آموزش تصویری کار با سیستم اینستازود
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فالو کردن
فالو کردن بهترین روشی است که شما میتونید پیجتون رو به افراد مختلف معرفی کنید ،یعنی بات اینستازود از طریق پیج
اینستاگرام شما شخصی رو فالو می کنه و اون شخص پس از مشاهده اینکه شما چه کسی هستید که او را فالو کرده وارد پیج
شما می شود و اگر عالقه ای به زمینه فعالیت شما داشته باشد شما را فالو میکند .شما می تونید خودتون همین کار رو به
صورت دستی انجام بدهید( من هم قبل از ساخت این سیستم همین کار رو میکردم) ولی شما در یک روز چند نفر رو میتونید
فالو کنید؟ و برای اینکه اینستاگرام شمارو بالک نکند باید در روز به فاصله زمانی های مختلف افراد رو فالو کنید ،در  24ساعت
میتونید تا  1200نفر رو فالو کنید ،شما  24ساعت بیدارید و وقت دارید؟

روش کار
اینستازود

الیک کردن
الیک کردن هم همان کار فالو کردن رو انجام میده ،بات اینستازود از طریق پیج اینستاگرام شما چنتا از عکسهای یک شخص
رو الیک می کنه ،بعد اون شخص پس از مشاهده اینکه شما چه کسی هستید که چنتا از عکس های او را الیک کردید وارد
پیج شما میشود و اگر عالقه ای به زمینه فعالیت شما داشته باشد شما را فالو میکند .شما می تونید خودتون همین کار رو به
صورت دستی انجام بدهید .و این کار هم همانند فالو کردن محدودیت هایی در روز دارد.

کامنت گذاری
س یک شخص
کامنت گذاری هم همان کار فالو کردن رو انجام میده ،بات اینستازود از طریق پیج اینستاگرام شما روی عک 
کامنت میزاره(کامنت ها رو میتونید مدیریت کنید) ،بعد اون شخص پس از مشاهده اینکه شما چه کسی هستید که برای
عکس کامنت گذاشتید وارد پیج شما میشود و اگر عالقه ای به زمینه فعالیت شما داشته باشد شما را فالو میکند .شما می
تونید خودتون همین کار رو به صورت دستی انجام بدهید .و این کار هم همانند فالو کردن محدودیت هایی در روز دارد.
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اضافه کردن اکانت اینستاگرام
پس از ثبت نام شما باید اکانت خود را به اینستازود اضافه کنید .برای اینکار
ابتدا نکات قبل از شروع استفاده را به دقت بخوانید:
.1مطمئن شوید ایمیلی که برای ثبت نام در اینستاگرام وارد کردید واقعی
باشد به آن دسترسی داشته باشید
.2عکس پروفایل خود را همراه با حداقل پنج پست از طریق موبایل خود
انتشار دهید.
.3اکانتتان نباید پرایوت باشد.
.4پست های خالف قوانین اینستاگرام(خشونت آمیز و جنسی) در پیج
خود نداشته باشید زیرا پیج شما بالک می شود.
.5با خیال راحت پیج اینستاگرام را وارد کنید.
برای وارد کردن پیج اینستاگرامتان به سیستم اینستازود ابتدا نام کاربری و
پسورد اینستاگرام خود را واردکنید و در انتها بر روی دکمه اضافه کردن اکانت
کلیلک کنید .پس از اینکار شما باید با موبایل خود وارد اینستاگرام خود شوید.
در آنجا پیامی از شما می پرسد که شما درحال ورود به اینستاگرامید .شما باید
بر روی دکمه “ ”it was meکلیک کنید .حاال یه بار دیگه بر روی دکمه اضافه
کردن اکانت کلیک کنید تا اکانت شما به اینستازود اضافه بشه.
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گرفتن فالوور
شما برای شروع افزایش فالوور باید به بخش “گرفتن فالوور” بروید.
بعد روی دکمه “هدف جدید” کلیک کنید تا بتوانید هدف هایی را به اینستازودتون اضافه کنید .این هدف ها میتونه پیج و
هشتگ باشه.
راه های پیدا کردن هدف خوب هم براتون در انتهای همین پی دی اف قرار دادیم.
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افزودن پیج هدف
در پنجره باز شده شما میتونید پیج هایی رو به عنوان هدف گرفتن فالوور قرار بدید.
سعی کنید پیج هایی که انتخاب می کنید دارای فالوورهای زیاد باشه و فعالیت هایی مشابه فعالیت پیج شما داشته باشد ،یعنی اگه شما
اکانت اینستاگرام کافی شاپ خود را به اینستازود اضافه کردید سعی کنید پیج های هدف شما پیج کافی شاپ های بزرگ با فالوورهای
زیاد باشد و یا پیج هایی درباره قهوه ،کیک ،کافه و ...به عنوان هدف قرار دهید.
شما هرچنتا که بخواهید می تونید هدف اضافه کنید ولی پیشنهاد ما بین  3تا  10هدف است.
*پیشنهاد :تیک “فقط افراد و پیج های فعال” را نــزنید تا بازدهی سیستم افزایش یابد
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افزودن هشتگ هدف
شما میتونید هشتگ نیز به عنوان هدف قرار بدید برای این کار کافیه تو پنجره اضافه کردن هدف جدید وارد تب هشتگ بشید و یکی از
تب های عالقهمندان و یا مالک رو انتخاب کنید و هشتگ مورد نظرتون رو بنویسید و دکمه اضافه کردن هدف رو بزنید.
مالک :یعنی افرادی که از این هشتگ در پست های خود استفاده کردند.
عالقهمندان :یعنی افرادی که پست های این هشتگ را الیک کردند.
پیشنهاد میکنیم که هشتگ هایی مرتبط با فعالیت خودتون رو به عنوان هدف انتخاب کنید.
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مدیریت هدف ها
در سیستم اینستازود شما میتونید هر هدف را جداگانه مدیریت کنید و درصد موفقیت آن هدف را ببینید .شما میتونید تعداد فالوهای
انجام شده ،الیک ها و کامنت های گذاشته شده برای هر هدف رو ببنید ،هچنین شما میتونید تمام این فعالیت ها رو برای هدف های خود
غیر فعال کنید.
* پیشنهاد :هدف هایی که میزان موفقیت آنها پس از گذشت  24ساعت کمتر از  15درصد است را حذف کنید تا فعالیت سیستم بر روی
هدف های بهتر فعالیت کند و فالوورهای شما سریعتر افزایش یابد.

غیر فعال کردن الیک کردن

تعداد الیک های انجام شده

غیر فعال کردن کامنت گذاری

تعداد کامنت های گذاشته شده

غیر فعال کردن فالو کردن

تعداد فالوهای انجام شده

درصد موفقیت این هدف
حذف هدف

متوقف کردن هدف
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چگونه هدف
انتخاب کنید
ما برای انتخاب هدف چهار راه
رو به شما پیشنهاد می کنیم

.1کانال اینستازود:
شما می تونید با عضویت در کانال تلگرامی اینستازود می تونید از جدیدترین هدف های
پیشنهادی ما مطلع شوید.

 .2پستهای برتر هر هشتگ:
شما میتونید با سرچ کردن هشتگ مرتبط با زمینه فعالیت خودتون برترین پست های هر
هشتگ رو ببینید( 9پست اول هر هشتگ که جدا از بقیه پست ها هستند) .برترین پست های
هر هشتگ متعلق به افرادیست که در اون زمینه فعالیت میکنند و دارای فالوورهای زیاد و فعالی
هستند .این بهترین راه پیداکردن پیج های هدف هست.

 .3سرچ اینستاگرام:
شما میتونید تو سرچ اینستاگرام کلمه ای مرتبط به زمینه فعالیت خودتون رو سرچ کنید و
اینستاگرام چند پیج که فعالتر و پربازدیدتر را که مرتبط با کلمه ی سرچ شده باشد را به شما
نمایش می دهد.

.4پیج افراد معروف و محبوب:
شما می تونید با هدف قرار دادن افراد معروف و پیج های محبوب که متعلق به کسب و کارهای
مشابه شما است فالوورهای اونهارو جذب کنید .برای مثال شما برای پیج آتلیه عکاسی خود به
دنبال هدف میگردید شما میتونید پیج همکارانتون رو که آتلیه های معروفی هستند را به عنوان
هدف خود قرار دهید تا فالوورهای اونهارو جذب کنید.
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چگونه بفهمیم یک پیج فالوورهای واقعی داره
شما با دیدن الیک های پست های یک اکانت می تونید بفهمید که این اکانت فالوورهاش واقعی هست یا نه(یعنی فالوور

جعلی خریده یا نه) ،یعنی یک شخص با داشتن  10هزار فالوور باید بیش از  500الیک برای پست های آخرش داشته باشه هرچه
الیکهای پستهای آخر یک اکانت بیشتر باشه فالوورهای فعالتری داره .همچنین میتونید به کامنت های یک اکانت هم نگاه
کنید که چقدر مردم زیر پست های او کامنت گذاشتند ،کامنت بیشتر فالوور فعالتر

همچنین بخش پشتیبانی اینستازود آماده پاسخگویی به
سواالت شما میباشد
پشتیبانی تلگرامtelegram.me/izood :
کانال تلگرامtelegram.me/fa_instazood :

9

