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 در اینستاگرام چقدر است و به چه معناست؟  k هر

همکاری    اگر به دنبال راه اندازی کسب و کار اینترنتی در اینستاگرام باشید یا اگر درحال حاضر در سیستم 
بسیار مواجه شده اید. آیا تا به حال از    Kمشغول به فعالیت هستید، احتماال با واژه  در اینستاگرام  در فروش 

می   100Kبه   1Kچگونه مردم در یک روز از    در اینستاگرام چقدر است؟  K هر   خود پرسیده اید که 
 در اینستاگرام به چه معناست؟  K رسند؟ یا تغییر اعداد 

باید این مطلب را  اگر شما هم با چنین سوال هایی سردرگم شده   اید و به دنبال پاسخ آن ها می گردید، 
  فالور چقدر است« و تاثیر در آن در بیزینس هایی مانند  K مطالعه کنید. چون به شما یاد می دهیم »یک 

اینستاگرام چیست! تا انتهای این مطلب همراه ما باشید چراکه میخواهیم راز موفقیت    همکاری در فروش
 .افشا کنیم افزایش فالوور اینستاگرام ستاگرام را درافراد مشهور در این

 در اینستاگرام چقدر است؟ K هر

تازه بودن   اینستاگرام معموال به سوال های جالبی بر می خوریم که  این رسانه  زمان استفاده از  فضای 
در   K اجتماعی را به مردم نشان می دهند. اما یکی از ابهام های ذهنی رایج کاربران جدید، ندانستن معنی 

 .اینستاگرام است 

در اینستاگرام   K» اگر به تازگی استفاده از این اپلیکیشن را شروع کرده باشید عالوه بر این که نمی دانید 
از عناصر یا اصطالح های دیگر آن را درک نخواهید کرد. خوشبختانه    به چه معناست،« در ابتدا بسیاری 

 اینستاگرام یکی از ساده ترین پلتفرم های اجتماعی است و در مدت زمانی کم پاسخ سواالت خود مانند هر 
k  چند نفر است را خواهید گرفت. 

بنابراین در ابتدای استفاده از آن ناامید نشوید. در حقیقت بعد از کار با این اپلیکیشن متوجه پتانسیل منحصر  
بگیرید  تصمیم  شاید  و  شد  خواهید  مردم  از  ای  گسترده  طیف  با  ارتباط  در  آن  فرد  از    به  درآمد  کسب 

 .را شروع کنید  اینستاگرام

در اینستاگرام به معنای هزار است. یعنی   K اما برسیم به سوال اصلی که در جواب آن باید بگوییم عالمت 
هزار کاربر متفاوت آن پست را پسندیده اند.   5را ببینید، نشان می دهد  5K likesاگر زیر پستی عبارت 

 .هر چند فالوور یک کا میشود، هزار نفر است   پس پاسخ سوال

فالوور   K  یک   اما اشتباه نکنید. مساله به همین سادگی ها حل نمی شود. چون اگر در واقع بدانید ارزش
 .، به این آسانی از این موضوع چشم پوشی نمی کنید چقدر است

 در اینستاگرام k منظور از هر 

د بدانید این واژه از کلمه یونانی کیلوگرم الهام گرفته شده که در  برای درک منظور از کا در اینستاگرام بای
، در شمارش اعداد  Kilogram سیستم بین المللی اعداد به معنای هزار است. پس از شکل کوتاه شده واژه

 .بزرگ در اینستاگرام به کار می برند 
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آنالین از این سیستم برای شمارش  اما این مساله تنها مختص به اینستاگرام نیست و تقریبا تمام شبکه های  
 .استفاده می کنند 

 در اینستاگرام چه اهمیتی دارد؟  k افزایش هر 

این عدد در حالت عادی اهمیت چندانی ندارد اما اگر می خواهید از اینستاگرام درآمدزایی کنید، افزایش  
 .رقم آن در تک تک بخش های پلتفرم تاثیر بسیاری در درآمد شما خواهد داشت 

تعداد را در صفحه  او این  فالوورهای شما است.  تعداد  کنید  توجه  آن  به  باید  لین و مهم ترین بخشی که 
پروفایلتان در کنار عکس خود خواهید دید. افزایش فالوور در اینستاگرام ارتباط مستقیمی با افزایش درآمد 

 .بان جدید را ماندگار کنید دارد. اما عالوه بر آن باید محتوای کاربردی و مفیدی تولید کنید تا مخاط

آشنا   اینستاگرام مارکتینگ  این کار معموال زمان و انرژی فراوانی نیاز دارد و الزمه آن این است که با
تواهای خالقانه متوجه می شوید که فالوورهای بسیار  باشید. ضمن این که بعد از مدتی کار و ساختن مح

 .کمی را جذب کرده اید 

علت آن این است که اینستاگرام الگوریتم بسیار پیچیده ای دارد و درک و استفاده از آن برای به نمایش  
نباشید، هر   نگران  اما  بسیار دشوار است.  از مخاطبان  بزرگتری  درآوردن پست های خود برای طیف 

 .راه حلی نیز دارد مشکلی 

 اهمیت خرید فالوور برای پیج اینستاگرام

 

اد تمام مشکل های شما را  در اینستا یعنی چند نفر، شاید فکر کنید داشتن فالوور زی k پس حاال که فهمیدید 
حل می کند؛ زیرا اینستاگرام تمایل دارد که ابتدا پیج های پرطرفدار را به مخاطبان نشان دهد و سپس به  

 .سراغ پیج هایی می رود که لینک سازی خوبی انجام داده اند 
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بران دارد. به  در اینستاگرام تنها یک معیار سنجش نیست و سود فراوانی برای کار K به عبارتی عدد کنار 
 .روی می آورند  فالوور فیک اینستاگرام همین علت است که بیشتر کسب و کارهای نوپا به خرید 

بدون تردید در بسیاری از منابع دیده اید که خرید فالوور را اشتباه می دانند. زیرا به مرور فالوورهای  
فیک شما می ریزند و در نهایت چیزی از آن ها باقی نمی ماند. )البته همه چیز به کیفیت فالوورها بستگی  

 دارد.( پس چرا فالوور بخریم؟ 

ینستاگرام پیج و مطالب شما را به کاربران بسیار بیشتری نمایش  هنگامی که فالوورهای شما زیاد شود، ا 
به   قبال  که  کند  انتخاب می  نمایش  برای  را  افرادی  آن،  الگوریتم جدید  لطف  به  که  این  دهد. ضمن  می 

 .محتواهای مشابه عالقه نشان داده اند 

و یا چند کسب و کار رقیب  عالوه بر این، کاربران اینستاگرام همیشه به سراغ بهترین ها می روند. اگر د 
را پیدا کنند و بخواهند آن ها را فالوو کنند یا از آن ها کاالیی بخرند، عموما پیجی را انتخاب می کنند که  

 .بیشترین فالوور را دارد 

حتی این موضوع به الگوی اعتماد کاربران در اینستاگرام تبدیل شده است. بنابراین با خرید فالوور پلی به  
 .ود می سازید تا مخاطبان واقعی را در کمترین زمان به صفحه خود جذب کنید سمت پیج خ

 سایر مزایای خرید فالوور در اینستاگرام 

 .محتواهای پیج شما را طیف گسترده تری از کاربران می بینند  •
 .تعامل کاربران با پیجتان بیشتر خواهد شد  •
 .را افزایش دهید می توانید از شرکت های مختلف تبلیغ بگیرید و درآمد خود  •
 .اعتبار برند یا کسب و کار خود را افزایش دهید و در ذهن مخاطبان ثبت شوید  •

 فالوور  k نحوه خرید یک 
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 .مرحله خرید فالوور را با هم مرور کنیم حال بیایید مرحله به 

 فروشنده مورد نظر خود را انتخاب کنید  .1

در حال حاضر شرکت های فراوانی هستند که فالوور اینستاگرام می فروشند. بنابراین گزینه های زیادی  
 .برای انتخاب دارید. تنها باید یک جستجوی ساده انجام دهید و فروشنده مورد نظر خود را پیدا کنید 

 اشتراک مناسب خود را انتخاب کنید .2

می کنید متوجه خواهید شد که هر شرکت طرح های متفاوتی را  هنگامی که برای خرید فالوور جستجو  
ارائه می دهد. برای مثال حتی بعضی از شرکت ها طرح قابل مدیریت دارند که روی میزان رشد پیج شما  

 .نظارت می کنند و آن را به صورت طبیعی پیش می برند 

ی نکنید. این طرح همان طور که از  به شما توصیه می کنیم که اشتراک ابتدایی یا ساده آن ها را خریدار
نامش پیدا است، فالوورهای فیک و حتی بدون عکس پروفایل یا پست را برای پیج شما تهیه می کند. در  

 .این صورت افراد دیگر متوجه می شوند که فالوورهای فیک دارید و به شما اعتماد نمی کنند 

ه با فالوورهای فعال است. منظور از فالوورهای  طرح دیگری که بسیاری از شرکت ها ارائه می دهند، همرا
فعال پیج هایی است که فعال هستند و نام و نشان واقعی دارند. اما در هر حال این فالوورها با پست های  

 .شما تعامل نخواهند کرد 

ممکن است بعضی شرکت ها طرحی ارائه دهند که در آن فردی اطالعات پیج شما را می گیرد و با مدیریت  
فالوورهای واقعی بدست می آورد. این طرح از باقی اشتراک ها گران تر است و برای بسیاری دادن    آن

اطالعات پیج به دیگران خوشایند نیست. اما در هر حال برخالف دیگر روش ها از همان ابتدا فالوور  
 .واقعی بدست می آورید 

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/


 وبالگ دایان افیلیت  

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

 تعداد فالوورهای خود را انتخاب کنید  .3

فالوور اینستاگرام قیمت آن   K عداد فالوورهای مطلوب خود را انتخاب کنید. با افزایش هر در نهایت باید ت
 .نیز زیاد می شود. بنابراین باید براساس بودجه خود تصمیم بگیرید که به چه تعداد فالوور نیاز دارید 

یجاد تعادل میان  بعضی از شرکت ها در کنار فالوور، الیک نیز می فروشند که می تواند ایده خوبی برای ا
فالوورها و باقی پیج باشد. زیرا افراد با دیدن تعداد فالوورهای باال و تعداد الیک های اندک ممکن است  

 .نسبت به اعتبار پیج شما شک کنند 

 فالوور به چه صورت است؟  k تعرفه خرید هر

 

هزار تومان هزینه می گیرند. این    50تا    25میانگین بین   K عموما سایت های خرید فالوور به ازای هر
 .تفاوت قیمت به نوع فالوورهایی که می گیرید )فعال، درجه یک، درجه سه و غیره( بستگی دارد 

شتری بخواهید این مبلغ نیز افزایش می یابد. بهتر است از ابتدا سراغ عددهای  بنابراین اگر فالوورهای بی 
نجومی نروید و به مرور متناسب با پیج خود تعداد فالوورهای آن را افزایش دهید. به عنوان مثال اگر در  

 !اقدام نکنید  50Kفالوور دارید، برای خرید  K حال حاضر یک

 .تیجه مطلوب مورد نظر نخواهید رسید این عدد بسیار غیرطبیعی است و به ن 

 فالوور چقدر است؟  k کیفیت هر 
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و حتما باید تعداد فالوور    فالوور در اینستاگرام کاری نمی توان کرد  1Kشاید تصور شما این باشد که با  
 .بسیار زیادی داشته باشید تا به کسب درآمد برسید 

اما باید بگوییم به ازای هر کا فالووری که می گیرید، می توانید درآمد خود را افزایش دهید. گرچه باید  
کسب  تا از روش های    3روش های آن را یاد بگیرید و هوشمندانه عمل کنید. به عنوان مثال در ادامه  

 .فالوور را به شما یاد می دهیم K درآمد با یک

 اسپانسر 

می توانید اسپانسر افراد دیگر شوید و برای تبلیغ محصوالت یا پیج آن ها محتوا تولید کنید و به اشتراک  
 .بگذارید 

 همکاری در فروش 

 .را بگیرید  می توانید با پیج های دیگر همکاری کنید و با فروش کاالهای آن ها درصدی از سهم فروش

 فروشندگی 

 .می توانید محصوالت خود را برای فروش بگذارید و کسب درآمد کنید 

 سخن نهایی 

در اینستاگرام چقدر است« اما تنها دانستن عدد آن کافی نیست و ارزش   K در این مطلب متوجه شدید »هر
 .آن را میزان درآمد شما تعیین می کند 
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و برای کسب و کار شما به چه میزان منفعت خواهد داشت،   ت فالوور چقدر اس K یک  اگر ندانید ارزش 
 .به پیشرفت چشم گیری نمی رسید. بنابراین از نکته های این مقاله به سادگی نگذرید   اینستاگرام در

، وقت آن است که اقدام کنید و در این  در اینستاگرام به چه معناست K  در پایان پس از پاسخ به سوال
 .فضای آنالین و پر از فرصت های ناب، کسب و کار پرسود خود را از خانه مدیریت کنید 
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