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همانطور که می دانید در سال ۲۰۲۲ شبکه های اجتماعی متعددی در
ایران فعالیت دارند اما اینکه کدام یک از آنها محبوب ترین و

پرقدرت ترین شبکه اجتماعی است یک سال بسیار بزرگ در بین

راهنمای خریدهمکاری در فروش با پورسانت باال
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کاربران اینستاگرام می باشد، اینستاگرام در سال های گذشته توانسته
در ایران انتشار بسیار باالیی داشته باشد و باعث این شبکه بیشتر

مردم یک نسخه از آن را استفاده کنند؛

از این رو می توان گفت یکی از بهترین منبع های کسب درآمد در

ایران و ایجاد مشاغل جدید شبکه اجتماعی اینستاگرام است به
همین دلیل در این متن قصد داریم بهترین سایت خرید فالوور

اینستاگرام رایگان را به شما معرفی کنیم.

چرا باید بهترین سایت خرید فالوور اینستاگرام

رایگان را شناسایی کنیم؟

مسلما شما در شبکه اینستاگرام برای اینکه بتوانید درآمد باالیی

داشته باشید باید در بین کاربران دیده شوید و به عنوان یک پیج
مطرح شناخته شوید به همین دلیل جذب فالوور اینستاگرام از
مهمترین مسائل موثر در رشد درآمد است، شما باید الیک، کامنت و

بازدید باالیی در اینستاگرام دریافت کنید؛

مسلمًا انتخاب بهترین سایت برای خرید فالوور اینستاگرام رایگان

می تواند تاثیر زیادی است در دریافت الیک، کامنت و بازدید داشته
باشد، زیرا شما از یک سایت خرید فالوور اینستاگرام می توانید بازدید
کننده های زیادی را به صورت رایگان یا دربرابر پرداخت هزینه

دریافت کنید و در نتیجه این بازدید کننده ها پست های شما را الیک
کرده برای شما کامنت گذاشته و از تمامی استوری ها و پست های

شما بازدید خواهند کرد.

این فرایند ارتباط مستقیمی با درآمد شما خواهد داشت یعنی به
هرمیزان که شما بازدید کننده بیشتری داشته باشید درآمد بیشتری

کسب خواهید کرد زیرا پیج اینستاگرام شما بیشتر دیده می شود و
پست های اینستاگرام شما در اکسپلورر به نمایش گذاشته خواهد

شد.
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از کجا خرید فالوور اینستاگرام انجام دهیم؟

برای اینکه شما بتوانید یک خرید فالوور اینستاگرام ی را تجربه کاری
باید از سایت های معتبر استفاده کنید. زیرا برخی از سایت ها ارائه

دهنده فالوور اینستاگرام فیک به شما خواهند بود؛

این فالوورها نه تنها نمی توانند با صدای شما را الیک کنند، بلکه تنها

به عنوان یک پیج روح در حساب کاربری شما وجود خواهند داشت و
هیچ گونه تاثیری در فرایند پیشرفت شما نخواهند گذاشت به همین

دلیل پیشنهاد می کنید

برای خرید فالوور اینستاگرام از سایت های معتبر مانند سایت رسمی
خرید فالوور اینستاگرام، دیجی فالوور، دیجی ممبر و بانک فالوور

استفاده کنید.

این سایت ها از بهترین سایت های خرید فالوور اینستاگرام در کشور
ایران هستند که نه تنها نمونه کارهایی را در صفحه خود به اشتراک

می گذارند تا اعتماد شما را جلب کند و شفاف سازی کامل از فرآیند
عملیات ارائه فالوور اینستاگرام خود خواهند داشت؛

همچنین ریزش تعداد فالوور های اینسایت ها بسیار پا�ن خواهد

بود و مدت زمان مورد نیاز شما برای نتیجه گیری کمتر از سایت های
دیگر در کشور ایران است.

از ویژگی های دیگر این سایت ها مانند سایت خرید فالوور
اینستاگرام، دیجی فالوور، دیجی ممبر بانك فالوور و بای فالوور
می توانیم به ویژگی های مانند قابلیت بازگشت وجه در صورت

نارضایتی شما با ضمانت کامل فالوورها و همچنین بهترین ویژگی
یعنی ارائه ندادن اطالعات اکانت به سایت اشاره داشته باشیم.

برای مثال شما زمانی که فالوور را از سایت دیجی ممبر سفارش دهید
نیازی به ارائه رمز اکانت اینستاگرام خود به سایت نخواهید داشته و
تنها آیدی پیج شما مورد نیاز خواهد بود همچنین شما در زمان
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خرید فالوور باید پیج خود را در حالت عمودی قرار دهید تا در فرآیند
دریافت فالوور هیچ چگونه مشکلی ایجاد نشود.

در ادامه برای آشنایی بیشتر شما با سایت های خرید فالوور
اینستاگرام هر کدام از آنها را به صورت جداگانه برای شما شرح

دهیم، با ما همراه باشید

سایت بای فالوور :

سایت خرید فالوور اینستاگرام واقعی فالوور یکی از حرفه ای ترین

سایت های موجود در کشور ایران است که نه تنها به کسب و کارهای
بسیار بزرگ در شبکه اینستاگرام کمک می کند بلکه می تواند تک تک

کسب و کارهای بسیار کوچک را نیز به موفقیت برسند.

این سایت ارائه دهنده خدمات متفاوتی مانند فالوور ایرانی، فالوور
ارزان، الیک ایرانی، فالوور خارجی، ویو، ویو معمولی، ارائه پیج

اینستاگرام، الیک و غیره به شما می باشد.

قابل ذکر است که در صورت خرید فالوور از سایت بای فالوور

می توانیم مطمئن باشید کیفیت فالوور های دریافتی سند درصد
تعمیر شده است و در صورتی که حتی یک درصد ریزش فالوور داشته
باشید و از ضمانت دریافت محصول خود راضی نباشید می توانید به
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بازگشت وجه بپردازید یعنی شما می توانید تمامی وجه پرداختی
خود را به صورت کامل از سایت پس بگیرید.

 

دیجی ممبر :

سایت دیجی مرمر در کشور ایران از بزرگترین سایت های فروش
محصوالت اینستاگرام شناخته می شود که نسبت به سایت های دیگر
سابقه کار بیشتری دارد و عوامل مانند امنیت خرید، قیمت مناسب،

پشتیبانی تحویل سریع و استفاده آسان را برای مشتریان خود فراهم
کرده است.

شما از این سایت می توانید به خرید محصوالت متفاوتی مانند
فالوور ایرانی، فالوور واقعی، فالوور خارجی؟ فالوور ارزان، الیک ایرانی،
الیک خارجی،کامنت، بازدید های اینستاگرام، دانلود از اینستاگرام و

پیج اینستاگرام با کمترین ریزش و به صورت ۱۰۰% تضمینی
بپردازید.

سایت خرید فالوور اینستاگرام
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سایت خرید فالوور اینستاگرام یکی از جدیدترین سایت ها در زمینه
فروش فالوور با تعداد باال یا تعداد متوسط برای مشتریان متفاوت

است که می تواند در سریع ترین زمان ممکن محصوالت مورد نیاز شما
را تحویل دهد همچنین امنیت خرید فالوور در این سایت بسیار باال
از بینی شما نیازی به ارائه رمز پیج اینستاگرام خود به سایت

نخواهید داشت.

قابل ذکر است فالوور های ارائه شده توسط سایت خرید فالوور

اینستاگرام نسبت به سایت های دیگر از دست کمتری برخوردار
است، برای مثال اگر شما فالوور ایرانی دریافت کنید ضمانت کامل
تعداد فالوور را خواهید داشت و هیچ گونه ریزشی مشاهده نخواهید

کرد، اما اگر فالوور ارزان خرید کنید با کمترین تعداد ریزش نسبت به
سایت های دیگر روبرو هستید.

قابل ذکر است سایت خرید فالوور اینستاگرام برای گوشی های
اندروید از نوع ربات اینستاگرام نیز استفاده می کند که شما می توانید
آن را روی گوشی همراه خود نصب کنید و تمامی محصوالت مورد

نظر خود را در کمترین زمان ممکن از آن خریداری کنید، همچنین
این ربات از امنیت بسیار باالیی برخوردار است و تا به حال حدود ۳۸

هزار پیچ در آن ثبت نام کردند.
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ویژگی های بهترین سایت خرید فالوور

اینستاگرام:

دریافت فالوور هدفمند و مناسب با شغل

یکی از بهترین ویژگی های استفاده از یک سایت معتبر برای خرید
فالوور اینستاگرام دریافت فالوور هدفمند برای پیج اینستاگرام
می باشد، یعنی سایت مورد نظر به گونه ای نیاز شما را آنالیز می کند

که فالوور های مورد نظر را طبق نیاز شما انتخاب کرده و باعث شود
عالقه فالوور ها نسبت به شغل و کار شما باال باشد به اینگونه فالوورها

فالوور هدفمند گفته می شود زیرا باعث می شوند که درآمد شما بیشتر
شود در کوتاه ترین بازه زمانی به محصوالت شما عالقه پیدا کنند.

 

ماندگاری باال با ضمانت

همانطور که در توضیحات هر کدام از سایت های خرید فالوور

اینستاگرام ذکرشده مشاهده کردید تمامی سایت ها از ضمانت
ماندگاری فالوور و ریزش کم فالوور برخوردار هستند؛

یعنی سایت به گونه ای نیاز شما را آنالیز می کند که فالوور های

هدفمند را به شما پیشنهاد کرده و این فالوورها به دلیل عالقه به
محصوالت شما به شما را آنفالو نخواهند کرد ، یعنی به صورت

اتوماتیک و رایگان شما فالوور با دوام و ماندگاری طوالنی مدت
دریافت می کنید.

 

افزایش درآمد در بازه زمانی کوتاه
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همانطور که می دانید پیج های اینستاگرام برای افزایش فالوور با
چالش های متنوع روبرو هستند، که اگر شما بدون کمک از خرید

فالوور اینستاگرام بخواهید در این راه پای بگذارید باید بازه زمانی
طوالنی را مد نظر داشته باشید و تمامی وقت خود را ارائه کنید.

اما با خرید فالوور اینستاگرام شما نیاز به ارائه زمان ندارید و در
کمترین زمان ممکن فالوور های مورد نظر خود را با تعداد دلخواه
دریافت خواهید کرد. درست است که برای خرید فالوور اینستاگرام

نیازمند ارائه هزینه خواهید بود،

اما این هزینه در برابر درآمدی که شما در کوتاه ترین زمان ممکن با

خرید فالوور اینستاگرام از سایت های متنوع دریافت کنید، اندک
است.

افزایش برابر الیک و کامنت:

بسیاری از افراد تصور دارند با خرید فالوور اینستاگرام از سایت های
معتبر تنها فالوور آنها افزایش پیدا می کند در صورتی که اگر شما هزار

فالوور اینستاگرام داشته باشید و یک پست در صفحه اینستاگرام
خود ارائه دهید ممکن است ۲۰۰ الیک دریافت کنید،

اما اگر شما یک میلیون فالوور اینستاگرام داشته باشید و یک پست

صفحه اینستاگرام خود منتشر کنید، ممکن است دویست هزار الیک
دریافت کنید و مسلما تفاوت میزان تاثیر تعداد فالوور بر تعداد الیک

نمایان خواهد بود.

این تأثیر دارای رابطه مستقیم است یعنی به هرمیزان که تعداد
فالوور شما بیشتر باشد تعداد الیک و کامنت بیشتری دریافت

خواهید کرد به همین دلیل گفته می شود که اگر شما خرید فالوور
اینستاگرام مستقیم و ایرانی انجام دهید دیگر نیازی به خرید الیک

یا خرید کامنت نخواهید داشت.

سواالت متداول خرید فالوور
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