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 دیکن دایپ یدسترس کسب درآمدو  یابیبازار نهیدر زم مطالب نیدتریبه جد گاسی وب تیدر سا

 

 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 

 سر بزنید. www.gasiweb.comنمی شناسید، توصیه می کنم حتما خواندن را متوقف کنید و به سایت 

 

 میخاطر من تصم نیبه هم م؟یدر اول کار فالوور جمع کن دیچطور باکه  ندپرس یاز کاربرا از من سوال م یلیخ
 ادیزمان ممکن را به شما  نیفالوور در کمتر شیافزا یراه ها یکتاب به صورت گام به گام و عمل کیگرفتم تا 

 بدم. 

 از صفر شروع کنی؟باید چطور 
الفه ک هیقض نیکار از هم یاکثر افراد در ابتدا. میفالوور ندار چیه ،میکنیم یاندازراه جیپ کیکه  یدر اول کار وقت

 ،کنند یم تیفعال نستاگرامیآموزش ا نهیمختلف که در زم دیخودم و اسات یکتاب از تجربه ها نیا یتو. شنیم
 نیکمتر یکه تو دیکن یزیچطور برنامه ر ،دیفالوور ندار یکار وقت یدر ابتدا دیکردم تا بتون یرا جمع آور یاطالعات

ار چه ک جیبه دست آوردن هزار فالوور اول پ یپرسند  برا یهمه م. دیبرس یادیز یزمان ممکن به تعداد فالوور ها
 م؟یکن

 .یدار قهکه خودت بهش عال یموضوع .یرو انتخاب کن یموضوع خوب دیبا یفالوور اول برس ۱۰۰۰به  نکهیقبل از ا
منظم  به صورتتا  یکن یسع دیبا باش. ندهیپس به فکر آ! دهیکه  االن بهتر جواب م یموضوع و کسب و کار نه

 هدف ،کارت یو چگونگ تیفیفارغ از ک .یمحتوا انجام بد دیخودت تول جیپ یو هر روز برا یمحتوا ارسال کن
 . یتداومت رو از دست بد دیپس اصالً نبا ،یبش دلسرداول  یهاممکنه در هفته. داشته باش را در نظر ییانتها
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 :شروع از صفر هستش یمهم برا یفاکتور ها نهایا
 یکه بهش عالقه دار یانتخاب موضوع 
 جیپ یساخت اصول 
 منظم و روزانه یمحتوا دیتول 
 گهید یها جیتعامل با پ 
 و صبر ریتداوم در مس 

  

به حوزه  اون رو یتونیتفکر م یبا کم یول ،باشه یآموزش یکسب و کارها یبرا شتریها بصحبت نیابگی  دیشا
 دیاب یول ،شده یعاد ادیز ین داشتن فالوور هاکه اال هاز من داشته باش که درست نویا .یبد میخود تعم یکار
که  یجیاز پ یدرآمد کسب کن ینتون ارهفالوور د ۱۰۰۰که  یجیاگه از پ ،و بدون یدرآمدت تمرکز داشته باش یرو

 .یاریبه دست ب یدرآمد یتون ینم ه همهزار فالوور داشته باش ۱۰۰

 یه باشرو در نظر داشت نیا دیبا یول ،یکار کن یقدم به قدم بهت بگه چ ادیب یکه کس دیهست نیاحتماالً دنبال ا
 گمیالبته تو ادامه بهت م !برو دنبال تجربه !برو دنبال آزمون و خطاپس  .یداشته باش ییعملگرا هیکه خودت روح

و به  یوقت بگذار دیباخودت هم . پس یاریبه دست ب ادیفالوور اول رو بدون زحمت ز ۱۰۰۰ یبتون یکه چجور
 .یانجام بد گمیکه م ییکارها

تو  .یکن دایمهم دست پ نیبه ا غاتیبا تبل ستیهمش الزم ن .هست یادیز گانیرا یراه ها ،جذب فالوور یبرا
 .یراحت جذب کن روفالوور اول  ۱۰۰۰ یکتون تا یحتما انجامش بد یبر دیبا هک گمیبهت م یراهکار عمل 3ادامه 
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 اولین قدم

 محتوا دیلتو هست،  ینستاگرامیا کسب و کار یراه انداز یبرا نستاگرامیاو اصول  یانجام بد دیکه با یکار نیاول
 هست.

تا پست داره  ۲۰کمتر از  جیاگر پ ،یتا دونه پست درست کن ۲۰ دیبا اینه که، یانجام بد دیکه با یکار نیاول
 ییوال هاس یتونیم  م؟یکن دایپست ها را از کجا پ کهه نیا همه میپرسن که یسوال جذب فالوور رو نداره. پناسیل

فراد ا یها جیبه پ ادینم ذهنتبه  یاگه سوال ای .یعکس نوشته جواب بد  ای ویدیرا در قالب و دنیکه ازت پرس
بعدش  میپرسن. ییآدم ها چه سوال ها ینیبب یبخون نوکامنت هاشو  ،یبر دهیم هادشنیپ نستاگرامیمشابه که ا

ً یو ترج یست درست کنو باهاش  پ یسوال ها را بردار نیتر جیرا  .یانجامش بد ییویدیبه صورت و حا

 قدم دومین

 یفالو کن یبر دیبا
مثالً  نییهزار نفر فالوور دارند و چه در سطح پا ۵۰۰چه تو سطح باال که ، کنن یکه مشابهت کار م ییتمام کسا

تو  ،هستن تیتون در حال فعالها بیکه مشابه شما و رق ییو کسا یاونا رو فالو کن ن،فالوور داشته باش تاپانصد 
با  یتونیم ، اینه کهدارند یکم یهاکه فالوور  یتعداد افراد دنفالو کر  تیمز .یاونا را هم فالو کن لن،کامنت ها فعا

 .دیانجام بد یمشترک یهمکار یتونیو م ستیچون سرشون شلوغ ن ،یدر ارتباط باش  رکتیدا یاونا تو

 تو ادامه بهت میگم ؟یکن دایافراد را پ نیچطور ا

هستند و باهاشون  یها چه افراد نیا نیبب نستاگرامیدر ا TOPرو سرچ کن و از قسمت  هاهشتگ  نیمعروف تر
 هاگ .یرا سرچ کن_خانگی ونیدکوراس# هشتگ دیبا ،یکن یکار م یداخل ونیدکوراس نهیاگر در زم مل باش.ادر تع
 .یسرچ کن وپوشاک_زنانه ر #هشتگ  دیبا ،یکن یپوشاک زنانه کار م نهیدر زم
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 قدم سومین

 یعنیتعامل  .یداشته باش تعاملاونها با  دیکه با رییم مسراغ مورد سو ، یها رو فالو کرد بیرق نکهیبعد از ا

 ؟!یچه جور

کنن  یاونها هم تو را استور نکهیاحتمال ا کنی،و منش  یکن یجذابش رو استور یاز پستها یکی نکهیا یعنی
 دینگ یعنی ا!ینذار اسپمکامنت ). یکه کامنت هوشمندانه بزار نیا ای .یریگیم گانیفالوور را یجور نیا هست.

 (دیلطفاً من رو فالو کن ای دیکن دنید ممن ه جیاز پ دیایکه ب

 یارو کامنت مرتبط بز  ینیمحتوا را بب دیبا. پس کنهیبهش توجه نم یکس رو وقتی میزاری،کامنت ها  نجوریا
 . هاز آدمها را بد یسر کیپست ها جواب  ریز نکهیایا  گوشه ای از متن هم میتونی به فعالیت خودت اشاره کنی.

ینجوری اتو بگو به نظر من  ،داده ینظر کی ایج وقت نداشته یصاحب پ پرسیدن،سوال  نتو کامنت اومداونایی که 
و داخل بر  امکانش باشه درخواست بده و اگه .شرکت کن ت،یحوزه کار تو زارن، یمشترک م ویکه ال کسایی .....
 الیو.

 نهیکه در زم یافراد ،یکن دیتا پست جذاب تول 20 نکهیا جیپ فالوور ۱۰۰۰ نیجذب اول یبرا یر اصلتا راهکا 3 پس 
 .یتعامل برقرار کن اونهاو با  یدنبال کن ومرتبط هستن ر ت یحوزه کار

 .تو خاطرت بمونه شهیکن که هم ادداشتیجا  هیرو  نایا .فرصت را از دست نده نیپس ا 
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 جذب فالوور در سه ثانیه بعد از دیدن پیجت
که به  یزیچ نیاولمیشی،  جیپ کیوارد  یوقت کنم. یثابت م تبه  هیواقعاً شدن ینباشد ول یباور کردن دیشا 

 ؟؟؟؟هیچ خورهیچشم م

 لیعکس پروفا 

 یوگرافیمتن ب 

 ها تیالیها 

 پست ها 

 نیا یکه چجور گمیتو ادامه بهت م  ؟؟یکنیفالوش نم ،جذاب باشه تداشته باشه و برا یاگر استاندارد نسب 
 .یریرا بگ جهینت نیکه بهتر یموارد رو اصالح کن

 

 تصویر پروفایل باید چجوری باشه 

 بخوره تیکار نهیحواست باشه به زم 
 باشه لشیپروفا یعکس لوگو رو دیشرکت با کی 
 چارچوب برند محور کیبزاره اما تو  لیپروفا یرو رو خودش ریتصو دیبا یبرند شخص هی 
  هباش یساده و خال رنگ کی تعکس صورت نهیپشت زم هبهتر 
  یو باهاش عکس بنداز یریدستت بگ تو گلدون هی یتونیم ،یدار یگل فروش هیمثال اگه 
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 چه جوری باشهمتن بیوگرافی 

 بشه یطوالن دینبا یوگرافیب 
 تمثالً افتخارات یبگ توشمسائل را  نیکن مهم تر یسع 

 :زنمیمثال م هیبرات  

 در عرصه.... تیسال سابقه فعال ۳۰ 

 از دانشگاه... لیفارغ التحص 

 ارشد رشته... یکارشناس 

 ایارسال به سراسر دن 

 به تمام نقاط کشور گانیارسال را 

 یوگرافیب یتو حواست باشه more ادین 

 

 هایالیت ها چه جوری باشه

عرضه  یبرا یزیچ هاگ .هیمخاطب به مشتر لیپلن تبد تیالیهامن معتقدم  ن.مهم یلیخ یلیها خ تیالیها
ذار  ب کونیها را حتما آ تیالیکاور ها .قسمت دقت کن نیبه ا یلیخ ،یاریپول در ب تجیاز پ هقرار  یا  یکردن دار

 یاکثر گوش یتو ششیکه نما تهیالیها ۵حالت داشتن  نیبهتر .ریدر نظر بگتا  ۷و حداکثر  ۳حداقل شون تعداد
 .جهیهر پ یها تیالیها ریناپذ ییو درباره ما عضو جداما ها کامله. تماس با 
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 پست ها چجوری باشه؟

ست پ کیگراف یاشارم رو خوامیدفعه م نی. امیصحبت کرد ادیز تیسا توبودن پست  دیجذاب بودن و مف یرو
 ها باشه.

 و عنوان تریت یبرا دمیم شنهادیتا فونت بهت پ چند

 ۳ کلمه 
 زار الله 
 دانا 
 نمایب 

 یمتن اصل یبرا

 کانی رانیا 
 سنس رانیا 
 ریوز 

کلمه  ۶نکته رو بدون که عنوان هات کمتر از  هیبودن.  شنهادیپ نهایا هم هست. یا گهیجذاب د یفونت ها قطعا
 .یداشته باش جتیقالب ثابت تو پ هیباشن و حواست باشه 
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 سخن آخر
و تعامل  یکشیساعت بابت هر پست زحمت م ۴ یکه وقت کنمیمن درک م .یکشیکه چقدر زحمت م ممهفیم من

 داره!  ینداشتن چه حس یو بازده غاتیتبل یدادن برا نهیهز دونمی! من میچ ینیکمه  یلیمخاطبت خ

 .جلو ینره گام به گام بر ادتی .یکه کتاب رو از وسط شروع کرد نهیفقط بخاطر ا نهایا یول

 

 

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

 و حرفه ای کار کنی.

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

 

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