
 ربهترین سایت خرید فالوو

 مسایت خرید فالوور اینستاگرا

شبکه های اجتماعی متعددی در ایران فعال هستند که از محبوب ترین و پر قدرت ترین آن ها می توان به  

اشاره نمود. اینستاگرام انتشار بسیار عالی در ایران داشته و اکثر مردم کشور یک نسخه از آن را بر  اینستاگرام 

روی گوشی های هوشمند خود دارند، از این رو می تواند بستر بسیار مناسبی برای کسب درآمد و ایجاد مشاغل  

 . جدید باشد

بسیار مهم است و همین مسئله موجب شده که  برای داشتن درآمد در اینستاگرام دیده شدن و مطرح شدن پیج 

کاربران این شبکه اجتماعی مرتبا به فکر جذب فالوور بیشتر، دریافت الیک و کامنت و باال بردن میزان بازدید  

 . پیج خود باشند

امروزه هر وب سایت و پیجی که بخواهد پیشرفت داشته باشد قطعا یکی از اقداماتی که باید انجام دهد خرید 

ور است. شبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام ضمن اینکه یک ابزار سرگرمی محبوب هستند با توجه به  فالو

تعداد باالی کاربرانی که دارند دارای فضای بسیار مناسبی برای کسب درآمد و تبلیغ و بازاریابی محصوالت می  

 .باشند

 م اهمیت خرید فالوور برای اینستاگرا

 رام و داشتن درآمد خرید فالوور بسیار مهم است و باید توجه ویژه ای به آن نمود. برای برای موفقیت در اینستاگ

تخاب کرد که دارای پکیج  را ان مسایت معتبر خرید فالوور اینستاگرا و الیک باید حتما یک یخرید فالوور واقع

 . های افزایش فالوور متنوعی باشد

 

 مسایت خرید فالوور اینستاگرا
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 رخرید فالوور اینستاگرام از سایت های معتب

آن است که به سایت های معتبر جهت خرید آن ها مراجعه نمایید. معتبرترین سایت  رفالوو بهترین روش خرید

خرید فالوور اینستاگرام هستند که نمونه کارهایی را در صفحه خود به اشتراک می گذارند و به عبارتی اصل 

ری شده را حدودی  شفاف سازی را اجرا می کنند. عالوه بر این تعداد ریزش از تعداد کل فالوورهای خریدا

مشخص می کنند و مدت زمان مورد نیاز برای نتیجه گیری و افزایش فالوور را تعیین می کنند. همچنین دارای  

امکانی تحت عنوان قابلیت بازگشت وجه در صورت نارضایتی هستند. توجه داشته باشید که بهترین سایت خرید  

ی ارائه خدمات نمی خواهند. بنابراین اگر به این نکات توجه  فالوور اینستاگرام هرگز اطالعات اکانت شما را برا

 . نمایید و هوشمندانه عمل کنید قطعا می توانید فالوورهای واقعی خریداری کنید

 هپیشنهاد ویژ

 

 مخرید فالوور اینستاگرا

های مربوط به اینستاگرام مارکتینگ در سطح ایران هستند که تالش خود را  ترین تیم ای یکی از حرفه ربای فالوو

 .کارهای کوچک و نوپا را رشد داده و به موفقیت برسانند و نند تا کسبک می

توانید فالوور ایرانی، فالوور خارجی، فالوور ارزان، الیک ایرانی و خارجی،   در این سایت بای فالوور نیز می

 .، ویوی معمولی، ربات اینستاگرام ، پیج کامل و کامنت ایرانی و خارجی خریداری کنید igtvویوی 

اید.   ترین محصوالت را به پیج خود اضافه کرده توانید مطمئن باشید که باکیفیت با خرید از سایت بای فالوور می

کارها و ترفندهای مربوط به  اند، آخرین راهمتخصصان بای فالوور در بخشی که به نام بالگ تعبیه کرده 

 .گذارند اینستاگرام را با کاربران خود به اشتراک می

ترین دالیلی که منجر به محبوبیت زیادی بای فالوور شده این است که ضمانت بازگشت وجه به  ی از مهمیک

 .درصدی را برای مشتریان خود در نظر گرفته 100صورت 
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تواند کل مبلغی در نتیجه اگر شخصی اقدام به خرید محصول از بای فالوور کند و از کیفیت آن راضی نباشد، می

 .است را به طور کامل پس بگیریدداخت کردهکه برای خرید پر

 

 

 

 

 

 (ادی شنه ) پی  ندیجی فالوور بزرگترین فروشنده فالوور در ایرا

بزرگترین سایت در زمینه تولید محصوالت اینستاگرامی است. این سایت با سابقه چندین ساله   رسایت دیجی فالوو

خود و انواع خدمات از جمله پشتیبانی همیشگی، امنیت باال هنگام خرید، قیمت مناسب تمام محصوالت،تحویل  

 دنی محصوالت، استفاده آسان از سیستم به تمامی مشتری های خود احترام می گذارآ

سایت دیجی فالوور با وجود مشتری های سلبریتی و افراد مشهور خود نامی از ارباب رجوع خود نمی برد و 

ن  ضمن نوشتن قرارداد به شما تضمین کامل از محصوالت داده می شود. برای برند ما رضایت مشتری اولی

 . هدف است
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 ر خدمات سایت دیجی فالوو
ایرانی و خارجی، خرید    از جمله خدمات این سایت می توان به خرید فالوور ایرانی و خارجی، خرید الیک

 .انواع مدل کامنت، خرید ویو )بازدید اینستاگرام(، خرید پیج، دانلود از اینستاگرام و…. اشاره نمود

فالوور برای تمام محصوالت خود هدیه و تخفیف های ویژه در نظر   با وجود ریزش کم محصوالت، سایت دیجی

گرفته است. این سایت همواره در تالش است که خریدارش از محصوالت راضی باشد و در صورت کمبود 

 .رضایت بازگشت وجه را به شما عرضه می نماید

 

 

 

 

 

 

 

 ) پیشنهادی ( مسایت خرید فالوور اینستاگرا

، برترین سایت ایرانی در زمینه فروش فالوور است. با وجود تعداد مسایت خرید فالوور اینستاگرا در حال حاضر

 . باالی مشتری برند خرید فالوور اینستاگرام تمام کاربران محصوالت خود را تحویل آنی می دهد

قانونی در دنیای مجازی به شما خدمات ویژه می دهد.از خدمات ویژه    سایت خرید فالوور اینستاگرام به صورت

این سایت به تحویل آنی و امنیت باال حین تحویل بسته، دقت در محصوالت و کم بودن ریزش می توان اشاره  

 . کرد

این سایت با وجود قیمت ارزان محصوالت بیشتر به کیفیت آن ها اهمیت داده زیرا اولویت سایت ما رضایت 

 . مشتری است
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 م خدمات خرید فالوور اینستاگرا
اگر حداقل یکبار برای خرید فالوور در گوگل جستجو کرده اید حتما برای شما سایت خرید فالوور اینستاگرام را 

پیشنهاد می دهد. از جمله تولیدات این سایت به فروش انواع فالورها، خرید الیک ایرانی و خارجی، خرید 

تنوع باال محصوالت،    تاگرام با فالوور واقعی، خرید بازدید اینستاگرام اشاره کرد. با وجودکامنت، خرید پیج اینس 

 .درخواست محصول کنید  شما می توانید به صورت سفارشی

  نخرید فالوور اینستاگرام ایرا بهترین سایت های در ادامه این مقاله به معرفی معتبرترین و iBestfars سایت

 .پرداخته است. تا پایان ما را همراه ما باشید 99در سال 

 

 ربهترین روش خرید فالوو

است که فعالت های خود در حوزه اینستاگرام را از سال   بهترین سایت خرید فالوور اینستاگرام های فالوور

است که به صورت اختصاصی برای افزایش هدفمند   مربات اینستاگرا آغاز کرده است. های فالوور نوعی 1394

فالوورها طراحی شده است. آزمون و خطاهای بسیاری بر روی این ربات انجام شده و می توان گفت با استفاده  

مشتری   4200ه اهدافی مانند افزایش فالوور دست یافت. این سایت هم اکنون دارای بیش از از آن می توان ب

 .هزار پیج را مدیریت می کند 38فعال بوده و بیش از 

 ر خدمات سایت های فالوو

های فالوور خدمات دیگری نیز ارائه می دهد که از جمله آن می توان به خرید فالوور اینستاگرام، خرید و فروش  

اینستاگرام، افزایش الیک اینستاگرام، پست اتوماتیک در اینستاگرام، دایرکت اتوماتیک اینستاگرام اشاره   پیج

نمود. ساختار این سایت به گونه ای است که تمامی این فرآینده ها از طریق کاربر اجرا می گردد و اطالعات  

 . جابجا شده کامال امن و محفوظ هستند

 ف ن هد فالوور هدفمند، نشانه گرفت 
با افزایش تعداد فالوورهای پیج با استفاده از های فالوور دیگر نگرانی بابت موثر نبودن فالوورها نخواهید داشت  

 . و مطمئن هستید که تمامی فالوورها هدفمند و واقعی هستند و موجب رشد و پیشرفت کسب و کار شما خواهند شد

هایی که خودتان تعیین نموده اید و قطعا مرتبط با کسب و کارتان است جذب می کند   با توجه به اینکه های فالوور، فالوورها را از پیج

 . قطعا این فالوورها جذب محتوا پیج شما خواهند شد و با میل خود پیج تان را فالوو می کنند
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 ی ماندگاری فالوور با خدمات جانب
د خدمات جانبی دیگری نیز ارائه می کنند های فالوور در کنار اینکه تعداد فالوورهای پیج شما را افزایش می ده

و سعی دارد که از طریق آن ها فالوورها را به پیج تان وفادار نماید. از جمله این خدمات می توان الیک پست  

کاربران و ارسال اتوماتیک دایرکت اشاره نمود. الزم است بدانید این خدمات جانبی به صورت رایگان توسط  

 . ددهای فالوور ارائه می گر

 

 م بهترین سایت خرید فالوور اینستاگرا

 ا بیشترین مراجعین از کشورهای: ایران، ایاالت متحده امریک .1

 ز زدید از سایت های: گوگل، اینستاگرام، شاپرک، دیجی فالوور، اینستاسابیشترین با .2

 48.9رتبه محتوای بی ارزش سایت: %  .3

 2.33میزان بازدید متوسط از صفحات سایت:  .4

 3:24میزان متوسط حضور هر نفر در سایت:  .5

کلمات کلیدی مهم سایت: خرید فالوور اینستاگرام، خرید فالوور، سایز استوری اینستاگرام، ربات   .6

 یاینستاگرام، سایز استور



 . این سایت با کلمه کلیدی “سایت فالوور اینستاگرام” دومین سایت جستجو گوگل می باشد

 

 م معتبرترین سایت خرید فالوور اینستاگرا

در ایران است که فعالیت های خود را نخستی بار در سال  منستاگرامعتبرترین سایت خرید فالوور ای بای الیک

آغاز کرد. این سایت نخستین سایتی است خدمات افزایش فالوور و الیک را در بستر وب فراهم کرد.  1394

بر خالف بسیاری از سایت ها فالوورها، الیک ها و کامنت های کامال واقعی ارائه می دهد که   Buylikeسایت 

 .عال و ایرانی هستند، در نتیجه می توانید با خیال راحت از فالوورهای آن خریداری نماییدهمگی ف

 ک خدمات سایت بای الی

در اختیار مشتریان قرار می دهد می توان به مواردخرید فالوور و الیک،خرید  Buylikeاز خدماتی که سایت 

 .اشاره نمود igtvخرید کامنت   و igtv،خرید بازدید igtv، خرید الیک APIبازدید و کامنت، 

 



 مسایت خرید فالوور اینستاگرا

 ن بیشترین مراجعین از کشورهای: ایرا  .1

 ر ، پای، ایران فالووبیشترین بازدید از سایت های: اینستاساز، شاپرک، گوگل .2

 18.9رتبه محتوای بی ارزش سایت: %  .3

 3.69میزان بازدید متوسط از صفحات سایت:  .4

 4:15میزان متوسط حضور هر نفر در سایت:  .5

کلمات کلیدی مهم سایت: خرید فالوور اینستاگرام، خرید فالوور، خرید الیک اینستاگرام، خرید الیک،  .6

 کبای الی

 . این سایت با کلمه کلیدی “سایت فالوور اینستاگرام” دوازدهمین سایت جستجو گوگل می باشد 

 

 م بهترین ربات اینستاگرا

می شناسند و می توان گفت این سایت از   مبهترین ربات اینستاگرا خیلی از کاربران تیم فالو جت را به عنوان

شبکه های اجتماعی مختلف است که فعالیت  برترین و معتبر ترین سایت های ارائه دهنده انواع خدمات مرتبط با 

آغاز کرده است. این وب سایت خدمات منحصر به فردی در زمینه اینستاگرام ارائه   1395های خود را از سال 

 .می دهد که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره نمود

 ت خدمات اینستاگرامی فالوج

 (خرید فالوور ) ایرانی و بین الملل •

های خرید فالوور، پروفایل های واقعی، بی نیاز به فالو کردن، بی نیاز به استفاده از پسورد، داشتن   انواع بسته

ریزش خیلی پایین، شروع آنی سفارشات، با امکان ضمانت بازگشت وجه. فالو جت خرید فالوور هم به صورت  

پیج خود می توانید نسبت به خرید  ایرانی و هم به صورت بین الملل را ارائه می دهد و شما با توجه به محتوای 

 . اقدام کنید

 (خرید الیک ) ایرانی و بین الملل •



شروع آنی سفارش، بدون ارائه بسته های متنوع، پروفایل های واقعی و فعال، با امکان ضمانت بازگشت وجه، 

 نریزش، بی نیاز به الیک کردن سایر کاربرا

 ( ، الیوIGTVبازدید اینستاگرام ) پست، استوری،  •

دارای بسته های متنوع، پروفایل های واقعی و فعال، با ضمانت بازگشت وجه، شروع آنی سفارش، بدون 

 دبه بازدید متقابل از دیگران نیازی ندار  ریزش،

 مستاگرافالوور فیک این •

 .افزایش سریع و آسان تعداد فالوورها، بدون محدودیت، قیمت پایین، مانند سلبریتی ها به نظر می رسید

پیج فعال  7000این وب سایت دارای چندین سال سابقه در ارائه خدمات ربات اینستاگرام می باشد و به پیش از 

صص آن می باشد. وجود چنین سابقه و قدرتی  خدمات متنوعی را ارائه نموده است که نشان دهنده قدرت و تخ

موجب شد که تیم فالو جت یک سرور تمام عیار به منظور افزایش فوری فالوور اینستاگرام راه اندازی نماید و 

در اختیار مشتریان وفادار خود قرار دهد. این فالوورها اگر چه ایرانی نیستند اما کامال مثل پروفایل های فعالی  

 . ه موجب رشد سریع فالوورهای پیج اینستاگرام خواهند شدهستند در نتیج

از مهم ترین مزیت های سرور قدرتمند فالو جت می توان به ارائه فالوور با پایین ترین قیمت ممکن در مقایسه با سایر سایت های  

 .مرجع خرید فالوور اینستاگرام اشاره نمود

، اینفلوئنسر مارکتینگ، بازدید آپارات و توییتر و همچنین فالو جت خدمات دیگیری همچون افزایش بازدید تلگرام

 .یوتیوب و تیک تاک را شامل می شود

 

 م معتبرترین سایت خرید فالوور اینستاگرا

 هن از کشورهای: ایران، ترکیبیشترین مراجعی .1

 ز بیشترین بازدید از سایت های: گوگل، اینستاگرام، فالوور ای ام پی، دیجی گرام، اینستاسا .2



 67.2رتبه محتوای بی ارزش سایت: %  .3

 1.8میزان بازدید متوسط از صفحات سایت:  .4

 2:20میزان متوسط حضور هر نفر در سایت:  .5

کلمات کلیدی مهم سایت: خرید فالوور فیک، ربات اینستاگرام، آموزش اینستاگرام، افزایش فالوور   .6

 م اینستاگرام، کسب درآمد از اینستاگرا

 . این سایت با کلمه کلیدی “سایت فالوور اینستاگرام” سی امین سایت جستجو گوگل می باشد 
 .ودسایت هستند که در این پست امکان پذیر نب 10این موارد 

بهترین سایت   سایت بست فارسی به عنوان نرپورتاژ آگهی رایگا اگر شما هم سایتی مشابه دارید می توانید در

 . کسب و کار خود را معرفی کنید یایران
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