود کنید که اینستاگرام یک اپلیکیشن
تصویر محور است و  عکس ها در آن حرف اول را می زنند. ازاین رو

ضروری است باکیفیت ترین و بهترین تصاویر را برای پست ها انتخاب
نما�د. الزم نیست دوربین گران قیمتی را برای عکس گرفتن خریداری

کنید؛ بلکه کافیست تصاویر فرمت و قالب مناسبی داشته باشند، تا
بتوانید مخاطبان را راضی نگه دارید.

8-همواره در لینکدین فعالیت داشته باشید

از آنجا که لینکدین یکی از بزرگ ترین شبکه های اجتماعی در جهان
محسوب می شود و بیش از ۷۵۰ میلیون کاربر دارد، این قابلیت را

فراهم آورده است که بتوانید به مشتریان بسیاری در حوزه کاری خود
متصل شوید.

پس یکی از الزامات کار شما این است که در لینکدین فعال باشید، تا
بتوانید کسب و کار خود را به کاربران بیشتری معرفی نما�د. یکی از
امتیازاتی که لینکدین به همراه می آورد، این است که به راحتی

می توانید با فعاالن و رقبای زمینه کاری خود نیز ارتباط برقرار کنید.  
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به اشتراك بگذاريد!

نتیجه گیری

افزایش تعداد دنبال کنندگان پیج اینستاگرام مزایای بسیاری را برای

شما به همراه دارد. به عنوان مثال میزان فروشتان را باال می برد و
همچنین امکان کسب درآمد از طریق همکاری در فروش را برایتان

فراهم می آورد.

از طرف دیگر مشهور می شوید و می توانید از حمایت های مالی
اسپانسرها بهره مند گردید. در این مقاله تعدادی روش های خالقانه

برای افزایش فالوور بیان شد که به کمک آ ن ها پیج خود را رشد داده و
مخاطب بیشتری جذب می کنید.

راه آسان تری نیز برای باال بردن آمار دنبال کنندگان وجود دارد و آن
خریداری سرویس های افزایش فالوور از سایت معتبر دیجی ممبر
است. این روش مدت زمان رسیدن شما به موفقیت را کاهش داده و

اکانت های باکیفیت و واقعی را نصیبتان می کند.
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https://api.whatsapp.com/send?text=https%3A%2F%2Fwww.digi-members.com%2F%3Fp%3D118413
https://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fwww.digi-members.com%2F%3Fp%3D118413&name=8%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85&description=8%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1%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%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.%20%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86%C2%A0%20%D9%BE%DB%8C%D8%AC%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.digi-members.com%2F%3Fp%3D118413&description=8%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1%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%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.%20%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86%C2%A0%20%D9%BE%DB%8C%D8%AC%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.&media=https%3A%2F%2Fwww.digi-members.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F10%2F8-creative-ways-to-increase-instagram-followers2-scaled.jpg
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fwww.digi-members.com%2F%3Fp%3D118413&title=8%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85&description=8%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1%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%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.%20%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86%C2%A0%20%D9%BE%DB%8C%D8%AC%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.
mailto:?body=https://www.digi-members.com/?p=118413&subject=8%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://later.com/blog/get-more-instagram-followers/
https://www.digi-members.com/
https://www.digi-members.com/blog/
https://www.digi-members.com/affiliate-marketing/
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مطالب مرتبط

ثبت ديدگاه

« Log out .پشتیبانی دیجی ممبر Logged in as

ديدگاه...

ارسال ديدگاه

لینک های مهم

خرید فالوور فیک اینستاگرام

خرید فالوور واقعی اینستاگرام

خرید الیک اینستاگرام

خرید فالوور کالب هاوس

جدیدترین نوشته ها

روش قرار دادن لینک
تلگرام در اینستاگرام



ساخت qr code برای
اینستاگرام



آموزش پازلی کردن عکس

در اینستاگرام


پرداخت ایمن

خدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر

همکاری در فروشوبالگ



https://www.digi-members.com/wp-admin/profile.php
https://www.digi-members.com/wp-login.php?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.digi-members.com%2F%3Fp%3D118413&_wpnonce=2149c4ee79
https://www.digi-members.com/buy-fake-follower/
https://www.digi-members.com/buy-iranian-followers/
https://www.digi-members.com/buy-instagram-like/
https://www.digi-members.com/buy-clubhouse-followers/
https://www.digi-members.com/add-telegram-link-to-instagram/
https://www.digi-members.com/instagram-nametag-qr-code/
https://www.digi-members.com/instagram-puzzle-feed/
https://www.digi-members.com/
https://www.digi-members.com/blog/
https://www.digi-members.com/affiliate-marketing/
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خرید بازدید استوری
اینستاگرام

دانلود عکس پروفایل

اینستاگرام با ۹ روش
کارآمد



دیجی ممبر به عنوان یکی از معتبرترین و قدیمی ترین مراجع ارائه دهنده خدمات اینستاگرام و

تلگرام در ایران می باشد. خدمات اصلی سایت دیجی ممبر شامل خرید فالوور اینستاگرام، خرید
الیک اینستاگرام، خرید ویو اینستاگرام، خرید پیج اینستاگرام، خرید کامنت اینستاگرام و خرید ممبر
تلگرام، خرید ویو تلگرام می باشد. هدف دیجی ممبر ارائه بهترین خدمات با کمترین قیمت در سریع

ترین زمان ممکن می باشد.

خدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر

همکاری در فروشوبالگ



https://www.digi-members.com/buy-instagram-view/
https://www.digi-members.com/how-to-download-instagram-profile/
https://www.digi-members.com/
https://www.digi-members.com/blog/
https://www.digi-members.com/affiliate-marketing/

