
ברוכים הבאים 
לרובוט האינסטגרם 
המתקדם בישראל! 

לא מצליחים להעלות את כמות העוקבים? מחפשים עוקבים איכותיים של קהל ישראלי? 
משלמים אלפי שקלים לחברות ואנשים שיעזרו לכם לקבל עוקבים ומעורבות? 

תשכחו מזה! 

מהיום גם אתם יכולים להשכיר את שירותיו של הרובוט שלנו 

שיעשה הכל אוטומטי בשבילכם 24/7

אז איך זה בעצם עובד? 
הרובוט שלנו הוא בעצם תוכנה שעושה פעולות במקומך 24/7 לקהל ממוקד ומטורגט במטרה 

להשיג כמה שיותר חשיפה, עוקבים ומעורבות בפרופיל שלך. 
הרובוט שלנו מחפש קהל איכותי, מבצע אינטרקציה מלאה עם משתמשים רלוונטים ועושה 

את כל הנדרש על מנת לגרום להם לעקוב אחרייכם. 

האם השירות מאובטח או יכול לגרום לחשבון שלי להחסם? 
הרובוט שלנו הוא היחידי בישראל שרמת האבטחה שלו היא הגבוהה ביותר כך שאינסטגרם הרובוט שלנו הוא היחידי בישראל שרמת האבטחה שלו היא הגבוהה ביותר כך שאינסטגרם 
לא יכולים לזהות שמדובר בפעולה של בוט ולכן היא לא יכולה לחסום את הפרופיל שלך. 
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אז מה בעצם הרובוט עושה? 

מחפש את קהל 
היעד הרלוונטי  

נכנס לפיד של 
המשתמש 

בוחר 2 פוסטים 
בעלי מעורבות גבוהה 

מסמן להם לייק  כותב תגובה 
מותאמת אישית 

לוחץ על עוקב 

שולח להם הודעה פרטית 
מותאמת אישית 

בשעות הערב צופה לאותם 
משתמשים בסטוריז 

המשתמש לא החזיר עוקב? 
לאחר יומיים העוקב 

שסימנתם לו יורד אוטומטית. 
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חשוב גם לדעת! 
*ניתן לבחור את סוגי השלבים הרצויים    *ניתן לבחור עד 10 תגובות רנדומליות והודעה אישית אחת בלבד 

השהייה של 
30-60 שניות 

השהייה של 
30-60 שניות 
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השהייה של 
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איזורים בארץ 

גילאים 

האשטגים שאנשים משתמשים 

עוקבים של משתמשים 

החברים של העוקבים של המשתמשים 

אנשים שלחצו לייקים על פוסטים ספציפיים 

אנשים שיש להם חשבון פתוח או סגור 

אנשים שיש להם חשבון עסקי 

מינים: נשים או גברים 

תקופה שבה פורסמו פוסטים אחרונים 
(לדוגמא רק אנשים שהעלו פוסט ב-14 ימים האחרונים) 

ניתן לבחור את סוג הקהל המבוקש ע"פ הקרטריונים הבאים 



כמה עולה השירות ומה אני צפוי לקבל ממנו? 

הרובוט שלנו כולל 3 סוגי חבילות כאשר ההבדל העיקרי בין החבילות שלנו זה כמות הפעולות 
שהרובוט עושה כל יום (קצב העבודה) ותכונות נוספות שמשתנות בין רובוט לרובוט. 

BASIC בוט
₪299 לחודש 

מבצע עד 500 פעולות ליום כגון: 
עוקב, מסיר עוקב, לייקים + 1,000 צפיות בסטוריז ביום 

כמות עוקבים חדשים ממוצעת ליום: 25-65

EXTRA בוט
₪499 לחודש 

מבצע עד 1,000 פעולות ליום כגון: 
עוקב, מסיר עוקב, לייקים, תגובות, הודעות 

+ 5,000 צפיות בסטוריז ביום 

כמות עוקבים חדשים ממוצעת ליום: 65-150

ULTIMATE בוט
₪899 לחודש 

מבצע עד 2,000 פעולות ליום כגון: 
עוקב, מסיר עוקב, לייקים, תגובות, הודעות 

+ 20,000 צפיות בסטוריז ביום 

כמות עוקבים חדשים ממוצעת ליום: 150-350

*בוט Ultimate מתאים רק לפרופילים בני שנה ומעלה עם כמות מינימלית עוקבים דרושה: 2000 עוקבים. 

איך משלמים ומה עוד אני צריך לדעת? 

כל החבילות שלנו הינם במנוי חודשי ללא התחייבות 

התשלום הינו בהוראת קבע אשראית ללא תפיסת 
מסגרת או באמצעות ביט 

ניתן לבקש הפסקת פעילות באמצעות הודעה למייל 
support@getboost.co.il

בעת התחלת עבודה יש למסור שם משתמש וסיסמה 
לחשבון האינטסגרם 

שירות לקוחות שלנו זמין 24 שעות במייל 
support@getboos

 

t.co.il

לא ניתן להפעיל בוט לפרופיל שנפתח מתחת ל-14 ימים 


