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چه پیجی در اینستاگرام بزنیم که درآمد داشته
باشد؟
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امروزه برنامه اینستاگرام به بستری برای درآمدزایی و رونق و رشد اقتصادی بدل شده

است. در حقیقت این برنامه با تعداد باالی کاربران فعال خود، زمینه را در جهت ایجاد

کسب و کار های خانگی و درآمدزایی و یا افزایش درامد ایجاد نموده است.

حال سوال مهم آن است که چه پیجی بزنیم که در آمد داشته باشیم؟ در واقع با ایجاد چه

نوع پیج و اکانتی می توانیم جذب فالور نموده و به دنبال آن درآمدزایی کنیم؟ به همین

جهت ما اینجا هستیم تا به این سوال پاسخ دهیم. سایت خرید فالوور اینستاگرام اطالعات

مفیدی در این زمینه به شما ارائه می دهد.

معرفی پیج های اینستاگراتمی که درآمد دارند.

اینستاگرام برای کسب و کار
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پیشرفت و به دنبال آن درآمدزایی از طریق اینستاگرام فقط مستلزم داشتن دانش و

مهارت در این زمینه نیست بلکه پیج حوزه کاری شما نیز باید یک پیج کارآمد و فعال بوده و

همچنین پتانسیل جذب مخاطب را داشته باشد. البته برای آگاهی کامل از این موضوع

می توانید با مشاوران موجود در مجموعه خرید فالوور اینستاگران نیز در ارتباط باشید.

آنها با آگاهی فراوانی که در این زمینه دارند راهنمایی های مفیدی برای شما خواهند

داشت. از بهترین پیج هایی که می تواند شما را در جهت درآمد از برنامه اینستاگرام یاری

کند شامل؛

۱_پیج های طنز، کاریکاتور و ساخت نمایش های کوتاه طنز

از آنجایی که اکثر افراد اوقات و تایم خالی خود را در اینستاگرام می گذرانند تاسیس یک

پیج طنز و یا پیج های دارای محتوای شاد و کارتنی می تواند جذب مخاطب باالیی داشته

باشد. از سوی دیگر تولید محتوای طنز برای عالقه مندان در این زمینه می تواند کار آسانی

باشد و وقت زیادی را از آن ها نگیرد.

همچنین می توان در ساخت  پیج با محتوای طنز از ویدئو و فیلم های طنز ایرانی و خارجی

نیز بهره گرفت. در حقیقت دست شما برای تولید محتوا در این زمینه باز می باشد  به همین

جهت تاسیس پیج های طنز در کنار اینکه ممکن است کاری آسان و بدون مشقت باشد

میتواند به یک منبع مهم برای درآمد زایی از اینستاگرام بدل شود .

۲_تاسیس پیج با محتوای راجع به  روزمرگی و بالگری
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کار در زمینه بالگری و تولید محتوای راجع به کار های روزانه یکی از بهترین راهکار ها برای

جذب فالور و به دست آوردن درآمد است. در حقیقت اگر به بالگری و اشتراک وقایع و

امور روزانه خود عالقه مند هستید این شغل می تواند درآمد کثیری را برای شما ایجاد نماید.

البته اینکه پست های تولیدی توسط پیج شما با چه کیفیت و محتوایی منتشر شوند قطعا

در جذب فالور و درآمد به دست آمده از طریق آن تاثیر خواهد داشت ولی به طور کلی

پیج های بالگری از بهترین پیج هایی هستند که می توانید با ایجاد آن ها به درآمد برسید.

۳_پیج شاپینگ

یکی از مهم ترین پیج هایی که میتوان از طریق اینستاگرام از آن درآمدزایی کرد پیج های

فروش و شاپینگ میباشند . در حقیقت شما می توانید با ارائه محصوالت و خدمات خود

بدون اینکه نیاز به پرداخت هزینه ای برای اجاره مغازه و یا کارگاه داشته باشید محصوالت

خود را در معرض نمایش افراد کثیری قرار دهید.

البته اگر می خواهید از طریق  فروش محصوالت خود به یک درآمد و  اعتبار شغلی مطلوب

برسید حتما باید فاکتور هایی را رعایت کنید. فاکتور هایی مانند؛ ارائه محصوالت با کیفیت

باالی محصول، بسته بندی مناسب و زیبا، هزینه پست مناسب، پاسخ دهی به موقع به

مشتریان و برخورد مناسب با آن ها.

از جمع تمامی این موارد شما می توانید از طریق پیج خود به یک درآمد مناسب برسید.

یکی دیگر از نکته های بسیار مهم در خصوص درآمد پیج شاپینگ آن است که محصوالت

ارائه شده توسط پیج شما باید مخاطبان عام داشته باشد.

در حقیقت اگر شما به ارائه محصوالتی خاص می پردازید که صرفا عالقه مندان مخصوص

به خود را دارد مثل محصوالت چرم و یا کنسول های بازی نمی توانید در کوتاه مدت به

درآمد زیادی نائل شوید. ولی تاسیس پیج هایی مثل پبج پوشاک، کیف و کفش، لباس

کودکان، لوازم آرایشی و بهداشتی و … می تواند به کسب درآمد در کوتاه مدت کمک نماید.

۴_پیج  های ارائه مشاوره

پیج  های ارائه مشاوره از بهترین و پولسازترین پیج های اینستاگرامی است زیرا شما از

طریق این نوع پیج هم می توانید از طریق مشاوره دادن به فالور های خود و یا

پرسش کنندگان در زمینه های مختلفی که پیج شما در جهت آن تاسیس شده است و هم

از طریق تبلیغات ارائه شده در پیج خود به درآمد برسید البته کسب درآمد از پیج های

مشاوره به نحوه مشاوره دادن شما و کیفیت مشاوره و قیمت و هزینه مشاوره بستگی دارد.
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به بیانی دیگر هر چه که میزان فعالیت و دادن مشاوره از کیفیت باالتری برخوردار باشد

اشخاص بیشتری با پیج شما آشنا شده وپیج شما را فالو نموده و به دنبال تمام این موارد

شما از درآمد بیشتری برخوردار خواهید شد.

۵_پیج های آموزشی و ارائه محصوالت آموزشی

اینستاگرام بستر خوبی برای آموزش تخصص و مهارت های خود است. در حقیقت شما

میتوانید از طریق این برنامه مهارت و تخصص خود در زمینه های مختلف مانند مهارت های

یادگیری زبان، مهارت خیاطی، مهارت نقاشی و ساخت ابزار لوازم ، ادیت ویدیو، ساخت

انیمیشن و بسیاری دیگر را در معرض نمایش گذاشته و از طریق آن به درآمد زایی برسید.

همین طور می توانید محصوالت آموزشی تهیه شده در زمینه تخصص خود را از این طریق

به فروش گزاشته و درآمد خود از طریق پیج را افزایش دهید.

در واقع شما می توانید تجربه و مهارت خود را به رایگان به اشخاص آموزش داده و از

طریق تبلیغات به درآمدزایی برسید و یا اینکه از طریق آموزش و تبلیغات درامد زایی  کنید.

به طور کلی دست شما برای انتخاب نوع فعالیت و منبع درآمد باز است.

کالم آخر

به عنوان یک نکته پایانی و تکمیل کننده باید گفت که پیج های مختلف و متنوعی می توانند

شما را به هدف اصلی شما از اینستاگرام یعنی کسب درآمد برسانند اما ممکن است این

پیج ها برای پیشرفت و رشد به مدت زمان بیشتری نیاز داشته باشند پس اگر به دنبال
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 ویرایش پست

کسب درآمد فوری و سریع تری از اینستاگرام هستید پیج های شاپینگ، مشاوره، طنز و

تولید محتوا می توانند از بهترین گزینه ها باشند.

البته در این میان، عالقه مندی شما به محتوای ارائه شده نیز از اهمیت باالیی برخوردار

میباشد چرا که اگر صرفا به تاسیس پیجی بپردازید که به هیچ عنوان به محتوای آن عالقه

ندارید در دراز مدت از پیج و تولید محتوا خسته شده و آن را رها می کنید پس حتما به

فاکتور های شخصی و نوعی به شکل توام توجه کنید تا بهترین پیج جهت درآمدزایی را

برگزینید. 

سخن پایانی

ما سعی نمودیم در این مقاله به این بحث بپردازیم که چه پیجی بزنیم که درآمد داشته

باشد. آنچیزی که از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است آن است که صرف تاسیس پیج

در این زمینه ها سیب درآمدزایی شما نخواهد شد بلکه پیگیری و فعالیت مستمر و آگاهانه

است که می تواند در مدت زمان اندکی از تاسیس پیج ، شما را به منبع درآمد بزرگ و

دائمی برساند.

در آخر برای خرید فالوور خارجی ارزان میتوانید به سایت خرید فالوور اینستاگرام مراجعه
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