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Sosyal medya son yıllarda firmalar için büyük bir rekabet alanına döndü. Sosyal medyada yer 
bulamayan firmalar rakiplerinin 1 adım gerisinde kalmaya devam etmektedir.

Sizlere bugün çekilişe katılımınız sonrasında Instagram hesap büyütme taktiklerini ücretsiz 
olarak sağlayacağız. Instagram hesabınızı büyüterek birçok şey kazanabilirsiniz. Büyüyen 
hesabınızda ürün satışı yapabilir, sponsorlu reklamlar alabilir, Instagram takipçi satın al hizmetlerinden 
yararlanabilir ya da büyük bir kitle oluşturabilirsiniz. 
Kitleniz ne kadar büyük olursa pastadan payınız o denli büyük olmaktadır.
Şimdi gelelim hesap büyütme taktiklerine, sırasıyla sizlere adım adım hangi yöntemleri 
uygulayacağınızı anlatacağız. Bu adımları eksiksiz olarak yerine getirmeniz gerekmektedir.

INSTAGRAM HESABI NA SIL BÜYÜTÜLÜR? 
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Instagram hesabınızı açın, 
hesabınızı açtıktan sonra profilinize 
15 adet Post + 5 adet video + 5 
adet IGTV videosu + 6-7 adet 
hikâye ekleyin. Tabi bu adımları 
izlemeden önce biyografi kısmını 
insanların dikkatini çekecek şekilde 
doldurmayı unutmayın! 
Hikayelerinizi profilinize 
sabitleyerek 4-5 adet konu açarak 
bu konulara öne çıkan hikâye 
kapağı eklemeyi unutmayın.
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       Instagram’da kendi alanınızla ilgili en 
büyük sayfaya ve marka olmuş 
Instagram hesabına ulaşın. Bu tarz birçok 
hesap olabilir bunları not alarak 
listeleyin. Daha sonra bu sayfalarda 
paylaşılan son postların beğenilerine 
girerek, beğenen tüm kullanıcılara istek 
atın. Günde 100 – 200 arası istek atın. 
Kararlı bir şekilde bu işlemi uygulamanız 
durumunda 1 ay sonunda minimum 1500 
– 2000 arası organik bir takipçi kitleniz 
olacaktır.
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Bu işlemleri yaparken 
paylaşımlarınıza düzenli olarak 
devam edin, her paylaşımınızda 
minimum 6 maksimum 9 alanınızla 
ilgili etiket yani hashtag kullanın.
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Paylaşacağınız postlar 
rakiplerinizden tamamen farklı ve 
kitlenizde heyecan ile merak 
uyandıracak tarzda olmalı. Sizi takip 
eden kitleye değer katmalı.
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Belirli bir aktif takipçi kitlesi ve gönderi 
sayısına ulaştıktan sonra Instagram Çekiliş 
tarzı etkinliklere katılarak takipçi sayınızı 
hızla arttırabilirsiniz. Bu çekilişlerin maliyeti 
1K takipçi başına 25-30 TL değerindedir. 
600 TL ücret harcayarak bu çekiliş 
organizasyonlarına katılarak kitlenizi hızla 
büyütebilirsiniz. Çekiliş sonucunda size 
gelecek kitlenin %50’ye yakını düşüyor 
fakat kalanlar hesabınızda aktif bir kitle 
oluşturacaktır.
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Hesabınızın ilgi alanı ile ilgili 
sayfalarla iletişime geçip reklam 
alımı ile ilgili bilgi alın. Bu sayfalarla 
iletişime geçip kalıcı Hikâye + Post 
reklamı alın. Ücret konusunda bu 
sayfalarla pazarlık yapabilirsiniz, 
birçoğu kabul edecektir. Reklam 
alacağınız içerik yapacağınız bir 
çekiliş ile ilgili olursa daha çok ilgi 
toplar.



Çekilişinizi kurgularken mutlaka sayfanıza 
yorum, beğeni ve takipçi getirecek şekilde 

oluşturun. Çekilişe katılan herkes 3 
arkadaşını etiketlesin, gönderiyi beğenip 

sayfayı takibe alsın gibi kurgulayabilirsiniz. 
Size burada naçizane tavsiyem çekilişe 

katılacak herkese hediye verecek şekilde 
ayarlama yapmanızdır.
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Kullandığınız etiketlerde paylaşım yapan 

kişilerle iletişim kurarak etkileşiminizi hızla 
arttırın!

Günde 10 TL Instagram reklamı çıkın. Bu 
reklam yaptığınız çekiliş ile ilgili olursa 
daha çok kitle çekecektir.



Sizler için ücretsiz olarak hazırladığım hesap büyütme 
taktiklerinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu taktikleri 3 ay 

boyunca uygulayarak aldığınız muhteşem dönüşümleri görecek 
ve gerçekten bir kitleniz olduğunu hissedeceksiniz. Tüm adımları 

eksiksiz olarak uygulamayı unutmayın, Instatakipci.com ile
sosyal medyada hızla büyümeye devam edin. 

Youtube kanalımızı ve videolarımızı takip ederek, internetten para
kazanmanın yollarını ve sosyal medya hesaplarınızı büyütmenin 

yollarını öğrenebilirsiniz.

https://www.youtube.com/channel/UCZGgFiPiSgb3jPGOqu1VnKA

https://www.instagram.com/girisimvekazanc/

