درﺑﺎره ﻣﺎ
درﺑﺎره ﻣﺎ:
ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎ و ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﯾﺪ ؟
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭼﻘﺪر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺟﺎﻣﻊ و راﯾﮕﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺸﺘﻪ
اﯾﺪ ؟
ﺑﺎ ﺣﻘﻪ ﻫﺎی روﺑﺎه ﮔﺮام  ،ﻗﻄﻌﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ
ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ ﻧﺪارﯾﺪ .
جواب چه سوالاتی در روباه گرام در انتظار شماست ؟
ﭼﻄﻮر ﻣﻤﺒﺮ ﻓﯿﮏ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ؟
ﻣﻤﺒﺮ ﻫﺎی ﻓﯿﮏ ﭘﯿﺞ ﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ ؟
ﭼﻄﻮر ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﻣﻤﺒﺮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ ؟
ﭼﻄﻮر ﻓﺎﻟﻮرﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺞ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﯿﻢ ؟
ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﻪ راﻫﮑﺎری وﺟﻮد دارد
؟
ﭼﻄﻮر ﺷﻤﺎره ﻣﺠﺎزی و ﻧﺎﺷﻨﺎس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ؟
ﭼﻄﻮر از ﻫﮏ ﺷﺪن ﭘﯿﭻ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ ؟
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻫﮏ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﺟﯿﻤﯿﻞ ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﭼﺮا ﺟﯿﻤﯿﻞ ﻣﻦ ﻫﮏ ﺷﺪه ؟
آﯾﺎ ﺟﯿﻤﯿﻞ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻫﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد ؟
ﭼﻄﻮر اﮐﺎﻧﺖ ﺑﺎزی ﮐﻠﺶ آو ﮐﻠﻨﺰ را ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﯿﻢ ؟
و…

روﺑﺎه ﮔﺮام دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻪ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺑﺪون
اﯾﻨﮑﻪ ﺟﯿﺒﺘﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﻏﻠﺐ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ
وﺑﺴﺎﯾﺖ راﯾﮕﺎن ﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .
در بخش پست های روباه گرام چه خبر ؟
از ﺷﯿﺮ ﻣﺮغ ﺗﺎ ﺟﺎن آدﻣﯿﺰاد در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
اﺧﺒﺎر ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻓﻨﺎوری  ،ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻫﺎی ﻧﺎب  ،درﯾﺎﻓﺖ راﯾﮕﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺮک ﺷﺪه اﻧﺪروﯾﺪ و … ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ

ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﯾﯽ دﺳﺖ و دل ﺑﺎزاﻧﻪ اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﺮﻓﻨﺪﮔﺮاﺳﺖ.
می توان به حقه های روباه گرام اعتماد کرد ؟
ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﻪ !ﻟﻮﮔﻮی ای ﻧﻤﺎد ﺳﺎﯾﺖ  ،ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﯿﻦ
روﺑﺎه ﮔﺮام و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
روباه گرام حامی کسب و کار های نوپا :
ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﻣﺰﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻨﺮی ،
ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ  .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ ﻫﺎی روﺑﺎه ﮔﺮام
ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ و روﺑﺎه ﮔﺮام در ﻗﺒﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای اﻧﺪک  ،ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻣﯿﺰﺑﺎن رﭘﺮوﺗﺎژ آﮔﻬﯽ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

