ﺧﺮﯾﺪ ﭘﯿﺞ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﭘﯿﺞ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
خرید پیج اینستاگرام و فروش پیج اینستاگرام در معتبرترین سایت
“روباه گرام”

ﭼﺮا روﺑﺎه ﮔﺮام را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ؟
 .1سایت روباه گرام یک سایت معتبر و مطمئن و دارای ثبت در
ستاد ساماندهی و نشان اینماد میباشد.
-2سایت “روباه گرام”با کلید واژه اینستاگرام در موتور
جستجوی گوگل دارای رتبه در صفحه اول میباشد.و روزانه بازدیدکننده
زیادی با کلید واژه اینستاگرام جذب می کند.

ﻓـــﺮوش ﭘﯿـــﺞ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﺑﻌﺪ از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪن ﺗﻠﮕﺮام ﻧﮕﺎه ﻫﺎ و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺒﮑﻪ

ﻫﺎی

در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و اﻓﺰاﯾﺶ
ﻓﺮوش و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وﯾﺪﺋﻮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺴﻨﺪ
ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﭘﺘﻨﺎﺳﯿﻞ
ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﻗﻮی و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.

ــــــــﺞ
ﭘﯿـ
اﯾﻨﺴـــﺘﺎﮔﺮام

ﺑﻬﺘــﺮ از ﯾــﮏ
در
ـــــﺎﯾﺖ
ﺳـ
ﺑﺮای
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ـﺮوش
ـﺶ ﻓـ
اﻓﺰاﯾـ
ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﺷﻤـﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺧﺮﯾـﺪ ﭘﯿـﺞ اﯾﻨﺴـﺘﺎﮔﺮام
ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
این پست برای فروشندگان و خریداران پیج اینستاگرام ایجاد
شده است
خریداری
اینستاگرام
پیج
خود
برای
میخواهید
اگر
کنید.میتوانید با مقایسه و بررسی دقیق از میان موضوعات
مورد نیاز خود انتخاب کنید.
.اگر پیج اینستاگرامی دارید
میتوانید به ما اعتماد کنید.

که

بازدید

و

فالوور

زیادی

دارد

ﭼﮕـﻮﻧﻪ روﺑـﺎه ﮔـﺮام در ﺧﺮﯾـﺪ و ﻓـﺮوش ﮐﻤـﮏ
ﻣﯿﮑﻨﺪ:
جواب آن خیلی ساده میباشد.سایت روباه گرام
به عنوان “نمایش مشخصات پیج اینستاگرام شما”آگهی فروش پیج
اینستاگرام شما را به خریداران به نمایش میگذارد.شما میتوانید
تبلیغ پیج خود را بدون محدودیت در تعداد کلمات و بدون هیچ فرم و
وارد نمودن اطلاعات مورد نیاز پیج خود را با “قیمت دلخواه”خود
بفروش برسانید.

روش ارﺳﺎل ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺗﻌﺪاد ﻓﺎﻟﻮور و ﻗﯿﻤﺖ آن
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت و آدرس ﭘﯿﺞ ﻗﯿﻤﺖ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻗﺒﯿﻞ
اﯾﻤﯿﻞ و ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار را در ﻗﺴﻤﺖ “ارسال کامنت”درج
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.و ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﺸﻮد.

ـﺰار
ـﻂ 2ﻫـ
ـﺎ ﻓﻘـ
ـﺘﺎﮔﺮام ﺷﻤـ
ـﺞ اﯾﻨﺴـ
ـﻎ ﭘﯿـ
ـﻪ ﺗﺒﻠﯿـ
ﻫﺰﯾﻨـ
ﺗﻮﻣﺎن!ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺑـﺮای درج آﮔﻬـﯽ اﺑﺘـﺪا در ﻗﺴـﻤﺖ ﮐـﺎﻣﻨﺖ ﻫﻤﯿـﻦ ﭘﺴـﺖ ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﭘﯿـﺞ
اﯾﻨﺴﺎﮔﺮام ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﻧﻮﺷﺘﻪ .و ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  09372190851ﭘﯿﺎﻣﮏ زده و ﺿﻤﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺒﻠﻎ 2ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه زﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آﮔﻬﯽ ﺷﻤﺎ
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮد:
ﻟﯿﻨﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ آﮔﻬﯽ
.1
.2

.3
.4

سایت روباه گرام مسوول تایید صحت فروشنده پیج اینستاگرام
نمیباشد.
این سایت”روباه گرام”فقط هزینه آگهی فروشنده را دریافت
میکند.و مسوول برقراری ارتباط برای فروش نیست.و خریدار و
فروشنده پیج باید با هم به توافق برسند.
روباه گرام به شدت توصیه مینماید که هم فروشندگان و هم
خریداران پس از اطمینان با هم به توافق برسند.
این سایت هیچ مسولیتی در قبال ضرر و زیان هر دو طرف نمی
پذیرد.ما هیچ گاه رمز و یا آدرس ایمیل را دریافت نمیکنیم.
و مسوول صحت خرید و فروش نیستیم.

