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 نکات مهم قبل از خرید فالوور از سرور فالوکمپ
Buy Instagram Followers Tips 

 

د از سایت فالوکمپ هستید. در حال حاضر این سایت محصوالت مختلف اینستاگرام را در سبد ریشما در حال خ

 خرید خود داشته و در حال افزودن محصوالت سایر شبکه های اجتماعی نیز می باشد.

سرور افزایش فالوور فالوکمپ به دلیل استفاده از سخت افزار و نرم افزار به روز جزو معدود سرویس هایی است 

 ه از سرعت باالیی برخوردار می باشد و سفارشات را به صورت فوری وارد مرحله پردازش می کند.ک

قیمت ارزان ، پشتیبانی قوی ، سرعت انجام سفارشات ، خدمات پس از فروش فالوور ، همگی دست به دست هم 

 ب قرار دهند.داده تا فالو کمپ را بعنوان ارزان ترین سایت و مرجع خرید فالوور ارزان مورد خطا

  لطفا در هنگام ثبت سفارش در سایت )و به زودی اپلیکیشن فالوورگیر اختصاصی فالوکمپ( به نکات زیر

 دقت نمایید.

  خرید فالوورحساب کاربری یا همان پیج اینستا شما در زمان ثبت سفارش 

  می بایست در حالتPublic .یا عمومی باشد 

  بسته به پکیج افزایش دهنده ای که خریداری نموده اید، زمان انجام و تکمیل سفارش متغیر است، لذا

 تا تکمیل سفارش صبور باشید.

 .چنانچه نیاز به تعداد زیادی فالوور دارید، خرید خود را در چندین مرحله انجام دهید 

 د.از تماس های بی مورد با پششتیبانی سایت و شرکت جدا پرهیز کنی 

 کیج برای یک پیج خودداری نمایید.از سفارش همزمان چندین پ 
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 آیا فالوورها ایرانی هستند

اکندگی جغرافیایی بوده و در بین آنها فالور ایرانی نیز وجود لیت فالوور هایی که خریداری می فرمایید، دارای پرم

 دارد. 

 هستند فعالرها آیا فالو

عالیت این فالورها به گونه ایست که اینستاگرام آنها را بعنوان کاربران فعال شناسایی می کند اما در واقعیت این ف

 پروفایل ها فقط برای آرایش پیج شما در اینستا مناسب می باشد.

 هستند واقعیرها ئآیا فالو

 

پیچیده این شبکه اجتماعی ، واقعی به نظر می رسد که این  همچنین این پروفایل ها از دید الگوریتم هوشمند و

 موضوع مانع از مسدود شدن پیجی است که برای افزایش دنبال کنندگان خود، اقدام به خرید فالوور نموده است.

 قیمت ها
ان در بین هزاران سایت نحوه قیمت گذاری محصوالت اینستاگرامی سایت فالوکمپ به گونه ای است که بتو

 موجود در زمینه خرید و فروش این محصوالت خصوصا فالوور اینستا رقابت نمود.

که این سایت جزو ارزان ترین سایت های خرید فالوور اینستاگرام است.  کرداز این رو میتوان اطمینان حاصل 

یار داشتن سرور اختصاصی برای افزایش این موضوع نه تنها در مورد فالور صدق می کند، بلکه به دلیل در اخت

 المان های اینستا، کلیه محصوالتی که در سبد محصوالت ما قرار دارد نیز از این قاعده مستثنی نیست.

 نحوه خرید فالوور اینستاگرام

 مراجعه کنید.خرید فالوور ارزان(  به سایت فالوکمپ )مرجع .1

 از منوی سایت گزینه خرید فالوور را انتخاب کنید. .2

کیج مورد نظر خودتان را با کلیک یا ضربه زدن روی حه ای که به شما نمایش داده می شود، پدر صف .3

 انتخاب کنید. "خرید این پکیج"گزینه 

در صفحه جدید آی دی پیج اینستا را به همراه شماره تلفن همراه وارد نمایید تا ابتدا کد تایید را از  .4

 طریق پیام کوتاه دریافت کنید.

 ی دکمه پرداخت کلیک یا ضربه بزنید.کد تایید را وارد نموده و رو .5

 پرداخت را انجام دهید و به سایت فالوکمپ بازگردید. .6

 شماره سفارش خود را یادداشت کنید. .7

 منتظر شروع افزایش فالوور باشید. .8


