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ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﯾﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻫﺮ ﻓﺮدی از ﻗﺸﺮ ﺧﺎﺻ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﺪ ﭼﻪ آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﭘﯿﭻ ﺑﺎز ﻣﯿﻨﺪ و ﯾﺎ آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﭘﯿﭻ ﺷﺨﺼ ﺑﺎز ﮐﺮده و ﻋﺲ ﻫﺎی
ﺷﺨﺼ ﺧﻮدش را در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﭘﻠﻮد ﻣﯿﻨﺪ ﺧﻮد اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻫﻢ ﺑﺎ دادن آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر و ﺟﺎﻟﺐ و ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ
روز اﻓﺰون ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ در اواﺧﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام آﭘﺪﯾﺘ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻮری ﯾﺎ ﻫﻤﺎن داﺳﺘﺎن ﻫﺎ داد ﮐﻪ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ اﭘﯿﻠﯿﺸﻦ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﻨﺪ در واﻗﻊ ﺷﻤﺎ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﯾ ﻣﺘﻦ ﺳﺎده ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﯾ وﯾﺪﯾﻮ را آﻣﺎده و اﻧﺘﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ آﻣﻮزش ” ﮔﺬاﺷﺘﻦ
آﻫﻨ روی ﻋﺲ ﺑﺮای اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ” را ﺑﺮاﯾﺘﺎن آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ.

روش اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﯿﺸﻦ viva video

 (۱ﺑﻌﺪ از داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎز ﻣﯿﻨﯿﻢ.

 (۲ﺑﻌﺪ از ﺑﺎز ﺷﺪن ﻧﺮم اﻓﺰار آﯾﻮن وﯾﺮاﯾﺶ را ﻟﻤﺲ ﻣﯿﻨﯿﻢ .

 (۳ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ.

 (۴ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺲ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ آﻫﻨ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ

 (۵ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب آﻫﻨ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ای ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﺲ زﯾﺮ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ را
ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮔﯿﻨﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ وﯾﺪﯾﻮ ﺗﺎن آﻣﺎده ﺷﻮد.

ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق

https://inbo.ir/wp-content/uploads/2017/11/2.mp4

اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﯿﺸﻦ : Flipagram
اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﯾﺮی ﭼﻮن ﻓﻠﯿﭙﺮام ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﻣﺎده داﻧﻠﻮد
ﮐﺮده اﯾﻢ.

ﺑﺮای داﻧﻠﻮد آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﻠﯿﭙﺮام ﮐﻠﯿ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی:
ﻗﻄﻌﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﻮری ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام دﻟﭽﺴﺐ ﺑﻮده و از اﯾﻦ رو ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﯿﺪی را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻮری ﺧﻮد آﻣﺎده و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻮﯾﯿﻢ ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻮری
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام رﻧ ﺗﺎزه ای ﺑﻪ ﺧﻮد اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺨﺸﯿﺪه اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠ ﺑﺎﻻﯾ دارد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺼ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔ ﺧﻮد
را ﺑﺮای ﻓﺎﻟﻮورﻫﺎﯾﺶ داﺳﺘﺎن ﮐﻨﺪ و ﭼﻪ آن ﺷﺨﺼ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت روزاﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﻨﺪ و ﯾﺎ آن ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را دارد از اﯾﻦ اﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﺪ ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﺮ ارزش ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺷﻤﺎ
ﻫﻢ از اﯾﻦ اﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ودر ﺻﻮرت ﻟﺰوم آﻫﻨ ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺗﻮن رو ﺑﺮ روی ﻋﺲ ﺧﻮدﺗﻮن ﺟﺎﮔﺬاری و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮرﺳ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﺷﻮد.
آﻣﻮزش اﺳﺘﻮری اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
آﻣﻮزش ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
رﺑﺎت اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

