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خیلی خوشحالم که در سمینار نوابغ اینستاگرام شما را می بینم!

من امیر حسین فرجی هستم و تبریک می گم که در سمینار نوابغ اینستاگرام شرکت کردید و 
به بازاریابی و فروش حرفه ای در اینستاگرام عالقه مند هستید. توی این سمینار قصد دارم 
از اینستاگرام رو به شما  جدیدترین تجربیات و مطالعاتم درمورد اسرار رسیدن به درآمد باال 

معرفی کنم.
این روزها خیلی ها از کسب درآمد از طریق اینستاگرام حرف می زنند. روش کار اکثریت به این 

صورته:

۱- براساس عالیق و تخصص خود یا نظر دیگران یک پیج می زنند!
۲- عکس یا  ویدئوی محصوالت و خدماتشون رو هم توش قرار می دن!

۳- تالش می کنن با روش های رایگان فالوور زیاد کنن!
۴- امیدوار میشن که فروش داشته باشن!

ولی قسمت بد ماجرا اینه که معموال خریدی در کار نیست یا سودآوری چندانی وجود نداره. 
این روش دیگه جواب نمیده! هم اینستاگرام خیلی تغییر کرده و هم االن توی هر حوزه ای کلی 

رقیب وجود داره! پس باید هوشمندانه تر فعالیت کنی.

هدف اصلی این سمنار اینه که روش هوشمندانه فعالیت در اینستاگرام رو بهت معرفی کنم 
تا در سریع ترین زمان ممکن بتونی به بیشترین درآمد ممکن برسی. همچنین تغییرات جدید 
برای  اثبات شده من  فرمول  کنی.  باهاشون هماهنگ  رو  تا خودت  بگم  بهت  رو  اینستاگرام 
رسیدن به درآمد باال از اینستاگرام، تضمین می کنه که شما به جای امیدوار بودن الکی، بتونید 
یک پیج سودآور بسازید و اون رو با استراتژی های حرفه ای رشد بدین. فرمولی که فروش 
خیلی از پیج ها رو 10 برابر کرده و بارها و بارها توسط من و دانشجویانم اثبات شده. این دقیقا 
فرمولی که من از طریقش یک کسب و کار میلیاردی ساختم و به خیلی های دیگه هم کمک 
کرده که اون ها هم نتایج عالی بگیرن. توی این سمینار شما با این فرمول من آشنا می شید تا 

بتونید با اجرای اون سریع تر به درامدهای باال از اینستاگرام برسید.
شاید فکر کنین که مهم ترین عامل تعیین کننده میزان درآمد یک پیج، تعداد فالوور ها و الیک 
هاشه. اما این یه باور غلطه! خیلی از پیج ها فالوورهای زیادی دارند؛ اما نمی دونند محصوالت 
خودشان را چجوری به فالوورهایشان بفروشند یا اصال محصول سودآوری انتخاب نکردن! اگر 
شما از حضور فعال در اینستاگرام، فقط به تعداد الیک ها و زیاد شدن فالوورهای خود فکر 
میکنید، باید بدانید واقعیت کار با اینستاگرام بسیار متفاوته. اصل درآمد شما به استراتژی و 

سیستم فروش تون در اینستاگرام بستگی داره که در این سمینار در موردش صحبت می کنم.
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اطالعات کلی سمینار
زمان برگزاری سمینار:

پنج شنبه ۲۰ آبان از ساعت ۱۳ صبح الی ۱۷
پیشنهاد می کنم یک ربع زودتر به محل برگزاری سمینار بیایید تا هم خیالتان از بابت 
زمان راحت باشد و هم با دیگر شرکت کنندگان کمی آشنا شوید. از نظر من سمینار ها 
عالوه بر یادگیری فضای مناسب، برای شبکه سازی و پیدا کردن دوستان خوب و هم 

هدف است. پس این فرصت را به غنیمت بشمارید.

محل برگزاری سمینار:

این سمینار در تاالر کوثر واقع در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران 
 برگزار می شود.

آدرس دقیق محل برگزاری سمینار: بزرگراه شهید چمران- خیابان جالل آل احمد- 
روبروی کوی نصر )گیشا(- خیابان دکتر کاردان- دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 

دانشگاه تهران
*توجه: ایستگاه متروی تربیت مدرس نزدیک ترین ایستگاه  مترو هست!
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زمان بندی سمینار:

برنامه درنظر گرفته شده برای سمینار به شرح زیر است که البته احتمال کمی جابجایی 
و تغییر وجود دارد.

زمان بندیعنوان
13 الی 14:45شروع بخش اول سمینار )آموزش(

14:45 الی 15:30استراحت و پذیرایی

15:30 الی 17شروع بخش دوم سمینار )تاک شو(
  

با شرکت در این سمینار چه چیزی بدست می آورید؟

• نقشه راه رسیدن به درآمد باال و سریع از اینستاگرام؛
• تغییرات و استراتژی های جدید رشد پیج اینستاگرام؛

• الهام گرفتن از تجربیات دانشجویان برتر نوابغ اینستاگرام
• آشنایی و شبکه سازی با افراد هم هدف
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هدف نوابغ اینستاگرام چیست؟
از نظر میزان درآمد و سرعت درآمدزایی در اینستاگرام، چهار گروه وجود داره که در شکل زیر 
می بینی. هدف نوابغ اینستاگرام اینه که جزو گروه “درامد باال و سریع” باشن. توی این سمینار 
من در مورد استراتژی ها و ترفندهایی صحبت می کنم که بتونی در سریع ترین زمان ممکن به 

بیشترین درآمد ممکن برسی! 

چرخه ثروت در اینستاگرام چیست؟

برای اینکه بتونی جزو گروه درامد باال و سریع باشی باید چرخه ثروت در اینستاگرام رو خوب 
بشناسی. توی این سمینار من در مورد مراحل مختلف این چرخه و تغییراتی که نسبت به قبل 

کرده مفصل توضیح میدم!
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چه چیزهایی باید همراه داشته باشید؟
1- ذهن باز

اولین چیزی که برای اثر بخشی این سمینار الزم است یک ذهن باز است. این سمینار 
که  می شنوید  مطالبی  قطعا  نیست.  اید  رفته  بحال  تا  که  هایی  سمینار  از  خیلی  مانند 
احتماال خیلی از باورهای قبلی شما را به چالش خواهد کشید. این سمینار دیدگاه جدیدی 
در زمینه ثروت را مطرح می کند و روش های جدید درآمدزایی را به شما معرفی می کند. 
تا زمانی که شما دنیا را با همان عینک قبلی ببینید، دقیقا همان نتایج قبلی را هم بدست 
خواهید آورد. این یک قانون ساده ولی مهم است. پس هدف اصلی من در این سمینار 
به چالش کشیدن خیلی از باورهای شماست. من که عاشق چالش ذهنی ام، شما چطور؟!
از شما می خواهم که حداقل برای این چهار ساعت که با هم هستیم سعی کنید  پس 

الگوهای ذهنی خود را کنار بگذارید و به حرف های من عمیقا فکر کنید. 

2- خودکار و دفتر
خیلی ها در سمینار ها فقط شنونده هستند و اصال چیزی نمی نویسند. خیلی ها هم 
مالبنویس هستند و از اول سمینار تا آخر سمینار در حال نوشتن هستند و اصال فرصتی 
برای تفکر عمیق ندارند. هر دوی این روش ها غلط است. روش درست این است که هر 
جا که احساس کردید کلیکی در ذهن شما اتفاق افتاده و حرف من جرقه ای در ذهنتان 
ایجاد کرده، همان مطلب را به صورت بسیار خالصه بنویسید. این بهترین روش حضور 

فعال و موثر در سمینار است.

خواهش من از شما چیست؟
این  به  ما  دوی  هر  اینکه  برای  سمینار.  اثربخشی  است.  یکی  سمینار  این  از  ما  همه  هدف 
هدف مهم برسیم، همراهی و کمک همدیگر را نیاز داریم. من تمام سعی ام این است که شما 
بیشترین بهره را از زمانتان در این سمینار ببرید. به همین خاطر از شما یک خواهش کوچک 
دارم و آن اینکه در این سمینار همراه من باشید و هر جایی از شما سوالی پرسیدم و خواستم 
جواب بدهید، حتما فکر کنید و جواب بدهید. گوش دادن صرف، اصال کارساز نیست. باید با 
تمام وجود در این سمینار حاضر باشید. جمله زیبایی از جیم ران که من خیلی دوستش دارم را 

برای شما نقل می کنم.
شاید اون یک لحظه ای که جیم ران گفته و قراره جهت حرکت شما در زندگی و شغل را تغییر 
بده، همین سمینار باشه. شاید حتی یک جمله ی من در این سمینار شما رو به فکر فرو ببره 
و مسیرتون در کسب و کار رو تغییر بده.من به شما این قول را می دهم که با شرکت در این 
سمینار دنیای جدیدی در کسب و کار و درآمدزایی پیش روتون ترسیم بشه به شرطی که حضور 

فعاالنه داشته باشید و مرا همراهی کنید.
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دکتر امیر حسین فرجی کیست؟

اولین مدرس تخصصی اینستاگرام مارکتینگ
اجراي بيش از 50000 نفر ساعت سخنراني و کارگاه آموزشي

نگارش بيش از 200 مقاله در زمينه کسب و کار اینترنتی
مدير و موسس وب سايت آکادمي فرجي

خالق برند “ثروتمندان جديد” و “نوابغ اینستاگرام”
دارنده مدرک دکترای تخصصی از دانشگاه علم و صنعت ايران

10 سال سابقه تدريس در دانشگاه ها و موسسه هاي ايران و اروپایی
نويسنده ده ها مقاله بين المللي در مجالت معتبر آمريکا و اروپا

اطالعات تماس با ما
اگر سوالی داشتید، می توانید از طریق روش های زیر با ما )آکادمی فرجی( در ارتباط 

باشید:

• ارسال پیام با واتس اپ: ۰۹۱۰۱۶۰۶۶۲۲ 
• تماس تلفنی مستقیم: ۰۹۱۰۱۶۰۶۶۲۲ 

www.farajiacademy.com :وب سایت آکادمی فرجی •
farajiacademy_official :پیج اینستاگرام آکادمی فرجی •

»بی صبرانه منتظر حضور گرم تان در سمینار هستیم«


