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مقاالت آموزشی

قواعد بسیار مهم در ارسال پیام انبوه ار طرپق تلگرام
 .1این نوع تبلیغات زا با یبل  SMSو ازشال مبطقه ای و فله ای اشیباه نگیرید! این نوع تبلیغات نیاز به جمع آوزی شمازه های دشت جین
شده دازد.
دز نطر بگیرید تبلیغات لوازم آزایسی یا بهداشیی زنانه زا برای عده ای از مردان ازشال نمایید! فطغا گرازش مراجمت ( )Reportشما توشط
گیرندگان ،به تلگرام ازشال می شود و تلگرام به جطوط شما ،ییام تبلیغاتی شما و شیسیم شما جساش می شود.
ً
عالوه بر ییدا کردن مجاطبین مباشت ،بهیر اشت زوی مین تبلیغاتی جود نیر ،فکر شده عمل بکبید و صرفا یک مین تبلیغاتی شاده ازشال
نکبید جون باز هم اجیماال دازد گیرندگان ،شما زا  Spamیا  Reportبکببد.
ً
تجقیف یا ییسبهاد ویژه ای دز نطر بگیرید ،دز صوزت امکان نام و نام جانوادگی مجاطبین زا دز مین ییام دکر کبید و جیما اعالم کبید که
شمازه آنها زا از جه مرجغی بدشت آوزده اید ،اعلت افراد ( بویژه جانم ها) شمازه موبایل جود زا جصوصی می دانبد و اگر بطوز شقاف ،دکر
نکبید که جطوز به شمازه آنها دشیرشی ییدا کرده اید شما زا بالک جواهبد کرد.
به عبوان میال بگویید که "ما شمازه شما زا از مرکر اصباف فالن صبف گرفیه ایم اگر دیگر دز این جوزه فغالیت نمی کبید ما عدز جواهی
میکبیم زیرا شمازه های مرکر اصباف اعلت به زوز نیسیبد" .دز موزد نگازش مین تبلیغاتی ،دز فایلی دیگر بیسیر توصیح داده ایم...
اگر شمازه هایی دازید که هیح اطالعات موتقی از آنها دز دشت ندازید (جبسیت شان زا نمی دانید ،شن و شال شان زا نمی دانید ،از زمیبه
کازی و عالفه مبدی آنها بی جبر هسیید و )...این اجیمال زا دز نطر بگیرید که ممکن اشت تغدادی از گیرندگان؛ یس از دزیافت ییام ،گریبه
ً
 Spamزا برنبد و شما زا زییوزت بکببد جیی گاها دیده می شود که برجی از گیرندگان آنقدز از دزیافت ییام آززده میشوند که به آی دی یا
آدزش کانال ( که داجل ییام بصوزت مسیقیم ازشال شده اشت) وزود کرده و کانال زا نیر بالک Spam ،یا زییوزت میکببد! دز جبین موافغی

بهیر اشت جانت اجییاط زا زعایت نموده و از تکبیک تغییر مک آدزش که دز بسیه ما موجود اشت اشیقاده نمایید و هر شه یا جهاز جط مک
آدزش(و ) IPو مین ییام ها زا تغییر دهید و جیی االمکان آدزش کانال یا آی دی جودتان زا بصوزت مسیقیم دز مین ییام ها دزج نکبید (با
اشیقاده از تکبیک تلگراف که فیلم آموزشی آن دز بسیه ما موجود اشت آدزش کانال زا بصوزت عیر مسیقیم دزج نمایید).
البیه اگر مجاطبین و مین ییام تبلیغاتی/اطالعزشانی شما به گونه ای باشد که اجیمال زییوزت شدن تان زا کاهس دهد ،بدون این
تکبیکها هم مسکلی نجواهید داشت.
 .2هرگر دز یک شیسیم ،کلیه جطوط زا بطوز همرمان باز نکبید (بیسیر از  5جط بطوز همرمان باز نکبید) زمانیکه یک جط زا باز کردید و جت
کردید ( یا جیی جت نکردید) فبل از باز کردن جط بغدی ،ابیدا این جط زا  Quitکبید (مبطوز زاشت کلیک کردن زوی نمایه تلگرام دز کباز شاعت
و زدن گریبه  Quitاشت) و شیس جط بغدی زا باز کبید.
 .3بهیر اشت به هبگام اشیقاده از جطوط و ازشال ییام انبوه ،از فیلیر شکن های عمومی نطیر  HotspotShield ،Freegate ،Psiphonو...
اشیقاده نــــــکبید( .اشیقاده از  VPNها و یراکسی های اجیصاصی مسکلی نداشیه و جیی ممکن اشت کمک کببده باشد)

بسیازی از مسیریان ما ،با زعایت فواعد مدکوز و شرمایه گدازی بر زوی تبلیغات تلگرامی ،بازجوزدهای بسیاز بیسیری نسبت به
دیگر زوش های تبلیغاتی (که هریبه های گرافی دازند) کست کرده اند .امیدوازیم برای شما نیر ایبگونه باشد.
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