
با فیلتر شدن شبکه اجتماعی بسیاری از کاربران آن در ایران، به دنبال 
جایگزین اینستاگرام می گردند. با یک جستجوی ساده در فضای اینترنت 
متوجه خواهید شد که چندین پیشنهاد به عنوان جایگزین اینستاگرام وجود 

ند؛ اما دارد که هر کدام به تنهایی دارای امکانات متعدد و بی شماری هست
متاسفانه حقیقتی که در رابطه با انواع شبکه های اجتماعی خارجی در کشور 

درصد  100ما وجود دارد، این است که روی هیچ کدام به صورت قطعی و 
نمی توان حساب کرد؛ زیرا همه آن ها مانند اینستاگرام هستند و ما کنترلی 

ویترین یا مغازه روی مدت زمان تداوم شان نخواهیم داشت و درست مانند 
ای اجاره ای برای کسب و کارها هستند. حال در این میان تکلیف کسب و 

بهترین جایگزین اینستاگرام دنبال چه کارها چیست و ما باید به عنوان 
اگر شما هم به دنبال پاسخ این سوال هستید که بهترین  بستری باشیم؟

پاسخ سوال شما را چیست؟ در ادامه همراه ما باشید تا  جایگزین اینستا
 بدهیم.

  

 نگاه واقع بینانه به اینستاگرام

تمامی کسب و کارهایی که در اینستا فعالیت داشته و دارند، می دانند   
این اپلیکشین وضعیت نامعلومی داشته است. زیرا اخیرًا خبرهای مبتنی بر 
فیلتر شدن آن بسیار داغ شده بود. البته اینستاگرام یک سری مزیت ها نیز 

 داشت که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد:

این اپلیکیشن می توانست دسترسی به تعداد زیادی  مثال طور به��
 مخاطب را ایجاد کند که گاهی تا چندین میلیون نفر هم می رسید.

 و کرد می فراهم رایگان صورت به را کارها و کسب شدن دیده امکان��
 .بود پذیر امکان مناسب بسیار قیمت با اینستاگرام در تبلیغات همچنین



اینستاگرام معایبی را نیز داشت که در ادامه به آن در کنار تمامی این مزایا 
 ها اشاره خواهیم کرد. 

 ممکن که بود اینستاگرام در رایج موارد از یکی نیز ها پیج پریدن مشکل��
 محیطی اینستاگرام. کند دگرگون را کار و کسب یک وضعیت لحظه هر بود

لیت کننده فعا افراد وضعیت بود ممکن لحظه هر و بود نامعلوم وضعیت با
 در آن تغییر کند. 

 اتوماتیک امکان همچنین و بوده کوتاه اپلیکشین این در محتوا عمر��
 وجود اپلیکشین این در مستقیم فروش امکان عالوه به. نداشت سازی

 .نداشت

کیشن با وجود تمامی این معضالت برخی هنوز هم به استفاده از این اپلی 
نیست؛ باید این حقیقت را بپذیریم که  معتقد هستند که البته کار نادرستی

استفاده از اینستاگرام به تنهایی نمی تواند کار عاقالنه ای برای کسب و 
 کارها باشد.

  



 

  

 بهترین جاگیزین برای اینستاگرام

اد دارید، همواره فعالیت های پیشنهاد ما این است که اگر پیجی با فالوور زی
بازاریابی خود را ادامه دهید؛ اما بستر اصلی کسب و کارتان را روی محیطی 
امن تر بنا کنید تا در آینده دوباره متضرر نشوید. این بستر امن می تواند 

برای کسب و کارهای آنالین  بهترین جایگزین اینستاگرام هر چیزی باشد؛ اما
که تمامی موارد مربوط به آن در دست خودتان تاسیس یک وبسایت است 

شاید برخی برای استفاده از  بوده و به تصمیم های خودتان بستگی دارد.
رسانه های داخلی اقدام کنند که به این افراد باید بگوییم سخت در اشتباه 
هستند. زیرا این رسانه ها با اینستاگرام به هیچ عنوان قابل مقایسه نبوده 

ثریت مردم از آن ها استقبال نمی کنند. پس بهترین راه و همچنین اک
تاسیس یک وبسایت است که اصاًل در آن هیچ شکی نیست. زیرا مالکیت 
وبسایت برای خودتان است و سرور آن داخلی است. توجه داشته باشید 
فیلتر شدن اینستاگرام در حال حاضر یک تهدید است؛ اما اگر مواردی را که 



ازی به شما آموزش خواهیم داد به کار ببندید می توانید ما در تانک پولس
از آن فرصت بسازید و وبسایت خود را تبدیل به یک تانک ضد ضربه برای 

 پولسازی نمایید.

  

 

  

 مزایای وبسایت نسبت اینستاگرام

 دسترس از یا و نشده فیلتر هیچگاه وبسایت یک که است طبیعی خوب��
 .دهید انجام را کارها این بخواهید خودتان اینکه مگر شود؛ نمی خارج

 زیرا. دارد اینستاگرام به نسبت باالتری بسیار امنیت وبسایت محیط��
 ه و نگهداری می کنید.کرد خریداری را آن هاست خودتان

 در که حالی در. شوید دیده هدفمند و رایگان به توانید می وبسایت در��
 سرگرمی برای محیطی اینستاگرام واقع در. بود تر کم امکان این اینستاگرام



 طور این وبسایت اما بودند؛ کرده ورود آن در نیز کارها و کسب که بود
 ما هستند.ش مشتریان کنندگان مراجعه همه و نیست

 پیامک تماس، های راه از خود مخاطب به همیشه توانید می وبسایت در��
 به نیز اینستاگرام در مورد این که حالی در. باشید داشته دسترسی ایمیل و

 .نداشت وجود وجه هیچ

 .دارد تری طوالنی عمر شما محتوای وبسایت در��

 توانند می شما مشتریان که است تری آسان کاربری تجربه بعدی مورد��
قطعًا خرید از یک وبسایت بسیار آسان تر از خرید از یک پیج  .باشند داشته

 اینستاگرامی است.

 در که حالی در دارد؛ وجود وبسایت در نیز سازی اتوماتیک امکان��
 .نداشت وجود مورد این اینستاگرام

 صورت به ها پیج بیشتر در ها آن قیمت و محصوالت موجودی درج��
 ها موجودی فروشگاهی های وبسایت تمامی در اما شود؛ نمی انجام کامل

 .شوند می داده نمایش همیشه و شده رسانی روز به ها قیمت و

 مجوز زیرا نیست؛ کم اینستاگرامی های پیج در کالهبرداری به مربوط آمار��
یج های فروشگاهی صادر نشده و افراد تنها با آپلود چند پ برای خاصی

عکس و درج قیمت می توانند یک فروشگاه فیک را ایجاد کنند؛ اما در 
وبسایت ها این طور نیست و تمامی وبسایت های معتبر دارای مجوز 
اعتماد الکترونیک هستند و بر فرض اگر کالهبردای انجام شود نیز پیگیری 

 از پیج ها است. آن بسیار آسان تر

  



 

 معایب وبسایت نسبت اینستاگرام

 می وبسایت یک ایجاد های هزینه به مربوط آن معایب اولین از یکی��
بسایت شما دارای قالب و اگر. است طراحی به مربوط اول هزینه. باشد

خاص فروشگاهی باشد باید از یک برنامه نویس بخواهید آن را بنویسد که 
هزینه زیادی دارد. به عالوه هزینه های سرور و هاست نیز از جمله هزینه 
های تمامی وبسایت ها است و برای وبسایت های فروشگاهی نسبت دیگر 

تعداد مراجعه کنندگان باید وبسایت ها باالتر است؛ زیرا برای هندل کردن 
 از هاست های پر سرعت استفاده کنید.

  

البته امروزه بسیاری از وبسایت ها روی قالب های وردپرسی پیاده سازی 
می شوند که هزینه بسیار اندکی دارد و حتی خودتان نیز می توانید آن را 

 پیاده سازی کنید بدون اینکه از برنامه نویسان کمک بگیرید.

  



رد بعدی عدم آشنایی برخی از مشتریان با مراحل خرید اینترنتی است مو��
که ممکن است باعث شود برخی خرید از پیج های اینستاگرامی را به خرید 

 از وبسایت ها ترجیح دهند.

 که کرد اشاره موضوع این به توان می ها وبسایت معایب دیگر جمله از��
ی الکترونیک در آن تولید محتوا مرتب صورت به باید آن شدن دیده جهت

کرد و یا از یک سئوکار خواست تا برای بهینه سازی آن کارهایی را انجام 
دهد. در اینستاگرام این مورد کاماًل منتفی است و تنها جذب فالوور می 
تواند در خرید موثر باشد. اگرچه حتی پیج های با تعداد فالور کم نیز همیشه 

سرچ هشتگ ها می توانند به همه پیج ها  مبلغی فروش را دارند؛ زیرا با
 دسترسی داشته باشند.

  

البته ما در پکیجی که برای شما آماده کرده ایم، در مورد این موضوع 
آموزش ویژه ای داریم که بتوانید در کمترین مدت زمان وبسایت خود را 

 به بهینه کرده و روی صفحه اول گوگل بیاورید.

  

 چرا تانک پولسازی ؟

 تانک شبانه روزی برای شما کار می کند. این✅

 شما برای ها مدت تا سپس بسازید، را آن بار یک تنها است کافی فقط✅
 .کرد خواهد کار

 وابسته دیگر های اپلیکیشن وجود عدم یا وجود خارجی، شرایط به✅
 .نیست

 .بود خواهد پولساز شما برای اتوماتیک صورت به✅



 خواهد برد. باال را شما درآمد نمایی صوت به✅

  

 اصول راه اندازی وبسایت فروشگاهی برای کسب درآمد باال

تفاوتی ندارد شما محصولی برای فروش داشته باشید و یا بخواهید خدماتی 
را در وبسایت ارائه دهید. در هر صورت یک سری اصول ثابت وجود دارد 
که شما می توانید با به کار بستن آن ها وبسایت خود را به یک تانک 
پولسازی تبدیل کنید. وبسایت شما می تواند بستری مطمئن و شکست 

ر برای کسب درآمدهای باال باشد. همانطور که ما اصول درآمد زایی در ناپذی
اینستاگرام را بررسی کرده بودیم، برای کسب درآمد از وبسایت ها نیز یک 
سری اصول ثابت را به شما آموزش خواهیم داد که می توانید با به کار 

وییم بردن آن ها درآمد خوبی داشته باشید. اگر بخواهیم به صورت کلی بگ
در واقع شما همانند ماشین پولسازی در اینستاگرام که با تبلیغات آمار دیده 
شدن پیج خود را باال می بردید، برای وبسایت ها نیز با به کار گرفتن 
تبلیغات بیشتر می توانید آمار بازدید از سایت تان را باال برده و در نتیجه 

 د.محصول خود را به تعداد مخاطب بیشتری نشان دهی

  

در صورتی که می خواهید اصول راه اندازی یک وبسایت کامل برای  
شروع کسب و کارتان را بدانید کافی است همان نکاتی را که در پیج 

اینستاگرام رعایت کرده اید به صورت تطبیق پذیر در وبسایت خود پیاده 
سازی کنید که ما تمامی این موارد را در تانک پولسازی برای شما آماده 

 کرده ایم.

  

 خالصه مطلب



را معرفی  بهترین جایگزین اینستاگرامما در این مطلب سعی کردیم به شما 
جایگزین کنیم. از آنجایی که بسیاری اپلیکشن های مشابه را به عنوان 

اینستاگرام معرفی می کنند؛ اما ما سعی کردیم جایگزینی بهتر و مطمئن تر 
ار گرفتن آن دغدغه فیلتر شدن و یا را به شما معرفی کنیم که پس از به ک

به دنبال راهی برای  حذف شدن را نداشته باشید. در صورتی که هنوز هم
جایگزین اینستا هستید، می توانید با ما در تماس باشید تا جایگزین های 
بیشتری را به شما معرفی کنیم. به عالوه اصول استفاده از وبسایت را به 

نیز بررسی کردیم که در این مورد نیز می توانید عنوان جایگزین اینستاگرام 
 کارشناسان ما برای اطالعات بیشتر در تماس باشید.

 


