
 كاربردهاي ارسال دايركت انبوه در اينستاگرام

آنها بپردازيم. به معرفي چند نمونه از يمارسال دايركت انبوه در اينستاگرام كاربردهايي دارد كه قصد دار  

ه كرد، به اين منظور از مهمترين كاربردهاي ارسال دايركت انبوه در اينستاگرام مي توان به افزايش فالوور اشار
د و از پست هاي شما يك پست جذاب را براي افراد ارسال كنيد تا افراد بتوانند پيج شما را فالو كننمي توانيد 

 استفاده كنند.

نها را از محصول خود اگر شما خدمات و محصوالت خاصي را در اختيار داريد مي توانيد با ارسال پيام به افراد، آ
د داشته باشيد.آگاه كنيد تا بتوانيد از اين روش يك راه كسب درآم  

ت خود آگاه كنيد.ه محصوالژفات و پيشنهادات ويينها از تخفآشما مي توانيد با ارسال پيام به فالوورهاي خود   

 مزيت هاي ارسال دايركت انبوه در اينستاگرام

ست و ايركت نسبت به پيكي از راه هاي موثر در افزايش فالوور اينستاگرام، ارسال دايركت به افراد است. ارسال د
فرادي كه استوري، مخاطب بيشتري را به سوي پيج شما جذب مي كند زيرا با اين كار مي توانيد هم به ا

ي كه شما محصول و ميشناسيد پيام دهيد و هم به افراد ناشناس تا آنها نيز بتوانند شما را فالو كنند. هنگام
به ديدن آن  مي دهيد، ممكن است افراد خدمات خود را به صورت پست و يا استوري در اختيار مخاطبان قرار

كنيد انگيزه و  ا ارسال ميتمايلي نداشته باشند اما هنگامي كه محصول و خدمات را از طريق دايركت براي آنه
ينستاگرام مي ايگر مزيت هاي ارسال دايركت انبوه در داز  ي بيشتري نسبت به دنبال كردن آن دارند.كنجكاو

خود را از طريق  شاره كرد زيرا شما مي توانيد بدون هيچ هزينه اي محصول و خدماتتوان به تبليغات رايگان ا
به افراد معرفي كنيد. ،ارسال دايركت  

ش با توجه به مزاياي خوب ارسال دايركت در اينستاگرام، چرا همه از اين رو

 استفاده نمي كنند؟

اد هنوز از اين مزايا بي مي باشد اما برخي از افر با وجود اينكه ارسال دايركت در اينستاگرام داراي مزاياي زيادي
بسيار اقت فرسا و طدايركت به صورت دستي، كاري  سالخبر بوده و اطالعي در اين زمينه ندارند. مي دانيم كه ار

ز طريق دايركت اتك تك پيدا كرده و پيام خود را است و شما نمي توانيد آي دي افراد را به صورت زمان گير 
گرام مي باشد.دايركت در اينستا ارسال . بنابراين بهترين روش، استفاده از ابزاري مناسب جهتدارسال كني  


