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که کاربران  ییاست. جا رانیا یروزها نیا یپر طرفدار و رسگرم کننده  اریبس یهااز شبکه نستاگرامیا

 اینشان دهند و  گرانیلذت بخش روزانه خود را به د اتیرا مالقات کنند و تجرب گریهمد توانندیم

 .بگذارند انیدر م گرانیبا دوستان و د لمیف ایعکس  کیخاطرات خود را در قالب 
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و با  یاجتامع یاز شبکه ها ریاند و در آمار اخافزوده شده نستاگرامیکاربر به ا هاونیلیروزها م نیا

که  یقرار گرفته است و اکنون سوال مهم یاجتامع یهادر صدر شبکه نستاگرامیشدن تلگرام، ا لرتیف

خواهند بدانند  یهمه فالوو دارند و م نیاست که مردم چگونه ا نیهمه به دنبال پاسخ آن هستند ا

 کنند؟ ادیرا ز نستاگرامیتوان فالوور ا یکه چگونه م

 

 

 ؟ میکن ادیز نستاگرامیفالوور ا چگونه

 :نستاگرامیفالوور در ا شیبرا افزا یاتینکته ح 15
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 .میبساز لیخودمان پروفا یبرا چگونه (1

 نیرتیمغازه است. اگر و نیرتیمانند و قا  یشام دق نستاگرامیا لیکه پروفا دیبهرت است بدان زیاز هر چ قبل

صورت است که  نیبه ا زین نستاگرامیشوند و در ا یم یشام فرار  یها یمغازه شام جذاب نباشد مشرت 

 یامعشبکه اجت کی نستاگرامیشوند. ا یم یشام فرار  یفالوورها د،ینداشته باش یجالب یاگر پست ها

هستند که  ریتصاو یاجتامع یشبکه نیشده است و حرف اول و آخر را در ا یگذار  هیپا ریتصو هیبر پا

 .زنند یم

 دیکه در د ی. طور دیتان انتشار ده لیو در پروفا دیکن جادیجلب توجه کننده و خالقانه ا ریتصاو دیبا

 یها جیکنند. پ یکنند تا شام را زودتر همراه دایپ لیشام شوند و متا لیاول مخاطبان تان جذب پروفا

 .شوند یم یمراهکه دارند، توسط فالوورها ه یتیوجود دارند که فقط به خاطر جذاب یشرت یجذاب ب

  

  ست؟یچ گرانیخود به د نستاگرامیا یمعرف یراه ها برا نیبهرت (2

شبکه  یراه، قرار دادن دکمه ها کی دیکن یمعرف هیخود را به بق نستاگرامیصفحه ا دیخواه یم اگر

 .باشد یخود و در قسمت بالگ آن م تیدر وب سا یاجتامع

خود  یدر صفحه اصل نستاگرامیبا قرار دادن برن ا دیتوان یم د،یهست تیاگر صاحب وب سا نیچن هم

 .دنبال کنند زین نستاگرامیشام را در ا دیاز کاربران خود بخواه

فالوو کردن صفحه شام در  یمردم را برا تان،یهالیمیخود در ا نستاگرامیا یقرار دادن حساب کاربر  با

کسب و کار شام خواهد  یبر رو  یمثبت اریبس ریموجب تأث نیکار هم چن نی. ادیکن بیترغ نستاگرامیا

 .داشت
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خود را  نستاگرامیا یآن اسم کاربر  یبر رو  د،یکسب و کار خود دار ایرشکت  یبرا یغاتیکارت تبل اگر

 .دیرا در صفحه خود شاهد باش نستاگرامیفالوور در ا یواقع شیتا افزا دیدرج کن

و افراد مرتبط با کسب و کار  نندیشام را بب یهاپست یشرت یشود تا افراد ب یموجب م زین هشتک#

 .که با شام وجه اشرتاک دارند دیرا دنبال کن یهشتگ، افراد قیاز طر نی. هم چندیکن دایخود را پ

 

 د؟یپست تگ کن یخود را رو  دوستان (3
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 زیها نآن لیعکس را به پروفا نیدر اصل شام ا د،یکنیها تگ مکه شام دوستان خود را در عکس یزمان

 .دیدهیها قرار متگ شده آن یهاو در بخش عکس دیکنیاضافه م

 شیموضوع باعث افزا نیو هم نندیرا بب دیاکه منترش کرده یعکس زیها ندوستان آن شودیباعث م نیا

 .رود یبه شامر م میکن ادیز نستاگرامیچگونه فالوور ا یاز راه ها یکیدنبال کنندگان شام شود و 

  

 م؟یبرگذار کن مسابقات نستاگرامیا در (4

است که امروزه  نستاگرامیفالوور ا شیافزا یروش ها نیاز بهرت یکی ینستاگرامیمسابقات ا یگذار  بر

 .کنند یروش استفاده م نیاز ا نستاگرامیناشناخته در ا یها جیپ نیمعروف و همچن یها جیاز پ یلیخ

 یکننده و با ارزش برا بیترغ یایو از هدا دیبه خرج ده تیمسابقات خالق یدر طراح دیکن یسع

 یم بیترغ یشرت یبرندگان ارزشمند تر باشد مسلام  افراد ب زی. هرچه جوادیبرندگان مسابقه استفاده کن

 .شوند تا در مسابقه شام رشکت کنند

 یراه انداز  نستاگرامیدر ا دیتوان یخود م یبا موضوعات مختلف با توجه به حوزه کار  یادیز مسابقات

حتام  رشکت کنندگان در مسابقه را دعوت به انجام دادن  دیکن یکه مهم است سع یز یچ ی. ولدیکن

و حتام  از  نندنفر از دوستانشان را به مسابقه دعوت ک 5 دیمثال  از رشکت کنندگان بخواه د؛یکن یکار 

را حتام  فالو کنند تا در مسابقه رشکت داده  جیپ دینفر از دعوت شوندگان با 2مثال   دیها بخواهآن

 .دیشو

 .شود یتان م جیپ عیفالوور رس شیباعث افزا ینستاگرامیمسابقات ا دیکه متوجه شد طورهامن
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 .دیکن یخود راه انداز  نستاگرامیا جیرا در پ یبار مسابقات کیهرچند وقت  دیکن یحتام  سع پس

 

 م؟یبزار یبرنامه چالش نستاگرامیدر ا چگونه (5

 

 

https://rahamoz.com/
https://rahamoz.com/increase-followers-on-instagram/


 
 

 

RahAmoz.com 

 ؟؟؟ میکن ادیز نستاگرامیچگونه فالوور ا

 

 یهاانتشار پست نستاگرامیبه خصوص در ا یاجتامع یها در شبکه هاپست نیاز پرتعامل تر یکی

 ییهاپست دیکن یوجود دارد. سع یموضوعات چالش دیکه باش یاست. مسلام  در هر حوزه کار  یچالش

 .کنندتا دوستانتان را وادار سازد تا با شام تعامل داشته باشند و در چالش شام رشکت  دیانتشار کن

خود به عنوان  نستاگرامیدر ا یها است؛ مثال  پستاز آن دنیتعامل با کاربران سؤال پرس یراه برا کی

عکس نوشته پست را  کی دیتوان ی. مدیشود منترش کن یکه جلب نظر فالوور شام م ییویدیو کی

 یشرت یب یهستند. فالوور ها یمردم عاشق نظر دادن در موضوعات چالش دی. مطمنئ باشدیمنترش کن

در پست شام  زیخودشان را ن گرید یکنند و ممکن است فالوورها یرشکت م دیکه ساخت یدر بحث

 .رشکت بدهند

 

 م؟یفالوور استفاده کن شیافزا یبرا تیاز وب سا چگونه (6

شام وجود دارد.  نستاگرامیا جیفالوور پ شیافزا یبرا یجالب یلیخ یهادهیا دیداشته باش تیوب سا اگر

 .شود یشام م نستاگرامیا جیپ غیتبل یامکانات برا نیدارد بهرت یدیجد دیکه هر روز بازد یتیوب سا

 ریشام در ز نستاگرامیقرار گرفنت برن ا دیاستفاده کن تتانیاز آن در وب سا دیتوان یکه م یراهکار  نیاول

. چون مطمنئ دیدار دیجد یجذب کردن فالوورها یبرا یادیکار افراد ز نیها است. با اهمه پست

ن صورت نگاه یگوگل آشنا شوند و در ا قیشام از طر یهاممکن است از پست یشرت یفالوور ب دیباش

 نستاگرامیا جیبار از پ کیشوند تا حداقل  یم بیجذاب هم باشد ترغ دیشام که با نستاگرامیبه برن ا

 .کنند دنیشام د
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از  یکیتان را به نوع  نستاگرامیآدرس ا تیکه حتام  در صفحه درباره ما و متاس با ما وب سا دیکن یکار 

جزء پر  یتیدو صفحات شام در هر سا نی. چون ادیارتباط با خودتان جلوه ده یبرقرار  یراه ها

 .ردیشام قرار بگ تیصفحه در سا نیدتریبازد

 جیبه فالو کردن پ قیفالووراتون را تشو تتانیسا یلیمیخربنامه ا قیاز طر دیتالش کن یاز گاه هر

است تا به دعوت به اقدام شام  ازین یو رد نشدن ژهیو شنهادیپ کی شهی. همدیخودتون کن نستاگرامیا

 .دیباش هفالووراتون در ذهن داشت یبرا یاژهیبرنامه و کنمیم شنهادیبدهند. پس پ حیپاسخ صح

 

 م؟یچجور فالوور جمع کن نستاگرامیربات ا از (7

)مانند  نستاگرامیا یاستفاده از ربات ها نستاگرامیو هدفمند ا یفالوور واقع شیافزا یاز روش ها یکی

 .باشد یگرام( م نجاین

ابزار  نیبهرت ینستاگرامیا یدهند. ربات ها یارائه م ینستاگرامیا یهستند که ربات ها ییها تیسا

و  نستاگرامیطور که قبال  اشاره کردم فعال بودن در ا. هامنگرددیتعامل با فالوور محسوب م یبرا

جذب کردن  عثبه موضوع کار شام داشته باشند با یادیکه ممکن است توجه ز یتعامل داشنت با افراد

 .شود یشام م نستاگرامیا جیها به پآن

 یاست که به جا نیا یابزار برا نیبهرت ینستاگرامیربات ا یشام سخت باشد ول یکار برا نیدارد ا امکان

 .داشته باشد تیفعال نستاگرامیشام در ا
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 کیمثل ال اتیشام عمل یو به جا دیفعال کن نستاگرامیاکانت خودتون را در ربات ا دیتوان یم شام

به صورت  نستاگرامیفرستادن به فالوورتون را در ا رکتیکردن مخاطب خاص، دا فالو رها،یکردن تصاو

 .انجام دهد کیاتومات

 دیخواه یکه خود شام م یکار  قا  یتا ربات خودتون دق نیدقت داشته باش یز یبرنامه ر دیتوان یم شام

 کی یفالوور هافالو کردن  ،یشخص یبا هشتگ ها رهایکردن تصاو کیرا براتون فراهم کند؛ مثال  ال

 دیاشکه شام پسند داشته ب یهر کار … با نقشه خاص و  رهایکردن تصاو کیمخاطب، ال یشخص جیپ

شام به  جیبه پ ییشود فالوورها یعلت باعث م نیو هم دهدیشام انجام م یبرا نستاگرامیربات ا

 .شام هستند یپبوندن که عالقه مند به حوزه کار 

 

 م؟یکن ادیز نستاگرامیفالوور ا چگونه (8

 ینستاگرامیا یبا ربات ها نستاگرامیا کیو ف یفالوور واقع شیجواب ها افزا نیاز مهم تر یکی دیشا

 .روش هاست نیاز پرکاربردتر یکیباشد که 
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 م؟یجمع کن شرتیتا فالوور ب میاستفاده کن گرید یاز شبکه ها چگونه (9

 

 ترعیوس یگوگل پالس برا ای رتییتو سبوک،یف رینظ گرید یاجتامع یهااز قدرت نفوذ شبکه استفاده

خودتون را در  یرهایخواهد بود. تصاو دیخودتون مف یهابه پست تانیفالوورها یکردن دسرتس

 نیداشته باشند. همچن تیفعال ادیز یاجتامع یهاشبکه نیکه فالووراتون ا نیبه اشرتاک بزار ییهازمان

را اضافه  نستاگرامتونیا یحساب کاربر  نکیل یاجتامع یهاشبکه نیخود شام در ا یدر حساب کاربر 

آگاه  یارتباط برا یهاو هشتک (Geotagging) ییایجغراف یگذار از برچسب دیتوانیم نی. همچندیکن

 .دیریبهره بگ دیگذاریکه در رابطه با آن پست م یکردن فالوورتون از محل حضور خود و موضوع
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 م؟یدر ارتباط داشته باش با فالوورامون چگونه (10

با فالوورتون در ارتباط  دیبا دیکنیکه فکر م یدر هر شبکه اجتامع دیشو دهید شرتیب دیخواهیم اگر

. دیکن غیخودتون را تبل یاکانت ها قیطر نیو از ا دیها وارد مشورت، بحث و گفتگو بکنو با آن دیباش

 .باشدیم دیزدداغ نظرات، صفحه هات پربا یهارشکت در بحث نستاگرامیراه و روش در ا نیبهرت

 

 م؟یفالوور جمع کن ویدیبا و چجور (11

 60تا در  دهدیفرصت را م نیاست که به شام ا یاهیثان 60 یدئوهایو نستاگرامیمهم در ا تیقابل کی

 لیتا پروفا کندیشام کمک م لیدر پروفا لمی. انتشار فدیبه فالووراتون انتقال ده دیخواهیآنچه م هیثان

 .نشود دهید نثابت و بدون صدا در آ  یرهایشام زنده به نظر برسد و فقط تصاو نستاگرامیا

 

 ؟میتا فالوور داشته باش میوصل کن نستاگرامیرو به ا سبوکیف لیپروفا چگونه (12
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 میتوانیم یروش، به راحت نیهست که در ا نستاگرامیبه ا سبوکیاتصال ف یبرا یراحت اریبس روش

به اشرتاک گذاشت و  دیها در ارتباط هستکه با آن ییمتام فالوور ها نیرا ب هیشب یهاپستو  هاامیپ

جه باعث یو درنت کند یم دایپ یمختلف حالت چرخش یاجتامع یهاها در شبکهو پست هاامیپ نیا

 .شام خواهد شد یفالوور ها شیاقزا

 .شام خواهد شد تعداد فالوور شیرفتار کاربران خودتان باعث افزا یلیتح

و چه  دیداشته باش تیشود. چه سا یکار شام م تیفیک شیرفتار فالووراتون باعث افزا لیتحل شهیهم

رفتار  یبا بررس نکهی. به خاطر ادیآگاه باش تانیفالوورها یازهایاز کمبود ها و ن شهیهم دیبا نستاگرامیا

 یپوئن مثبت برا کین یپس ا کندیدقت م ییزهایها به چه چآن قا  یکه دق دیشو یفالوورتان متوجه م

 .باشد یشخص شام م

ابزار  نیگذارد که با استفاده از ا یخود م یکاربران تجار  اریرا در اخت lnsight به نام یابزار  نستاگرامیا

کاربرانتان  یبرا دیکن یم دیکه تول ییمحتوا یکه تا چه حدود دیشو نیمتوجه ا دیتوان یم یبه راحت

 .دیرو یم شیهدف خود پ یدر راستا ی! تا چه حدریخ ایجذاب است 

شود در جذب  یباعث م نیو هم دیخودتون را بهبود ببخش یدیتول یمحتوا دیتوان یصورت م نیا در

 یرو  میبه صورت مستق دیمورد شا نی. البته انیداشته باش رشفتیخودتون هم پ جیپ یکردن فالوور برا

شام را دنبال  یفرادطور که قبال  اشاره کردم اهامن ینداشته باشد ول ریشام تأث نستاگرامیفالوور ا شیافزا

 .دیایشام در نگاه اول خوششان ب لیکنند که از پروفا یم

 .شام خواهد شد یفالوورها زشیکار باعث عدم ر نیا نی: همچننکته
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 ؟؟؟ میکن ادیز نستاگرامیچگونه فالوور ا

 

 !شود یفالوور م شیکاربران باعث افزا نیب رقابت (13

 جیمسابقات نتا یها و حتها، بحثبه رشکت در رقابت تانیهافالوور  قیتشو دهدینشان م جهینت

به معروف  تواندیم یشبکه اجتامع کیمسئله در  نیخواهد داشت. انجام دادن ا یدر پ یمناسب اریبس

 .شام شود تیسا یبرا کیو تراف Follower شیتر شدن برند و افزا

 

فالوور ما  شیو چگونه باعث افزا میرشکت کن یعموم یدر رخدادها چگونه (14

 شود؟ یم

 یها و رخدادهاتوجه به مراسم کند،یفالووران را به سمت شام جذب م شهیکه هم یاز موارد یکی

 ایو  دیگفنت ع کیبه شدت مورد توجه است. شام با ترب زین رانیموضوع در ا نیاست که ا یعموم

 خودبا دنبال کنندگان  یخوب اریارتباط بس دیتوانیم یعموم یمطالب مربوط به رخدادها کیانتشار 

 .دیداشته باش
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 ؟؟؟ میکن ادیز نستاگرامیچگونه فالوور ا

 

 م؟یکن ادیفالوورامون ز نستاگرامیا یاز استور  چگونه (15

 

 ی لهی. به وسکنندیاستفاده م نستاگرامیا یفالوور فعال در جهان از استور  ونیلیم 100از  شیب روزانه،

کاربر  دیف یدر باال هایاستور دارد. چراکه  یشرت یشدن ب دهیشام امکان د یمحتوا نستاگرامیا  یاستور 

 .است ادتریشدن آنها توسط فالوورها ز دهیو شانس د ندیآیدرم شیبه منا

 دیتا در صف اول ف دیروزتر کن خود را به یطور منظم استور به دیبا نستاگرام،یمعناست که در ا نیا به

فالوور  یها برااند تا پستشدهساخته یاگونهبه یاجتامع یهاشبکه تمیعالوه، الگور. بهدیمبان یباق

 .داده شود شیمنا شرتیفعال ب یها
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 ؟؟؟ میکن ادیز نستاگرامیچگونه فالوور ا

 

 :آخر کالم

شد؛ که هر کدام از آن ها تا  انینکته ب 15 میکن ادیز نستاگرامیدر جواب سوال چگونه فالوور ا امروز

 .فالوور دارند شیدر افزا ییبسزا ریکه تجربه نشان داده تاث ییآن جا

 حیتفر یو اگر هم برا دیکسب و کار خود استفاده کن یبرا یاجتامع یبنده از شبکه ها نیبه نظر ا اما

چون واقعا معتاد کننده  دیخود قرار ده ینگاه کردن به آن ها برا یبرا یز یبرنامه ر دیکن یاستفاده م

 دهد. یاست و زمان با ارزش شام را به هدر م

ما پاسخگو  دیداشته ا یاز انتخاب قالب وردپرس یسوال خاص ایو انتقاد  شنهادیاگر پ زیدر آخر ن و

 در لینک زیر .بود میخواه
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