جذب اولین  1000فالوور در کمترین زمان
در سایت گاسی وب به جدیدترین مطالب در زمینه بازاریابی و کسب درآمد دسترسی پیدا کنید

مقدمه
سالم من میالد حیدری هستم .شاید مقاالت من را در اینترنت خوانده باشید و شاید سایت گاسی وب را
بشناسید .این سایت در کمتر از یک سال به موفقیت کم نظیری دست یافته است .اگر سایت گاسی وب را
نمی شناسید ،توصیه می کنم حتما خواندن را متوقف کنید و به سایت  www.gasiweb.comسر بزنید.

خیلی از کاربرا از من سوال می پرسند که چطور باید در اول کار فالوور جمع کنیم؟ به همین خاطر من تصمیم
گرفتم تا یک کتاب به صورت گام به گام و عملی راه های افزایش فالوور در کمترین زمان ممکن را به شما یاد
بدم.

چطور باید از صفر شروع کنی؟
در اول کار وقتی که یک پیج راهاندازی میکنیم ،هیچ فالوور نداریم .اکثر افراد در ابتدای کار از همین قضیه کالفه
میشن .توی این کتاب از تجربه های خودم و اساتید مختلف که در زمینه آموزش اینستاگرام فعالیت می کنند،
اطالعاتی را جمع آوری کردم تا بتونید در ابتدای کار وقتی فالوور ندارید ،چطور برنامه ریزی کنید که توی کمترین
زمان ممکن به تعداد فالوور های زیادی برسید .همه می پرسند برای به دست آوردن هزار فالوور اول پیج چه کار
کنیم؟
قبل از اینکه به  ۱۰۰۰فالوور اول برسی باید موضوع خوبی رو انتخاب کنی .موضوعی که خودت بهش عالقه داری.
نه موضوع و کسب و کاری که االن بهتر جواب میده! پس به فکر آینده باش .باید سعی کنی تا به صورت منظم
محتوا ارسال کنی و هر روز برای پیج خودت تولید محتوا انجام بدی .فارغ از کیفیت و چگونگی کارت ،هدف
انتهایی را در نظر داشته باش .ممکنه در هفتههای اول دلسرد بشی ،پس اصال ً نباید تداومت رو از دست بدی.

آموزش رایگان کسب درآمد اینترنتی در سایت گاسی وب

2

جذب اولین  1000فالوور در کمترین زمان
اینها فاکتور های مهم برای شروع از صفر هستش:
 انتخاب موضوعی که بهش عالقه داری
 ساخت اصولی پیج
 تولید محتوای منظم و روزانه
 تعامل با پیج های دیگه
 تداوم در مسیر و صبر

شاید بگی این صحبتها بیشتر برای کسب و کارهای آموزشی باشه ،ولی با کمی تفکر میتونی اون رو به حوزه
کاری خود تعمیم بدی .اینو از من داشته باش که درسته که االن داشتن فالوور های زیاد عادی شده ،ولی باید
روی درآمدت تمرکز داشته باشی و بدون ،اگه از پیجی که  ۱۰۰۰فالوور داره نتونی درآمد کسب کنی از پیجی که
 ۱۰۰هزار فالوور داشته باشه هم نمی تونی درآمدی به دست بیاری.
احتماال ً دنبال این هستید که کسی بیاد قدم به قدم بهت بگه چی کار کنی ،ولی باید این رو در نظر داشته باشی
که خودت روحیه عملگرایی داشته باشی .پس برو دنبال آزمون و خطا! برو دنبال تجربه! البته تو ادامه بهت میگم
که چجوری بتونی  ۱۰۰۰فالوور اول رو بدون زحمت زیاد به دست بیاری .پس خودت هم باید وقت بگذاری و به
کارهایی که میگم انجام بدی.
برای جذب فالوور ،راه های رایگان زیادی هست .همش الزم نیست با تبلیغات به این مهم دست پیدا کنی .تو
ادامه  3راهکار عملی بهت میگم که باید بری حتما انجامش بدی تا کتونی  ۱۰۰۰فالوور اول رو راحت جذب کنی.
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اولین قدم
اولین کاری که باید انجام بدی و اصول اینستاگرام برای راه اندازی کسب و کار اینستاگرامی هست ،تولید محتوا
هست.
اولین کاری که باید انجام بدی اینه که ،باید  ۲۰تا دونه پست درست کنی ،اگر پیج کمتر از  ۲۰تا پست داره
پناسیل جذب فالوور رو نداره .سوالی که همه میپرسن اینه که پست ها را از کجا پیدا کنیم؟ میتونی سوال هایی
که ازت پرسیدن را در قالب ویدیو یا عکس نوشته جواب بدی .یا اگه سوالی به ذهنت نمیاد به پیج های افراد
مشابه که اینستاگرام پیشنهاد میده بری ،کامنت هاشونو بخونی ببینی آدم ها چه سوال هایی میپرسن .بعدش

رایج ترین سوال ها را برداری و باهاش پست درست کنی و ترجیحا ً به صورت ویدیویی انجامش بدی.

دومین قدم
باید بری فالو کنی
تمام کسایی که مشابهت کار می کنن ،چه تو سطح باال که  ۵۰۰هزار نفر فالوور دارند و چه در سطح پایین مثال ً
پانصد تا فالوور داشته باشن ،اونا رو فالو کنی و کسایی که مشابه شما و رقیب هاتون در حال فعالیت هستن ،تو
کامنت ها فعالن ،اونا را هم فالو کنی .مزیت فالو کردن تعداد افرادی که فالوورهای کمی دارند ،اینه که میتونی با
اونا توی دایرکت در ارتباط باشی ،چون سرشون شلوغ نیست و میتونی همکاری مشترکی انجام بدید.

چطور این افراد را پیدا کنی؟ تو ادامه بهت میگم
معروف ترین هشتگ ها رو سرچ کن و از قسمت  TOPدر اینستاگرام ببین این ها چه افرادی هستند و باهاشون
در تعامل باش .اگر در زمینه دکوراسیون داخلی کار می کنی ،باید هشتگ #دکوراسیون_خانگی را سرچ کنی .اگه
در زمینه پوشاک زنانه کار می کنی ،باید هشتگ #پوشاک_زنانه رو سرچ کنی.
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سومین قدم
بعد از اینکه رقیب ها رو فالو کردی ،سراغ مورد سوم میری که باید با اونها تعامل

داشته باشی .تعامل یعنی

چه جوری؟!
یعنی اینکه یکی از پستهای جذابش رو استوری کنی و منش کنی ،احتمال اینکه اونها هم تو را استوری کنن
هست .این جوری فالوور رایگان میگیری .یا این که کامنت هوشمندانه بزاری( .کامنت اسپم نذاریا! یعنی نگید
که بیاید از پیج من هم دیدن کنید یا لطفا ً من رو فالو کنید)

اینجور کامنت ها رو وقتی میزاری ،کسی بهش توجه نمیکنه .پس باید محتوا را ببینی و کامنت مرتبط بزاری
گوشه ای از متن هم میتونی به فعالیت خودت اشاره کنی .یا اینکه زیر پست ها جواب یک سری از آدمها را بده.
اونایی که تو کامنت اومدن سوال پرسیدن ،صاحب پیج وقت نداشته یا یک نظری داده ،تو بگو به نظر من اینجوری
 .....کسایی که الیو مشترک می زارن ،تو حوزه کاریت ،شرکت کن .اگه امکانش باشه درخواست بده و برو داخل
الیو.
پس  3تا راهکار اصلی برای جذب اولین  ۱۰۰۰فالوور پیج اینکه  20تا پست جذاب تولید کنی ،افرادی که در زمینه
حوزه کاریت مرتبط هستن رو دنبال کنی و با اونها تعامل برقرار کنی.

پس این فرصت را از دست نده .اینا رو یه جا یادداشت کن که همیشه تو خاطرت بمونه.
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جذب فالوور در سه ثانیه بعد از دیدن پیجت
شاید باور کردنی نباشد ولی واقعا ً شدنیه بهت ثابت می کنم .وقتی وارد یک پیج میشی ،اولین چیزی که به
چشم میخوره چیه؟؟؟؟
عکس پروفایل
متن بیوگرافی
هایالیت ها
پست ها
اگر استاندارد نسبی داشته باشه و برات جذاب باشه ،فالوش نمیکنی؟؟ تو ادامه بهت میگم که چجوری این
موارد رو اصالح کنی که بهترین نتیجه را بگیری.

تصویر پروفایل باید چجوری باشه
 حواست باشه به زمینه کاریت بخوره
 یک شرکت باید عکس لوگو روی پروفایلش باشه
 یه برند شخصی باید تصویر خودش رو روی پروفایل بزاره اما تو یک چارچوب برند محور
 بهتره پشت زمینه عکس صورتت یک رنگ ساده و خالی باشه
 مثال اگه یه گل فروشی داری ،میتونی یه گلدون تو دستت بگیری و باهاش عکس بندازی
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متن بیوگرافی چه جوری باشه
 بیوگرافی نباید طوالنی بشه

 سعی کن مهم ترین مسائل را توش بگی مثال ً افتخاراتت
برات یه مثال میزنم:
 ۳۰سال سابقه فعالیت در عرصه....
فارغ التحصیل از دانشگاه...
کارشناسی ارشد رشته...
ارسال به سراسر دنیا
ارسال رایگان به تمام نقاط کشور
 حواست باشه توی بیوگرافی  moreنیاد

هایالیت ها چه جوری باشه
هایالیت ها خیلی خیلی مهمن .من معتقدم هایالیت پلن تبدیل مخاطب به مشتریه .اگه چیزی برای عرضه
کردن داری یا قراره از پیجت پول در بیاری ،خیلی به این قسمت دقت کن .کاور هایالیت ها را حتما آیکون بذار
تعدادشون حداقل  ۳و حداکثر  ۷تا در نظر بگیر .بهترین حالت داشتن  ۵هایالیته که نمایشش توی اکثر گوشی
ها کامله .تماس با ما و درباره ما عضو جدایی ناپذیر هایالیت های هر پیجه.
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پست ها چجوری باشه؟
روی جذاب بودن و مفید بودن پست تو سایت زیاد صحبت کردیم .این دفعه میخوام اشارم روی گرافیک پست
ها باشه.
چند تا فونت بهت پیشنهاد میدم برای تیتر و عنوان
 کلمه ۳
 الله زار
 دانا
 بینما
برای متن اصلی
 ایران یکان
 ایران سنس
 وزیر
قطعا فونت های جذاب دیگه ای هم هست .اینها پیشنهاد بودن .یه نکته رو بدون که عنوان هات کمتر از  ۶کلمه
باشن و حواست باشه یه قالب ثابت تو پیجت داشته باشی.
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سخن آخر
من میفهمم که چقدر زحمت میکشی .من درک میکنم که وقتی  ۴ساعت بابت هر پست زحمت میکشی و تعامل
مخاطبت خیلی کمه ینی چی! من میدونم هزینه دادن برای تبلیغات و بازدهی نداشتن چه حسی داره!
ولی اینها فقط بخاطر اینه که کتاب رو از وسط شروع کردی .یادت نره گام به گام بری جلو.

نکات خیلی زیاد دیگه ای هم زیاد دیگه ای هم هست که باید واسه ی رسیدن به درآمدهای باال بدونی .برای
همین ما در حال طراحی یک دوره به عنوان "آموزش جامع درآمدزایی در اینستاگرام" هستیم که که بتونی بتجربه
و حرفه ای کار کنی.

اگه خواستی این دوره رو زودتر برای خودت تهیه کنی ،کلمه "آموزش اینستاگرام" رو به شماره 09383126566
واتساپ ،تلگرام یا پیامک کن تا بعد این که دوره آماده شد ،با خبرت کنیم.

یا حرفهای تو اینستاگرام فعالیت کن و بازدهی عالی بگیر ،یا درآمدزایی و بازخورد
گرفتن از اینستاگرام را فراموش کن.
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