سالم دوستان .تیک آبی اینستاگرام که سوال خیلی هاتون بود

خیلی از دوستان میخوان بدونن این تیک های آبی رنگ که در
.کنار اسم بعضی افراد توی اینستگرام چی هست

این تیک ها یعنی اینکه این حساب ها از طرف اینستاگرام تایید
.شدن و به رسمیت شناخته شدن و قالبی نیستند

.دو روش واسه گرفتن تیک آبی وجود داره

:روش اول

برندها ،بازیگران ،موسیقیدان و سایر افراد معروف و هنرمندان
که پیج اصلی شون واسه مردم مشخص بشه میتونن این تیک رو
.داشته باشن

تا مردم اشتباهی فن پیج ها و فیک پیج ها رو دنبال نکنند و
گول افراد سودجو که برای افراد مشهور صفحه قالبی با اهداف
.خاص ایجاد میکنند رو نخورن

اما این افرادی که مشهور شدن همین مردم عادی بودن و شما هم
.اگه شرایط رو داشته باشین میتونین تیک آبی رو داشته باشین

یادتون باشه اینستگرام چیزی به عنوان فن پیج قبول نداره و فن
.پیج ها هیچوقت نمیتونن تیک آبی رو بگیرن

اگر شما یک کمپانی یا برند یا شخص مشهور هستید چطور باید
تیک آبی بگیرید؟

ابتدا باید بیوگرافی معتبری از شما روی سایت های معتبر
مخصوصا ویکیپدیا که یک دانشنامه معتبر هست به انگلیسی
.وجود داشته باشه

بعد مدتی کمپانی اینستاگرام برای صفحه شما این تیک رو قرار
.میده

دوستان معروف بودن یه باال بودن الیک یا فالور نیست که مثال
.کسی بگه من یک میلیون فالور دارم پس معروفم

همچنین معروف بودن و خواننده بودن با پخش ترک و عکس با
.گیتار و پیانو و استدیو و سایر ادوات موسیقی نیست

.حتما روی ویکیپدیا باید بیوگرافی داشته باشید

:روش دوم

.روش دوم این هست که شما این تیک رو خریداری کنید

.سایت هایی هستند که تیک آبی فیسبوک رو می فروشند

شما میتونید تیک آبی فیسبوک رو بخرید و سپس پیج فیسبوک
خودتون رو با اکانت اینستاگرام لینک کنید تا تیک پیج
.فیسبوک شما ،برای اینستاگرامتون هم تعلق بگیره

برای مثال الناز شاکر دوست و امیر تتلو و خیلی از هنرمندان
ایرانی و خارجی هنوز تیک آبی نگرفتن .اگه میخوان که رسمی
بشن باید اقدامات الزم رو انجام بدن

🌻🌻🌹🌹 .موفق باشید
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