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کاربر گرامی
سالم و وقت به خیر
ازآنجاییکه برای یافتن و گردآوری ابزارهای آنالین زیر زمان و هزینههای زیادی صرف شده است  ،تقاضا میشود جهت کسب رضایتمندی گروه سایتمند
و تشویق هر چه بیشتر این گروه به فعالیت بیشتر در این زمینه  ،مطالب این صفحه را حداقل با  3نفر از دوستان خود در شبکههای اجتماعی زیر به
اشتراک بگذارید.
با تشکر گروه متخصصین سایتمند دات کام

اینستا فالو :جذب فالوور در اینستاگرام (جدید)-سایتمند
اینستا فالو ایرانی یعنی اینستاگرام فالوور به عبارت یعنی دسترسی به روشهای جذب فالوور در اینستاگرام  ،در آموزش
اینستا فالو قصد داریم شما رو با روشهای متعدد افزایش فالوور یا دنبال کنندهها در اینستاگرام آشنا نماییم.
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اینستاگرام  ،افزایش از طریق ربات افزایش فالوور اینستاگرام  ،افزایش فالوور اینستاگرام

مجانی  ،از طریق نرمافزار افزایش فالوور اینستاگرام رایگان صورت میگیرد .
ولی روشهایی که در نوشته آموزش داده میشود کامال ً تست شده بوده و جواب میدهد.
چگونه فالوور های اینستاگرام را زیاد کنیم
روش اول افزایش اینستا فالو فارسی در اینستاگرام رایگان

شما میتوانید از یکی از سایتهای فروش فالوور و الیک معتبر ایرانی خریداری کنید.
که معموال ً قیمت آن هر کا فالوور (۰۱۱۱دنبال کننده)  ۰۱تا  ۵۲هزار تومان است.

روش دوم افزایش فالوور در اینستاگرام رایگان و اینستا فالو مود شده

جذب فالوور از طریق خود نرمافزار اینستاگرام
شما در این مرحله باید با در نظر گرفتن بعضی از نکات مهم در پست گذاری و … توجه داشته باشید.
در انتهای این نوشته به طور کامل این روش آموزش داده خواهد شد.
شما میتوانید عکسهای بقیه نفرات را الیک و فالوو کنید .
و از آنها درخواست بک دادن (یعنی اینکه آن فرد هم شما را فالوو کند)
پس از اینکه آن چندین نفر را فالوو کردید و آنها هم بک دادن میتوانید به همین صورت فالوور فعال و
ایرانی جذب کنید.
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روش سوم افزایش اینستا انفالو ایرانی در اینستاگرام
در این روش شما میتوانید از برنامههای فالوور بگیر استفاده بکنید.

بهترین نرمافزارهای اینستا فالو و فالوئر بگیر اینستاگرام رایگان


کافه اینستاگرام



اینستافالوور



فالوئرگیر



فالوئر پالس

اسم این نرمافزارها رو میتوانید در کافه بازار در اندروید جستجو نموده و پس از یافتن آنها را در گوشی
خود نصب نمایید.
این نرمافزارها بیش از  ۲۱۰۱۱۱هزار کاربر فعال در این برنامهها دارند.
روش کار این برنامهها به این صورت میباشد که اول شما با اکانت خودتان الگین (ورود) میکنید.
بعد از الگین میتوانید به صفحه اصلی برنامه دسترسی داشته باشید.
روش کار این برنامه به این صورت است که شما به ازای هر نفر فالوو کردن  ۰سکه دریافت میکنید
حال شما برای مثال  ۰۱۱نفر را فالوو میکنید و صاحب  ۰۱۱سکه میشوید.
اآلن موجودی حساب کاربری شما  ۰۱۱سکه میباشد.
شما با آن  ۰۱۱سکه میتوانید فالوور بخرید.
معموال ً در این نرمافزارها شما به ازای پرداخت هر  ۵سکه  ۰فالوور دریافت میکنید.
روش دریافت این فالوور ها به این صورت میباشد که بعد از تائید توسط سرور برنامه
بهصورت خودکار روی اکانت اینستاگرام شما اضافه میشود.
نکته  :اکانت شما نباید پرایوت (شخصی) باشد
درصورتیکه شما بلد نیستید اکانت خود را شخصی یا عمومی کنید به قسمت سؤاالت متداول در
انتهای همین نوشته مراجعه نمایید.
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روش دور زدن این برنامهها جهت افزایش اینستا فالور

شما اول باید یک اکانت فیک درست کنید.
سؤال بیشتر کاربران این است که چطور یک اکانت فیک بسازیم
 -۰شما باید وارد سایت اینستاگرام شوید)http://www.Instagram.com(.
-۵در قسمت  SignUpثبتنام
اطالعاتی نظیر نام کاربری  ،رمز ورود  ،ایمیل  ،و یا شماره تلفن را وارد می نمایید.
شما میتوانید به این صورت ثبتنام کنید.
۵3۰3۵۰Username: Mahdi
۰۵34۰۵34۰۵34Password:
Email:MyMaill@gmail.com
بعد از فعالسازی حساب شما وارد اینستارام میشوید.
روش کار :
 ) ۰شما باید با همین اکانت فیک در برنامههای فالوور بگیر ثبتنام کنید.
 ) ۵با این حساب کاربری در برنامه سکههای زیادی جمعآوری کنید.
 ) 3بعد از جمع شدن سکههای زیاد با حساب اصلی خودتان وارد برنامه شوید.
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 ) ۴بعد وارد اکانت فیک شوید .
 ) ۲گزینه انتقال سکه را میزنیم .
 ) ۶نام کاربری اکانت اصلی را وارد میکنیم.
 ) ۷تعداد سکه را وارد میکنیم.
 ) ۸روی گزینه انتقال میزنیم .
 ) ۹حال شما دوباره وارد اکانت اصلی میشود.
 ) ۰۱بر روی گزینه افزایش فالوور و یا خرید فالوور میزنیم.
 ) ۰۰تعداد فالوور بر اساس سکههای خودتان وارد کنید.
شما موفق شدید.

نکته  :این اکانت فیک بهصورت موقت درستشده است پس بعد از جمعآوری سکه سریعاً سکههای
خود را به اکانت اصلی خود انتقال دهید.
شما میتوانید مقدار زیادی سکه جمعآوری کنید.
روش چهارم افزایش فالوور ایرانی در اینستاگرام :

بعضی از کاربرها میگویند ما وقت جمعآوری این سکهها را نداریم.

www.SiteMand.Com

اینستا فالو :جذب فالوور در اینستاگرام کامال واقعی و جدید ( تهیه شده در)www.SiteMand.com

جواب  :شما میتوانید در برنامه در قسمت خرید سکه | بهاندازه موردنیازتان سکه خریداری کنید و بعد
با آن سکهها فالوور بخرید.
نکته  :اگر شما از همان اول قصد خرید سکه رادارید نیازی به اکانت فیک ندارید روی اکانت اصلی خودتان
سکه بخرید.
روشهای افزایش فالوور اینستاگرام مجانی و آموزش instafollow


قرار دادن دکمه اشتراکگذاری صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام



همگام نمودن اینستاگرام خود با سایر شبکههای اجتماعی



شناخت بهتر افراد و کاربران از طریق جستجوی گرافی در اینستاگرام



در نظر گرفتن خدمات اختصاصی رایگان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام



یافتن همکار مکمل برای خود در اینستاگرام مانند تولیدکننده نرمافزار با تولید کنند سختافزار جهت استفاده از
فالوورهای همدیگر



تبلیغ نمودن آدرس صفحه شخصی خود در وبسایت خود و سایر شبکههای اجتماعی



نوشتن محتواهای جذاب و اختصاصی



پیدا کردن شماره تماس و آدرس ایمیل دوستان و مشتریان قبلی از طریق همگام سازی ایمیل



معرفی آدرس صفحه اختصاصی اینستاگرام در بخش تماس با ما وبسایت خود



پاسخ دادن به سؤاالت و نظرات سایر کاربران و دنبال کنندهها



راهاندازی مسابقه و نظرسنجی در صفحه اینستاگرامی و یا وبسایت خود



فالو کردن دیگران در صفحات مشابه



استفاده از هشتکهای مرتبط در البهالی نوشتههای خود



فعالیت مستمر در شبکههای عضو شده



تشویق نمودن دوستان  ،کاربران و مشتریان به فالو یا دنبال نمودن مطالب صفحه شخصی شما



هرازگاهی نوشتن مطالب شاد و طنزآمیز



به اشتراکگذاری نوشتهها و مطالب دیگر کاربران در شبکههای اجتماعی



عضو شدن در شبکه لینکدین و فعالیت مستمر در آن
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بهصورت مستمر عکس پروفایل خود را تغییر دهید.



نام کاربری خود را هرگز عوض نکنید.



در یکزمانهای خاص نوشتههای خود را منتشر نمایید زیرا که عمر نوشته شما حداکثر  ۴ساعت میباشد.



سؤاالت متداول در زمینه افزایش اینستا فالو
سؤال  :چرا باید از اکانت فیک استفاده کنیم؟

جواب  :زیرا اگر با اکانت خودمان سکه جمع کنیم به همان مقدار سکه به فالووین های ما اضافه میشود
و فالووینگ های ما زیاد میشود.
سؤال  :آیا برای اکانت فیک نیاز به تاییده ایمیل هست؟

جواب  :بله وجود دارد  .شما میتوانید ایمیل بسازید و یا میتوانید ایمیل را الکی وارد کنید
ولی درهرصورت ایمیل تاییده اکانت به ایمیل ارسال میشود ولی اگر ایمیل فیک باشد مهم نیست
سؤال  :چطور اکانت خود را شخصی یا عمومی کنیم ؟

جواب  :شما میتوانید در اندروید قسمت تنظیمات — > Private Acount
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اکانت خود را در حالت شخصی یا عمومی قرار دهید.
سؤال  :آیا برنامه به این حرکت ما شک نمیکند؟

جواب  :خیر  .زیرا بیشتر کاربران این برنامهها از همین ترفند استفاده میکنید
ممکن است بعد از مدتی سکههای شما کم شود زیرا سرور متوجه حرکت شما شده است برای همین
دلیل سکههای خود را سریعاً انتقال دهید.
سؤال  :بعد از خرید فالوور معموال ً برای دریافت  ۰کا فالوور چقدر زمان میبرد؟

جواب  :بعد از سفارش شما درخواست شما به سرور ارسال میشود پس از تائید سرور برای  ۰کا
فالوور حدود  ۰تا  ۲ساعت بعد از سفارش شما فالوور ها برای شما ارسال میشود.
سؤال  :این برنامهها مطمئن هستند که ما در برنامه با اکانت اصلی خودمان وارد شویم ؟

جواب  :بله این نرمافزارها مطمئن هستند
سؤال  :فالوور های این برنامهها فیک است یا واقعی؟

جواب  :هم در این فالوور ها فیک وجود دارد هم واقعی

سؤال  :آیا افزایش برای افزایش الیک هم میتوان به همین صورت انجام داد؟

جواب  :بله  ،برخی از این نرمافزارها قابلیت افزایش الیک هم دارند
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سؤال :افزایش الیک هم مانند همان افزایش فالوور است؟

جواب  :بله دقیقاً به همان صورت میتوانید اقدام کنید.
سؤال  :آیا ما میتوانیم فالوو کنیم ( سکه جمع کنیم ) و بعد آنها را آنفالوو کنیم ؟

جواب  :وقتیکه شما کسی را آنفالوو کنید از حساب شما  ۵سکه کم میکند.
بهطور مثال  :وقتی سکههای شما  ۱است  ،وقتی شما  ۵نفر را فالوو میکنید بهحساب شما  ۵سکه
اضافه میشود  ،وقتی شما  ۰نفر را فقط آنفالوو میکنید  ۵سکه از شما کسر میشود.
جهت کسب اطالعات بیشتر در زمینه شبکه های اجتماعی  ،بازاریابی اینترنتی و طراحی سایت به
ویژه طراحی سایت در اراک با ما تماس بگیرید.
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