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امروزه، اینستاگرام به یک شبکه اجتماعی محبوب برای پست گذاشتن و اشتراک گذاری 

خاطرات به یادماندنی افراد و در واقع یک سرگرمی پرهیجان تبدیل شده است! اگرچه این 

کار برای عده زیادی، تنها نوعی سرگرمی به حساب می آید، اما برای افراد بسیاری، یک 

روش موثر جهت ارتباط با کاربران و مشتریان در نقاط مختلف جهان است؛ به همین دلیل 

تا  دارند  خود  اینستاگرام  فالوورهای  تعداد  افزایش  در  سعی  مختلف،  روش های  به  افراد 

بتوانند به درآمد بیشتری دست پیدا کنند.

افزایش فالوور در اینستاگرام می تواند به رشد کسب وکار شما،  کمک شگفت انگیزی کند! به 

همین دلیل هم است که افراد زیادی به دنبال روش های افزایش فالوورهای خود هستند. ما 

در این مقاله قصد داریم شما را با نحوه افزایش فالوور در اینستاگرام آشنا سازیم و هر آنچه 

باید در رابطه با آن بدانید را در اختیارتان قرار خواهیم داد. بنابراین، اگر شما نیز به دنبال 

افزایش تعداد فالوورهایتان هستید، اما با چگونگی انجام این کار، آشنایی زیادی ندارید، این 

مطلب را از دست ندهید.

مزایای افزایش فالوور در اینستاگرام

 

1. می تواند برایتان پول ساز باشد

این فالوورها، کاربران بیشتری را  هرچه تعداد فالوورهایتان بیشتر باشد، احتمال این که 

به سمت صفحه اینستاگرام شما جذب کنند، بیشتر می شود و جذب تصادفی کاربران به 
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شما کمک می کند تا توجه تبلیغ کنندگان را به خود جلب کنید. در حال حاضر، برندهای 

استفاده می کنند.  برای جذب مشتری  متنوعی  از روش های  زندگی  و سبک  مختلف مد 

یک  به  خودبه خود  باشید،  داشته  فالوور  نفر  هزاران  شما  که  صورتی  در  ترتیب،  این  به 

تبلیغ کننده یا تأییدکننده غیرمستقیم برای محصوالت این افراد تبدیل می شوید و اینجا 

حاضر  حال  در  واقع،  در  کنید.  پول سازی  به  شروع  می توانید  شما  که  است  همان جایی 

جوانان بااستعداد بسیاری وجود دارند که به این کار به عنوان یک کار تمام وقت برای کسب 

درآمد نگاه می کنند.   

2. می توانید به عنوان یک اینفلوئنرس فعالیت کنید

به دنبال افزایش فالوور در اینستاگرام، به تدریج اکانت شما از سوی اقشار مختلف جامعه، 

شروع به دریافت بازخورد می کند و کم کم کاربران بیشتری متوجه پست هایتان می شوند. 

در نتیجه، می توانید با دیگر اینفلوئنسرها وارد رقابت شوید و فرصت ها و ظرفیت های جدید، 

روزبه روز افزایش پیدا می کنند. 

3. کمک به جذب مشرتیان بیشرت 

مشتریان  با  ارتباط  روش  مستقیم ترین  یک کسب وکار،  برای  اینستاگرام  حاضر،  در حال 

است. هنگامی که شما در میان کاربران جوان، محبوب باشید، مشتریان بالقوه نیز به سمت 

شما جذب می شوند. 

۲  



افزایش فالوور در اینستاگرام با 13 روش شگفت انگیز!

www.armanic.com

هرچه تعداد بیننده  پست ها، بیشتر باشد، تعداد مشتریان نیز به طور خودکار افزایش پیدا 

می کنند!

4. ایجاد چرخه بی پایانی از افزایش فالوور 

ممکن است با توجه به گروه خاصی از مردم که مخاطب و فالوور شما هستند، گروه هایی با 

عالقه مندی مشابه به مشاهده به روزرسانی های شما تمایل پیدا کنند. در ادامه، یک تعامل 

منظم، آن ها را برای فالو کردنتان ترغیب می کند و به دنبال آن نیز دوباره افرادی با ذهنیت 

و عالقه مندی مشابه ترغیب می شوند تا کارهای شما را دنبال کنند. در نتیجه، این موضوع 

منجر به افزایش تعداد فالوورهای ثابت می شود.

در مقابل، روش دیگری که در ادامه به آن پرداخته ایم و این روزها زیاد درباره آن می شنویم، 

خرید فالوور است که معموالً کاله برداری بیش نیست.

چرا خرید فالوور فیک کار اشتباهی است؟

همان طور که پیش تر نیز اشاره کردیم، هیچ گاه به حرف افرادی که برای افزایش فالوور در 

اینستاگرام از طریق فروش فالوور فیک، تبلیغات می کنند، توجه نکنید، چرا که کار این 

افراد نه تنها هیچ منفعت طوالنی مدتی برای شما ندارد، بلکه حتی می تواند به اکانت شما 

آسیب رسانده و برای آن مضر باشد.
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است،  اشتباهی  ایده  فالوور،  خرید  ایده  که  این  برای  اصلی  دلیل   8 به  زیر  قسمت  در 

پرداخته ایم:

اینستاگرام، فالوورهای فیک را شناسایی و حذف می کند.

شما در مقایسه با حساب های واقعی، تعامل ناسازگار دارید.

فالوورهای خریداری شده، ممکن است منجر به هرزنامه شوند.

خرید فالوورهای فیک، مخالف قوانین خدمات اینستاگرام است.

شما نمی توانید با استفاده از فالوورهای تقلبی، کسب درآمد کنید.

داشتن فالوورهای فیک به عنوان یک اینفلوئنسر، اعتبار شما را تخریب می کند.

ممکن است در نهایت با کامنت ربات های مضر روی پست هایتان روبه رو شوید.

فالوورهای فیک یا تقلبی، با اینستاگرام شما تعامل همیشگی و پایدار نخواهند داشت.

 

5. ترافیک وب سایت شام بهبود پیدا می کند

در صورتی که شما در اینستاگرام از پست ها و URLهای تأثیرگذار برای تحریک مخاطب 

کاربران را به صفحه فرود یا وب سایتی می کشاند که آن را  استفاده کنید، این کار قطعاً 

تبلیغ یا برایش کار می کنید. بدین ترتیب، با ورود کاربران بیشتر و بیشتر به وب سایت شما، 

ترافیک سایتتان افزایش یافته و کسب وکار شما رشد خواهد کرد.
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6. لیست مشرتکانتان توسعه پیدا می کند

اجتماعی  شبکه های  در  خود  کانال های  دیگر  معرفی  برای  اینستاگرام  از  می توانید  شما 

مختلف مانند یوتیوب استفاده کنید. این کار را می توان با قرار دادن لینک کانال در بیو 

برای معرفی  این روش، یک روش جالب  واقع،  داد. در  انجام  یا طی یک پست تصویری 

جنبه های دیگری از کارتان و انتشار ویدئوهای جدید برای به دست آوردن تعداد بازدید 

بیشتر است.

7. شناخته شدن در فضای مجازی

چنانچه شما بتوانید در فرآیند جذب مخاطب و کسب محبوبیت موفق باشید، می توانید 

گرایش هایی را برای نام خود به دست آورید و به یک چهره شناخته شده، تبدیل شوید. همه 

این ها نتیجه دریافت بازدیدهای بیشتر و جلب توجه افراد عالقه مند واقعی است. فرمول، 
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اندازه کافی  به  از هشتگ ها به درستی استفاده کرده و  اگر  اوقات  اما گاهی  همان است، 

خوش شانس باشید، کلیک ها شما را در لحظه به آن چیزی که می خواهید، می رسانند. 

8. به شام کمک می کند که به مجموعه وسیعی از مشرتیان دسرتسی پیدا کنید

شما با افزایش فالوور در اینستاگرام کم کم به جایی می رسید که دیگر فالوورهایتان، محدود 

به قشر خاصی نخواهند بود. در عوض، پا را از محدودیت ها فراتر می گذارید و کاربرانی را 

پوشش می دهید که هدف شما نبوده اند یا جذب آن ها با تعداد کمی فالوور برایتان قابل 

تصور نبود. 

در این حالت، کاربران زیادی، محدودیت ها را کنار می زنند و برای دست یابی به امکانات 

بیشتر به فالوورهایتان اضافه می شوند. 

روش هایی برای افزایش فالوور در اینستاگرام به صورت رایگان

اگرچه میانبرهایی مانند خرید فالوور یا استفاده از ربات ها وجود دارند که می توانید از آن ها 

برای افزایش تعداد فالوورهایتان استفاده کنید، اما اینستاگرام با نظارت بر فعالیت کاربران 

و حذف فعالیت های غیرمنطقی، تا حدودی از این کار جلوگیری می کند. ممکن است این 

تکنیک های قالبی بتوانند برای مدت زمان کوتاهی باعث افزایش تعداد فالوور اینستاگرام 

شما شوند، اما در طوالنی مدت نمی توانند کمک کننده باشند. در واقع، شما تنها در صورتی 

می توانید از طریق افزایش فالوور، کسب درآمد کنید که فالوورهایی واقعی داشته باشید 

که با اکانت خود در اینستاگرام فعالیت کنند و بتوانید با آن ها ارتباط برقرار کنید. به این 
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ترتیب، می توانید رشد کنید و فعالیت خود را توسعه دهید. در ادامه به صورت خالصه به 

معرفی 13 روش کاربردی برای افزایش فالوور در اینستاگرام به صورت رایگان می پردازیم:

1. یک بیو و پروفایل خوب درست کنید

پروفایل خوب،  اینستاگرام است و یک  ارائه محصوالتتان در  اساس  پایه و  پروفایل شما، 

کلید موفقیت شما برای افزایش تعداد مخاطبینتان خواهد بود. جالب است بدانید که دو 

سوم تعداد بازدیدهای پروفایل های مربوط به کسب وکارهای خاص در اینستاگرام، مربوط 

به کسانی است که این صفحه ها را فالو نکرده اند؛ بنابراین پروفایل شما باید به گونه ای باشد 

که بتواند بینندگان جدید را قانع کند تا دکمه فالو را بزنند. از طرف دیگر، در صورتی که 

پروفایل شما نامفهوم یا ناقص باشد، مسلماً شما را دنبال نخواهند کرد. 

مطالبی که می توانید در پروفایل خود قرار دهید شامل موارد زیر می شوند:
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نام: بیش از 30 کاراکتر و استفاده از یک کلمه کلیدی در صورت تمایل برای جستجو در 

اینستاگرام.

بیو: 150 کاراکتر برای این که برند خود را به صورت مختصر معرفی کنید و به بازدیدکنندگان 

جدید نشان دهید که چرا باید شما را فالو کنند.

وب سایت: تنها جایی که می توانید روی اینستاگرام، یک لینک قابل کلیک کردن قرار دهید 

)به استثنای اطالعات تماس در تبلیغ ها و باال کشیدن استوری ها(. 

نام کاربری: آن را مشابه با نام کاربری کانال های خود در دیگر شبکه های اجتماعی قرار 

دهید. این کار به فالوورهای شما در دیگر پلتفرم ها کمک می کند تا به راحتی شما را در 

اینستاگرام پیدا کنند. 

 

2. به اشرتاک گذاشنت محتوای جذاب

محتوای جذاب، مردم را وادار می کند تا پست های شما را الیک کنند، درباره آن ها نظر 

بدهند و آن ها را به اشتراک بگذارند. این کار باعث می شود که افراد بیشتری پست هایتان 

را ببینند و در نتیجه منجر به جذب و افزایش فالوور در اینستاگرام می شود. 

توجه داشته باشید هر چیزی که پست می کنید باید برای مخاطبین هدفتان جذاب باشد. 

هدف شما از ارائه محتوا، اطالع رسانی، تعامل و ایجاد سرگرمی است. بنابراین تصاویری که 

قرار می دهید، باید قانع کننده و متن هایتان جذاب باشند تا کاربران را به خود جذب کنید 

و کسب وکارتان را رشد دهید.
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3. حضور خود در اینستاگرام را در دیگر شبکه های اجتامعی اعالم کنید

اگر به دنبال افزایش فالوور در اینستاگرام هستید، باید اطالع رسانی کنید تا مردم بتوانند 

راحت تر شما را پیدا کنند؛ به عبارت دیگر، باید دسترسی به پروفایل خود را راحت تر سازید. 

چنانچه پیش تر در یک شبکه اجتماعی دیگر، حساب کاربری ایجاد کرده اید که فالوورهای 

زیادی دارد، سعی کنید آن ها را از وجود اکانت اینستاگرام خود باخبر سازید. یک لینک 

مرتبط با صفحه اینستاگرام خود را در اکانت شبکه اجتماعی دیگرتان منتشر کنید و برای 

چک کردن آن، یک دلیل قانع کننده به فالوورها ارائه دهید. 

قبل از این که اکانت اینستاگرامتان را در جای دیگری تبلیغ کنید، حتماً تعدادی محتوای 

مناسب را پست نمایید. سعی کنید حداقل 12 پست داشته باشید. 
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4. استفاده از هشتگ های مربوطه

استفاده از هشتگ، پست ها و داستان هایتان را بیشتر در دسترس عموم قرار می دهد، طوری 

که افراد می توانند با جستجوی محتوای مشابه با برند، صنعت یا محصوالتتان به پیج شما 

دسترسی پیدا کنند. 

برای این که بتوانید هشتگ های مرتبط با محصوالت خود را پیدا کنید، می توانید از قابلیت 

این  از  سپس  کنید.  استفاده  پرطرفدار  و  محبوب  هشتگ های  کردن  پیدا  برای  جستجو 

هشتگ ها برای برجسته کردن پست های خود و در نتیجه بیشتر دیده شدن آن ها استفاده 

کدام هشتگ ها،  که  کنید  با کسب وکارتان دقت  مشابه  در جستجوی هشتگ های  کنید. 

بیشترین فالوور را دارند. این هشتگ ها می توانند در جذب فالوور و بیشتر دیده شدن بسیار 

موثر باشند.

5. هدف گرفنت پیج های پربازدید

پیج هایی با فالوور زیاد، حساب های کاربری اینستاگرامی هستند که محتوای کاربران دیگر 

کاربری،  حساب های  این  از  برخی  می کنند.  بازنشر  تگ  یا  هشتگ  یک  از  استفاده  با  را 

دنبال کنندگان زیادی دارند و به اشتراک گذاری یکی از پست های شما توسط آن ها می تواند 

جریان جدیدی از دنبال کنندگان را به سمت پیج شما روانه سازد.
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6. استفاده از اکسپلور

کلیک  اینستاگرام  پایین  در  ذره بین  آیکون  روی  وقتی  که  است  حالتی  همان  اکسپلور، 

این قسمت  کرده،  تعیین  اینستاگرام  آنچه  اساس  بر  بود.  قابل مشاهده خواهد  می کنید، 

همان جایی است که می توانید تصاویر و ویدئوهایی از حساب های کاربری که هنوز دنبال 

نمی کنید را مشاهده کنید.

اکسپلور، پست ها، استوری ها و IGTV اینستاگرام را به نمایش می گذارد. کاربران در ابتدا، 

را مشاهده می کنند. سپس  اینستاگرام  الگوریتم  توسط  انتخاب شده  از محتوای  شبکه ای 

این امکان را در اختیار دارند که با استفاده از کانال های موضوعی در باالی صفحه نمایش 

موضوع های با محتوای مشخص را انتخاب کنند.

از اکسپلور، بازدید می کنند که این فرصت بزرگی برای  روزانه بیش از 200 میلیون نفر 

برندها برای افزایش فالوور اینستاگرام است.
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7. از پست گذاشنت غافل نشوید

افرادی که شما را دنبال می کنند، از شما انتظار دریافت محتوای جدید دارند و دلیلشان هم 

برای دنبال کردن شما همین است. وقتی کاربران با پست های شما تعامل برقرار می کنند، 

این فعالیت برای دنبال کنندگان آن ها نیز قابل مشاهده می شود. به همین دلیل، سعی کنید 

چیز عالی برای تعامل در اختیارشان قرار دهید.

هرچند وقت یک بار باید پست بگذارید؟ در تحقیقی که توسط Tailwind انجام شد، نشان 

داده شده است که پست گذاشتن روزانه چهار برابر سریع تر از پست گذاری کمتر از هفته ای 

یک بار موجب افزایش فالوور در اینستاگرام می شود.

8. از فالوورهایتان درخواست کنید تا دوستانشان را تگ کنند

قسمت  در  را  دوستانشان  که  کنید  تشویق  را  خود  دنبال کنندگان  یک بار،  وقت  هرچند 

نظرات تگ کنند. این کار می تواند در نشان دادن حساب کاربری تان به مجموعه بزرگ تری 

کنار  خود  محتوای  متقاعدکننده ترین  و  بهترین  برای  را  گزینه  این  کند.  کمک   افراد  از 

بگذارید. کاربران باید این حس را داشته باشند که با تگ کردن دوستانشان در حق آن ها 

لطف می کنند.
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9. در زمان درست و به جا پست بگذارید

بله، اینستاگرام از یک الگوریتم تغذیه دوره ای استفاده می کند. با توجه به این، زمان بندی 

به عنوان یکی از سیگنال هایی که الگوریتم در نظر دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

در  گذاشتن  پست  برای  زمان  بهترین  تا  کرد  همکاری   Unmetric با   Hootsuite

اینستاگرام را بر اساس نوع تجارت شما تعیین کند. برای یافتن بهترین زمان پست گذاشتن 

برای معرفی و تبلیغ برند خود به مخاطبینتان رجوع کنید. یک روز معمولی آن ها چگونه 

است؟

چه موقع فعالیت بیشتری در اینستاگرام دارند؟ زمان های مختلف را برای این کار امتحان 

کرده و نتایج را مقایسه کنید. به عنوان مثال، اگر شما یک برند خرده فروشی داشته باشید، 

ممکن است الزم بدانید که پست گذاری را به زمان مسافرت و آخر هفته ها که افراد تعطیل 

هستند، موکول کنید.

10. استوری بگذارید

جذب  پی  در  اگر  است.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  اینستاگرام  در  گذاشتن  استوری 

نیم  کنید.  استفاده  استوری  از  است  بهتر  هستید،  اینستاگرام  در  بیشتر  دنبال کنندگان 

میلیارد از حساب های اینستاگرام به صورت روزانه از استوری استفاده می کنند و %45 از 

استوری های پربازدید، مربوط به کسب وکارهایی هستند که به طور مرتب از طریق استوری 

با مردم تعامل دارند. 
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طبق آمار اینستاگرام، از میان هر 5 استوری، یک استوری منجر به ارسال پیام به دایرکت 

می شود. 

در استوری های خود از هشتگ و درج موقعیت استفاده کنید تا بتوانید آن را به افرادی 

فالوور در  افزایش  برای  این یک روش عالی  نیز نشان دهید.  را دنبال نمی کنند  که شما 

اینستاگرام است که کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین، بهتر است بدانید که برجسته کردن استوری هایتان نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار 

می باشد. برجسته کردن استوری، این فرصت را در اختیار شما قرار می دهد که از این طریق 

برند خود را به افرادی که از پروفایل شما بازدید می کنند، معرفی کنید. 

به  تا  زیادی همراه سازید  با اطالعات و محتوای عالی  را  برجسته  استوری های  می توانید 

بازدیدکنندگان جدید نشان دهید که دقیقاً چرا باید روی دکمه فالو کلیک کنند.

13  
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11. گزینه الیو را امتحان کنید

روندی که  است؛  زنده  یا پخش  از گزینه الیو  استفاده  برای  عالی  اینستاگرام، یک محل 

امروزه توسعه آن در شبکه های اجتماعی ادامه دارد. شما می توانید از طریق ویژگی های 

تعاملی مانند پرسش ها و دیدگاه ها به صورت پخش زنده و در زمان حال، با بازدیدکنندگان 

ارتباط برقرار کنید و هرچه این مشارکت ارزشمند بیشتر شود، در بهبود دست یابی بیشتر 

به شما کمک می کند.

ویدئوهای زنده در قسمت استوری برند شما نمایش داده می شوند. وقتی پخش زنده به 

پایان رسید، می توانید آن را حذف کنید یا گزینه ای را انتخاب کنید تا به مدت 24 ساعت 

روی استوری شما در دسترس باشد. از سوی دیگر، وقتی کاربری که او را دنبال می کنید، 

پخش زنده ای را شروع می کند، اینستاگرام شما را باخبر می سازد. بنابراین ویدئوی زنده، 

توجه افراد زیادی را به خود جلب می کند.

برای این که ویدئوی خود را در معرض دید مخاطبان جدید قرار دهید، می توانید از گزینه 

»پخش زنده همراه یک دوست« استفاده کنید. از آن فرد بخواهید تا یک ویدئوی زنده را 

پخش و سپس شما را به عنوان مهمان دعوت کند. در این صورت، هر دوی شما در یک 

صفحه نمایش جداگانه ظاهر و شما به تمام دنبال کنندگان او معرفی خواهید شد.
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12. رقابت ایجاد کنید

برای ایجاد رقابت بر سر جذب فالوورهای بیشتر، از افراد بخواهید تا شما را دنبال کنند 

از دوستانشان، درباره تصاویر شما نظر بدهند. حتی می توانید برای  با تگ کردن یکی  و 

افراد  از  و  زمینه شریک شوید  این  در  دیگر  اینستاگرام  با یک حساب  بیشتر،  دست یابی 

بخواهید تا هر دو حساب کاربری را دنبال کنند. جشنواره الله ابوتسفورد، اغلب با برندهای 

دیگر همکاری می کند تا تعداد بازدید هر دو حساب کاربری افزایش پیدا کند.

تشویق به تولید محتوا توسط کاربران نیز می تواند به عنوان بخشی از رقابت شما به افزایش 

فالوور در اینستاگرام کمک کند. بدین ترتیب، افراد از روی پست هایی که دوستانشان به 

اشتراک می گذارند، از رقابت شما آگاه خواهند شد. این یک روش موثر برای ایجاد اعتماد 

در دنبال کنندگان جدید و جذب افراد بیشتر به سمت پیج شما است.

13. از تبلیغات اینستاگرامی استفاده کنید

تبلیغات اینستاگرام، یک روش قدرتمند برای افزایش فالوور در اینستاگرام است که این کار 

را با به نمایش گذاشتن محتوای شما انجام می دهد. مخاطب خود را با استفاده از موقعیت 

مکانی، دموگرافیک ها، کاربران دیگر و حتی رفتارها و عالیق کلیدی، تحت تأثیر قرار دهید 

 Le Creuset و روی آن ها هدف گذاری کنید. به عنوان مثال، وقتی برند وسایل آشپزی

مخاطبین  از   70% به  دست یابی  برای  اینستاگرام  تبلیغات  از  شد،  راه اندازی  اسرائیل  در 

هدف اینستاگرامش در دو ماه استفاده کرد. عالوه بر این، در کنار محتوا، شما می توانید از 

استوری های اینستاگرام نیز برای تبلیغ استفاده کنید.
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چگونه فالوورهای خود را از 0 به 20k برسانیم؟

در قسمت باال در مورد روش هایی برای افزایش فالوور در اینستاگرام صحبت کردیم. حال 

در ادامه مطلب می خواهیم به شما بگوییم که چگونه می توانید قدم به قدم افزایش فالوور در 

اینستاگرام را از صفر تا 20 هزار تجربه کنید. برای انجام این کار، الزم است که از 5 گام 

اساسی زیر پیروی کنید: 

گام اول: افزایش فالوورها از 0 تا 100.

گام دوم: رسیدن به 1000 فالوور.

گام سوم: رسیدن به 5000 فالوور.

گام چهارم: رسیدن به 10 هزار فالوور.

گام پنجم: رسیدن به 20 هزار فالوور.
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گام اول: افزایش فالوورها از 0تا 100

در مرحله اول، شما یک اکانت جدید برای برند خود ایجاد کرده اید و نیاز دارید که تعدادی 

فالوور جذب کنید. در این صورت، چنانچه شما یک کسب وکار یا برند خاص با جامعه  ثابت 

به  پیغام  یک  تنها  است  کافی  بود.  نخواهد  بزرگی  چالش چندان  کار  این  باشید،  داشته 

مشتریان خود ارسال کنید و از آن ها بخواهید که شما را در اینستاگرام دنبال کنند. 

به خاطر داشته باشید که وقتی از مردم می خواهید تا برای شما کاری انجام دهند، باید 

برای این کار به آن ها انگیزه بدهید. به عنوان مثال، در این مورد می توانید برای شروع، به 

100 فالوور اول در محصوالت خود تخفیف بدهید. اما در صورتی که تعداد مشتریانتان زیاد 

باشد، می توانید این کار را در دو مرحله انجام دهید. به عنوان مثال، به 100 فالوور اول، 30 

درصد تخفیف و به 100 فالوور دوم، 20 درصد تخفیف بدهید. توجه داشته باشید که پیش 

از افزایش فالوور در اینستاگرام خود، پست هایی جذاب درباره برند خود بگذارید تا افراد را 

تشویق به ماندن کنید.

خانواده،  از  اول  فالوور   100 جذب  برای  می توانید  ندارید،  ثابتی  مشتریان  هنوز  اگر  اما 

دوستان و همکارانتان بخواهید که شما را فالو کنند. این روش، یک روش بسیار کارآمد 

است، زیرا بدون صرف هیچ هزینه ای و بدون این که الزم باشد در ابتدا محتوایی ارائه دهید، 

می توانید تعدادی فالوور جذب کنید. اگر دوست و خانواده زیادی داشته باشید، به دست 

آوردن 100 فالوور بسیار راحت و سریع تر از آن چیزی خواهد بود که تصورش را می کنید. 

ابتدایی و به دنبال آن جذب فالوورهای بیشتر،  در ادامه، برای ماندگار کردن فالوورهای 
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پروفایل و بیوی مرتب و حساب شده ای درست کنید. تعامل با فالوورها نیز گزینه کمک کننده 

به اشتراک  فالوورها  قرار دهید؛ درباره پست هایی که  مدنظر  باید حتماً  دیگری است که 

می گذارند، نظر دهید، به استوری هایشان پاسخ دهید یا این که در یک پیام به خاطر این 

که جزء اولین فالوورهایتان هستند، از آن ها تشکر و ابراز خوشحالی کرده و در چند جمله 

کوتاه، خودتان و هدفتان را به آن ها معرفی کنید. 

ممکن است برایتان سوال باشد که گذاشتن چه تعداد پست می تواند در ابتدا کافی باشد؟ 

به طور کلی 9 تا 12 پست برای شروع عالی است. این بدان معنی است که کسانی که 

با شما در اختیار  برای آشنایی  بار وارد صفحه شما می شوند، محتوای کافی  اولین  برای 

دارند. البته به خاطر داشته باشید که پست هایتان باید تکمیل کننده یکدیگر باشند تا یک 

مجموعه یکپارچه و متناسب ارائه دهید.  

چنانچه تصمیم دارید 12 پست بارگذاری کنید، پیشنهاد ما این است که به جای این که 

12 پست را به صورت یک جا عرضه کنید، آن ها را تقسیم کرده و طی 2 تا 3 روز به اشتراک 

بگذارید. عالوه بر این، سعی کنید در هر یک از پست ها از تعداد زیادی هشتگ )حدود 30 

عدد در هر پست( استفاده نمایید تا پست هایتان را برای فالوورهای ابتدایی، در دسترس 

قرار دهید.
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گام دوم: رسیدن به 1000 فالوور

پس از این که فالوورهای ابتدایی تان را جذب کردید، برای باالتر بردن تعداد فالوورهایتان 

می توانید به روش زیر عمل کنید:

مطمئن شوید که فالوورهایشان )دوستان فالوورهای ابتدایی تان( واقعی هستند.

حساب های کاربری بزرگی )باالی 50 هزار فالوور( که کارشان مشابه کار شما است یا در 

صنعت مشابه شما فعالیت می کنند و فالوورهای هدفتان با فالوورهای هدف آن ها مشابه 

است را شناسایی کنید.

بررسی کنید که چه کسانی در جواب، شما را فالوو نکرده اند و آن ها را آنفالوو کنید. ابزارهای 

مختلفی برای اندروید و iOS وجود دارند که این کار را برای شما انجام می دهند. کافی 

است که جستجو کنید و یکی از آن ها را مورد استفاده قرار دهید. 

لیست  هستند،  واقعی  خودتان  دنبال کنندگان  فالوورهای  اکثر  که  شدید  مطمئن  وقتی 

فالوورهای آن ها را باز کنید و شروع به فالوو کردن حساب های کاربری آن ها نمایید )سعی 

کنید پروفایل هایی را برای فالوو کردن انتخاب نمایید که به جای لوگو، عکس واقعی افراد 

روی آن ها قرار دارد(. 

در ایده آل ترین حالت، حداقل 20 درصد از کسانی که دنبال کرده اید، باید شما را فالو کنند!

ایجاد کنید. برای این کار  با اکانت های بزرگ تعامل  عالوه بر موارد گفته شده، می توانید 

سعی کنید notifications مربوط به پست های این صفحه ها را روشن کنید تا سریع تر 

آن ها را الیک نمایید، درباره آن ها نظر بدهید و در نتیجه بیشتر دیده شوید. نظر خود را 
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طوری بنویسید که متفاوت از نظراتی باشد که معموالً ربات ها از آن ها استفاده می کنند. 

همچنین سعی کنید چیزی که می نویسید مرتبط با پست و متن آن باشد. به عنوان مثال، 

می توانید درباره آن سوالی بپرسید یا این که طوری نظر بدهید که عالقه مندی خود را به 

فالوورها نشان دهید.

گام سوم: رسیدن به 5000 فالوور

اکنون که شما یک پایه و اساس مستحکم را بنا نهاده اید، زمان آن رسیده است که افزایش 

باید  که  نیست  این  منظور  البته  کنید.  تجربه  بیشتری  شتاب  با  را  اینستاگرام  در  فالوور 

کارهایی که قباًل انجام می دادید را متوقف کنید. حتی اگر سقف 20 هزار فالوور را رد کرده 

باشید، باز هم این روش ها تأثیرگذار خواهند بود. با این حال، از این نقطه به بعد اضافه 

کردن روش های دیگر باعث می شود با تالش کمتر، حتی اگر به نتایج بهتری دست پیدا 

نکنید، حداقل همان نتایج را به دست بیاورید. 

در این مرحله، توصیه ما به شما این است که قبل از هر چیزی، نوع اینستاگرام خود را از 

حالت خصوصی دربیاورید. برای این کار می توانید به روش زیر عمل کنید:

وارد پروفایلتان شوید و سپس روی گزینه Setting و بعد از آن Edit Profile کلیک 

کنید.

گزینه Switch to Business Profile را پیدا کنید. 

روی آن کلیک کنید و دستورالعمل های الزم را برای تبدیل پروفایل به پروفایل کاری دنبال 

کنید.
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پس از آن می توانید از هر یک از روش های مختلفی که پیش تر درباره آن توضیح دادیم، 

برای تبلیغ صفحه خود استفاده کنید. 

گام چهارم: رسیدن به 10 هزار فالوور

افزایش فالوور در اینستاگرام تا رسیدن به 10 هزار یا 10k فالوور فوق العاده است. در این 

و  ادامه دهید  داده اید، همچنان  انجام  فالوور  برای جذب  تاکنون  که  کارهایی  به  مرحله، 

تأثیرگذار نیستند، آن ها را  از روش ها چندان  نتیجه رسیده اید که بعضی  این  به  چنانچه 

سریع تر  تا  نمایید  تمرکز  دارند،  بیشتری  تأثیرگذاری  که  روش هایی  روی  و  کنید  حذف 

پیشرفت کنید.  

حال که تعداد زیادی فالوور خوب و پایدار دارید، باید روش هایی را در پیش بگیرید تا آن ها 

را وادار کنید که در پیشرفتتان به شما کمک کنند. به عنوان مثال، می توانید از یکی از 

روش های زیر استفاده کنید:

 تگ کردن دوستان

یکی از موثرترین روش های تبلیغ محتوا و افزایش فالوور در اینستاگرام، تشویق افراد به 

تگ کردن دوستانشان است. برای این کار می توانید از جمله ها و عبارت های مناسب برای 

تشویق افراد استفاده کنید.
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نکته مهم این است که پستی که برای این کار استفاده می کنید، باید واقعاً خوب باشد، 

چرا که اگر نتواند به اندازه کافی احساسات مردم را برانگیزد، به احتمال زیاد نادیده گرفته 

خواهد شد.  

جایزه دادن

انجام دهند، جایزه ای تعیین کنید  برای شما  فالوورهایتان  ازای کاری که می خواهید  در 

هدیه،  کارت  کاله،  تی شرت،  کتاب،  یک  می تواند  جایزه  این  کنند.  رد  را  آن  نتوانند  که 

محصوالت خودتان و ... باشد. 

گام پنجم: رسیدن به 20 هزار فالوور

در  فالوور  افزایش  برای  گفتیم می تواند  تاکنون  که  تمام روش هایی  بعد،  به  نقطه  این  از 

اینستاگرام شما موثر باشد، چرا که شما در حال حاضر تعداد زیادی فالوور ثابت و ماندگار 

جذب کرده اید که نزد آن ها اعتبار دارید و از این به بعد می توانید با خیال راحت به جذب 

مخاطب بپردازید. 

اما یکی از مهم ترین مواردی که در این مرحله نباید فراموش کنید، داشتن تعامل پایدار 

با فالوورها است، شما باید در این مرحله به صفحه اینستاگرام خود به عنوان یک شغل 

فالوورهایتان پاسخ دهید و نظر آن ها را درباره  نگاه کنید، پس به مشکل ها و سوال های 

پست هایتان بدانید تا بتوانید آن ها را بیشتر راضی نگه دارید.
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نتیجه گیری

همان طور که در این مقاله گفتیم، داشتن فالوور زیاد مزیت های فراوانی برای کسب وکار 

شما خواهد داشت، اما همان طور که مطالعه کردید برای افزایش فالوورها به صورت طبیعی 

نیازمند توجه به نکات و موارد مختلفی همچون تولید محتوا، مدیریت صحیح و خیلی موارد 

دیگری است که باعث شده داشتن یک صفحه موفق به تخصص تبدیل شود. اگر خودتان 

نمی توانید این کار را انجام دهید یا زمان کافی برای آن ندارید، می توانید کار افزایش فالوور 

در اینستاگرام خود را به افراد متخصص در این حوزه بسپارید.
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