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 ✔  نستاگرامی روش کسب درآمد از ا ن یبهتر ◁در فروش فالوور   یهمکار

در این مقاله قصد داریم درباره سیستم "همکاری در فروش فالوور" و ارزانترین پنل خدمات اینستاگرام  
  فروش الیک و  مشارکت پولی اینستاگرام  صحبت کنیم. امروزه یکی از راه های مناسب کسب درآمد و

و   میزان رؤیایی  به  ناچیز  میزان  از  را  کوتاهی سرمایه شما  در مدت زمان  تواند  که می  است  فالوور 
 .باورنکردنی برساند 

پنل    امروزه در اینترنت فضاهای مختلفی را برای فروش فالوور مشاهده می کنیم مثل پنل فروش فالوور یا  
آشنا شوید در ادامه    کسب درآمد اینترنتی   این روش اما برای این که بیشتر با   .نمایندگی خدمات اینستاگرام 

 .این مطلب همراه ما باشید 

 همکاری در فروش فالوور چیست؟ 

 

به پلتفرم اینستاگرام مربوط می شود؛ این یعنی اینستاگرام تنها رسانه اجتماعی   همکاری در فروش فالوور 
بین انواع سوشال مدیا است که متنوع ترین ترفندهای پولسازی را شامل می شود در عین حال می تواند  

به شکل    فروش مشارکتی فالوور   سود فوق العاده ای برایتان مهیا کند. همکاری در فروش فالوور یعنی
 .عامل با حساب های معتبر اینستاگرام. اما جلوتر بیشتر با این روش کسب درآمد آشنا خواهید شد ت

 برای همکاری در فروش فالوور چه اصولی را باید رعایت کنیم؟ 

 :الزم است نکاتی را بدانید   همکاری در فروش فالوور  اما برای ورود به سیستم

 آشنایی با سیستم فروش فالوور 
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به دو شکل انجام می شود؛ عمده یا روزانه. بعضی افراد ترجیح می دهند برای این که  فروش فالوور   
کاربران به افزایش ناگهانی تعداد فالوورهای آن ها شک نکنند، روزانه تعداد مشخصی فالوور خریداری  

 .کنند 

 های ارائه دهنده فالوور   آشنایی با سرویس 

ر ادامه کامل توضیح می دهیم از افراد اطالعات شخصی  های قانونی ارائه دهنده فالوور که د    سرویس 
مثل آدرس ایمیل و پسوورد اینستاگرام نمی خواهند؛ فقط بخشی از اطالعات کارت اعتباری را صرفاً برای  

 .واریز اینترنتی هزینه درخواست می کنند 

 فالوورهای واقعی از فیک    تشخیص

ارائه فالوورهای واقعی است. تفاوت بسیاری بین   یکی دیگر از ویژگی سرویس های معتبر فروش فالوور
فالوور خریداری    1000وجود دارد؛ بعنوان مثال شما برای پیجتان   فالوور فیک اینستاگرام  فالوور واقعی با

عدد این وسط چه شد؟    200عدد کاهش یافته است؛    900بینید این تعداد  کرده اید اما پنج روز بعد می  
ریزش فالوور در این مثال اتفاق افتاده است. پس روش های فروش فالوور واقعی را از فالوور جعلی  

 .تشخصی دهید 

 مزایای همکاری در فروش فالوور 

 

همکاری در فروش فالوور« مزایا بسیاری دارد و به همین علت است که بسیاری از افراد همکاری در  »
 :را برای کسب درآمد خود بر گزیده اند. این مزایا عبارت اند از  فروش فالوور 

 عدم نیاز به سرمایه 
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نیاز به سرمایه است. واقعیتش را بخواهید فقط باید یک سیستم لپ تاپ یا  اولین مزیت این روش، عدم   
توانید سبب  با کمترین هزینه در خانه می  اینترنت وصل شوید؛ همین!  به  بتوانید  باشید و    موبایل داشته 

حساب های مختلف اینستاگرامی شوید؛ وقتی سر ماه موجودی کارت بانکی خود   افزایش فالوور اینستاگرام
     !را نگاه کنید خوشحالی واقعی را تجربه خواهید کرد زیرا بیشتر از این که هزینه کنید پول در می آورید 

 نداشتن محدودیت زمانی 

دیت زمانی ندارد؛ می توانید در کمترین زمان ممکن تقریباً  کار درآمدزایی از طریق فروش فالوور محدو
ساعت فعالیت در طول روز، آن هم هر ساعتی که دوست داشتید کسب درآمد کنید فروش فالوور    4تا    3

 .یک کار تضمینی و همیشگی است و این یکی از بزرگترین مزایا آن است 

 سود بال 

به شما اطمینان می دهیم که درصد سود این کار می تواند    اگر در این زمینه فعالیت خوبی داشته باشید،
میلیون در    30درصد کمیسیون دریافت می کنید )چیزی حدود    60تا    50بسیار باال باشد. با فروش فالوور  

ماه!(؛ چنانچه دنبال سود و درآمد باالتری هستید، توصیه می کنیم فروش الیک و ویوی پست های اینستاگرام  
 !درصد سود داشته باشید  80د؛ با این کار می توانید را امتحان کنی

 روش های کسب درآمد از همکاری در فروش فالوور 

برای همکاری در فروش فالوور و کسب درآمدهای میلیونی الزم است با بعضی روش ها آشنا باشید. این  
 :روش ها به شرح زیر اند 

 داشتن وبسایت شخصی 

هند در زمینه فروش فالوور فعالیت کنند، داشتن یک وب سایت  یکی از شروط تمام افرادی که می خوا
فراهم کنید باید   پیج موفق در اینستاگرام  شخصی است؛ اگر هدفتان این است که برای مشتریان خود یک

ته باشید. احتماالً می دانید طراحی سایت مثل گذشته نیاز به کدنویسی ندارد و فقط  یک سایت مستقل داش
 .کافیست با استفاده از نرم افزارهایی مثل وردپرس این کار را انجام دهید 

 آشنایی کامل با اصول سئو و بهینه کردن سایت 

بهینه کردن سایت آشنایی    کسی که دوست دارد در این زمینه حرفه ای فعالیت کند، باید با اصول سئو و 
کامل داشته باشد. روش های تولید محتوای دیجیتال را یاد بگیرید و تالش کنید تا در رنکینگ گوگل رتبه  

 .اول را داشته باشید در این صورت کسب و کارتان کم کم رونق پیدا می کند 

 یادگیری تکنیک های جذب مشتری 

است؛ باید تکنیک های جذب مشتری    خدمات فروش فالوور   هدف شما پیدا کردن مشتری برای ارائه   اگر
را یاد بگیرید. از آنجایی که در سایت شخصی خود باید همه مانورهای الزم را انجام دهید پس می توانید  

 .ر گیرید پست های پرطرفدار و مهیج بگذارید تا در فضای آنالین دیده شوید و مورد استقبال قرا
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را ارائه می دهند به شکل مداوم   پرفروش ترین محصولت اینستاگرام  ه همچنین می توانید با پیج هایی ک
این باعث می شود زودتر مشتری پیدا کنید. برای کسب اطالعات بیشتر درباره   همکاری داشته باشید؛ 

می توانید مقاالت   ر فروش کفش در اینستاگرامهمکاری د   سیستم های کسب درآمد اینستاگرامی مثل سیستم 
 .سایت دایان افیلیت را بخوانید و برای راه اندازی کسب و کار خود ایده بگیرید 

 پنل فروش فالوور چیست؟ 

 

وجود دارد که در صورت تمایل می توانید    فروش فالوور در اینستاگرام   یس های فوق العاده ای برای اسرو
با این سایت ها وارد همکاری در فروش شوید و درآمد داشته باشید. چند نمونه از این سایت ها که با عنوان  

 »پنل فروش فالوور« شناخته شده اند عبارت اند از:لعادعاال 

 نایس پنل 

ز پنل های معتبر و باکیفیت که در زمینه فروش فالوور ایرانی فعالیت دارد نایس پنل است و می  یکی ا
توانید از طریق فروش خدمات این پنل پورسانت های باورنکردنی دریافت کنید. قیمت ارزان و به صرفه،  

ترکیبی اینستاگرام  ساعته، تنوع خدمات برای مثال الیک اتوماتیک پست یا ارائه بازدیدهای    24پشتیبانی  
میلیون فالوور از خصوصیات این برنامه    5مثل تلفیق ریچ و ایمپرشن، ثبت حجم باالی سفارش تا سطح  

 .است 

 780پنل 

یکی دیگر از فضاهای مناسب در این زمینه است.   780اگر دنبال همکاری در فروش فالوور هستید، پنل 
ین زمان ممکن بیشترین فالوور و به تبع آن الیک  کاربردی که در کمتر SMM امنیت تضمین شده، خدمات 

 !ساعته از ویژگی های آن به شمار می آیند  24را برای شما مهیا می کنند و پشتیبانی 
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 دیجی پنل 

دیجی پنل در ارائه انواع فالوور ایرانی تخصص دارد؛ خب برای پیشرفت و دستیابی به شهرت باید فالورر  
،باز هم هم وطنانمان بهتر  بیشترین فالوورهای جهان  ون با وجود داشتن های ایرانی زیادی داشته باشید چ 

گفته ها و تبلیغات ما را درک می کنند؛ در نتیجه فالوور خارجی برای ما کارایی چندانی ندارد. کیفیت  
 .پست سفارشات از جمله خصوصیت های دیگر این اپلیکیشن محسوب می شود عالی و سرعت 

 پنل نمایندگی خدمات اینستاگرام چیست؟ 

فالوور،   افزایش  بر  ولی عالوه  است؛  فالوور  فروش  پنل  همان  درواقع  اینستاگرام  خدمات  نمایندگی  پنل 
ینستاگرام، در سایر شبکه های  خدمات گسترده تری مثل الیک و کامنت ارائه می دهد. این پنل عالوه بر ا

 .اجتماعی مثل یوتیوب و تلگرام نیز فعالیت دارد 

smmlike 

 smmlikeیکی از وب سایت های عالی که خدماتی مثل فالوور ایرانی و بازدید کلیپ را ارائه می دهد 
 .است؛ حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور هم سفارش ارسال می کند 

buylike 

در  همکاری  خدمات    برای  بهترین  سرویس  این  کنید؛  انتخاب  را  الیک  بای  توانید  می  فالوور  فروش 
 .را ارائه می دهد   اینستاگرام  اینستاگرامی مثل فالوور حتی ویو و بازدید 

 نتیجه گیری 

فروش فالوور است که می توانید به    یکی از روش های کسب درآمد میلیونی در اینستاگرام همکاری در
را بشناسید؛ به عنوان    پنل فروش فالوور  سودهای باورنکردنی دست پیدا کنید. برای این کار ابتدا باید انواع

جزو بهترین ها هستند و شما می توانید با   SMMLIKE مثال نایس پنل و پنل نمایندگی خدمات اینستاگرام
 .ا محقق کنید آن ها رؤیای درآمد شگفت انگیز ر
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