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تاریخچه اینستاگرام

اینســتاگرام توســط کویــن سیســتروم و مایــک کریگــر تأســیس شــده اســت. ایــن دو فــارغ التحصیــل اســتانفورد 
خــود  مکانــی  موقعیــت  سیســتم  بــه  ورود  اصلــی  برنامــه  از   ،  Foursquare بــا  آن  شــباهت  دلیــل  بــه 
نــام  و  شــوند  متمرکــز  عکــس  اشــتراک  بــر  عــوض  در  گرفتنــد  تصمیــم  آنهــا  بودنــد.  محــوری   ،  Burbn  
اکتبــر   6 تاریــخ  در  اینســتاگرام  دهنــد.  توســعه  »تلگــرام«  و  فــوری«  »دوربیــن  پرتــره  عنــوان  بــه  را  اینســتاگرام 
2010 بــرای iOS راه انــدازی شــد. بعــد از تقریبــا دو ســال موفقیــت مــداوم ، ایــن برنامــه بــرای تلفــن هــای 
از 1 میلیــون بــار بارگیــری شــد. از یــک روز بیــش  انــدازی شــد و در کمتــر  اندرویــدی در 3 آوریــل 3012 راه 

اندکــی بعــد ، اینســتاگرام بــا یــک میلیــارد دالر توســط فیــس بــوک بدســت آمــد. از زمــان کســب اینســتاگرام  
همچنــان ویژگیهــای جدیــد خــود را نشــان مــی دهــد. ســال 2012 بــرای پلــت فــرم اشــتراک گــذاری عکــس 
بــزرگ بــود ، زیــرا در مــاه نوامبــر رابــط وب ســایت خــود را نیــز بــه نمایــش گذاشــت. رابــط وب ســایت از 

ــتند  ــه نیس ــس از رایان ــود عک ــه آپل ــادر ب ــران ق ــت )کارب ــدود اس ــم مح ــوز ه ــوده و هن ــدود ب ــردی مح ــاظ عملک لح
- بایــد از دســتگاه تلفــن همــراه خــود اســتفاده کننــد(. بــا ایــن حــال ، ایــن امــکان را بــه کاربــران مــی دهــد 
تــا از طریــق فیدهــای خــود پیمایــش کــرده و پروفایــل ســایر کاربــران را از دســک تــاپ خــود مشــاهده کننــد.
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تکامل اینستاگرام

یکــی از ویژگــی هایــی کــه بیشــترین پــچ پــچ و هیجــان را برانگیخــت ، در ژوئــن 2013 بــود ، هنگامــی کــه اینســتاگرام 
بــرای اولیــن بــار بــه اشــتراک گــذاری ویدیــو را معرفــی کــرد. بســیاری گمــان مــی کردنــد کــه ایــن رقابــت بــا 
Vine ، برنامــه میزبانــی فیلــم کوتــاه بــا شــکل کوتــاه اســت کــه در ســال 2012 راه انــدازی شــد. بــه اشــتراک 
گــذاری ویدیــو ســریع انجــام شــد و در ســال 2016 ، محدودیــت زمانــی از 15 ثانیــه بــه 60 ثانیــه افزایــش یافــت.
هــا  پیــام  ایــن  کــرد.  معرفــی  را  خصوصــی  پیــام  مســتقیم  پیــام  اینســتاگرام   ،  2013 ســال  دســامبر  در 
ایــن  بــا  شــود.  مــی  شــامل  را  نفــر   15 حداکثــر  و  باشــند  متــن  یــا  عکــس  صــورت  بــه  تواننــد  مــی 
افتــاد. اتفــاق   2016 ســال  در  هــا  روزرســانی  بــه  برانگیزتریــن  بحــث  و  تریــن  توجــه  قابــل  احتمــااًل  حــال  

تــر  رنگارنــگ  و  تــر  مــدرن   ، جدیــد  نســخه  یــک  بــا  را  خــود  اصلــی  لوگــوی  اینســتاگرام   ،  2016 ســال  در 
جایگزیــن کــرد. لوگــوی اصلــی بــژ و قهــوه ای بــود ، کــه شــبیه بــه یــک دوربیــن قدیمــی ، پالرویــد بــود. 
کــه  اســت  ایــن  مــا  منظــور   ، کار  ایــن  بــا  و  اســت.  کــرده  عــادت  پذیــر  تجدیــد  نارنجــی  و  بنفــش  طراحــی 

همــه مــا هنــگام تــالش بــرای یافتــن و بــاز کــردن برنامــه اینســتاگرام حداقــل 30 ثانیــه بایــد جســتجو کنیــم. 
ــن  ــت. ای ــان اس ــان ایرانی ــی در می ــبکه های اجتماع ــن ش ــی از محبوب تری ــر یک ــون کارب ــش از 20 میلی ــا بی ــتاگرام ب  اینس
ــده  ــران دی ــط کارب ــه توس ــتند ک ــی هس ــریع ترین فرم های ــو از س ــس و ویدی ــت و عک ــه اس ــرعت گرفت ــان س ــا جه روزه
ــت. ــی اس ــبکۀ اجتماع ــن ش ــت ای ــدۀ جذابی ــل عم ــی از دالی ــدن، یک ــده ش ــرعت در دی ــن س ــاید همی ــوند. ش می ش
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در حــال حاضــر محبــوب تریــن شــبکه اجتماعــی در کشــور ماســت کــه خیلــی هــا در آن فعالیــت مــی کننــد. منظــور از 
خیلــی هــا همــه قشــر از افــراد جامعــه را در بــر مــی گیــرد. همیــن موضــوع هــم باعــث ایــن شــده کــه اینســتاگرام بــه محلــی 
مناســب بــرای کســب درآمــد بــرای خیلــی هــا تبدیل شــود. از افــراد معــروف اینســتاگرامی گرفتــه تا خانــم های خانــه داری 
کــه هیــچ ســرمایه ای بــرای کســب و کارشــان نپرداختــه انــد هــم مــی تواننــد کســب درآمــد از اینســتاگرام را تجربــه کننــد.
خاصیــت اینســتاگرام و دیگــر شــبکه هــای اجتماعــی محبــوب در ایــن اســت کــه هــر کســی بــا هــر شــرایطی 
مــی توانــد از آن هــا بــه عنــوان منبعــی بــرای کســب درآمــد خــود اســتفاده کنــد. بــه خاطــر اینکــه کاربــران 
شــبکه هــای اجتماعــی محبــوب در هــر کشــوری بســیار زیــاد هســتند و همیــن موضــوع باعــث ایــن مــی شــود 
دارنــد محیــا شــود. را  بازاریابــی محصوالتشــان  و  درآمــد  کــه قصــد کســب  افــرادی  بــرای  بزرگــی  منبــع  تــا 

همانطــور کــه درآمــد از اینســتاگرام خیلــی فراگیــر شــده اســت و خیلــی از دوســتان قصــد دارنــد از 
اینســتاگرام کســب درآمــد کننــد ولــی بــه خوبــی بــا روش هــای آن آشــنا نیســتند. خیلــی از دوســتان 
ــداد  ــرعت تع ــه س ــد و ب ــدازی کنن ــی راه ان ــه پیج ــت ک ــن اس ــد ای ــی رس ــان م ــه فکرش ــه ب ــن کاری ک اولی
ــرای شــان مهــم اســت. و ســپس  ــه، فقــط تعدادشــان ب ــد. مهــم نیســت چگون فالوورهــای آن را افزایــش دهن
ــب  ــرای کس ــی ب ــک روش ــم ی ــن ه ــه ای ــی افتند.البت ــد از آن م ــب درآم ــات و کس ــن تبلیغ ــر گرفت ــه فک ب
ــد! ــی ده ــواب نم ــی ج ــه خوب ــع ب ــیاری از مواق ــی در بس ــود ول ــی ش ــوب م ــتاگرام محس ــد از اینس درآم
کنــم مــی  آشــنا  بیشــتر  اینســتاگرام  طریــق  از  درآمــد  کســب  هــای  روش  بــا  را  شــما  ادامــه  در   
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و امــا ایــن شــبکۀ اجتماعــی محبــوب نیــز ماننــد هــر پلتفــرم دیگــری شــامل مجموعــه ای از اصطالحــات و کلیدواژه هاســت 
ــا  ــذارد و حقیقت ــادی می گ ــر زی ــتاگرام تاثی ــا اینس ــما ب ــردن ش ــوه کار ک ــات در نح ــن اصطالح ــل ای ــع و کام ــم جام ــه فه ک

ــت. ــده اس کمک کنن
چگونه اکانت اینستاگرام بسازیم؟

ــه دو طریــق قابــل انجــام اســت. در اولیــن  ــام در برنامــه اینســتاگرام ب همانطــور کــه پیــش از ایــن اشــاره داشــتیم، ثبــت ن
ــه ایــن  ــام می کنیــد و در روش دوم بــدون نیــاز ب ــا اســتفاده از برنامــه اینســتاگرام در ایــن شــبکه اجتماعــی ثبــت ن روش ب
برنامــه و از طریــق مرورگــر کامپیوتــر یــا گوشــی خــود قــادر بــه ثبــت نــام در اینســتاگرام خواهیــد بــود. در ادامــه بــه آمــوزش 
ــم. ــف می پردازی ــتگاه های مختل ــر دس ــق مرورگ ــن از طری ــن آن و همچنی ــتفاده از اپلیکیش ــا اس ــتاگرام ب ــام اینس ــت ن ثب

ساخت اکانت اینستاگرام با اپلیکیشن موبایل 

1- ابتــدا آخریــن نســخه اپلیکیشــن اینســتاگرام را بســته بــه نــوع سیســتم عامل گوشــی خــود، از اپ اســتور  یــا ســیب اپ 
ــازار بــرای گوشــی های اندرویــد android دانلــود کنیــد. ــا ب بــرای گوشــی های اپــل apple و IOS و از پلــی اســتور  ی
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بــه  اینســتاگرام  در  موبایــل  شــماره  بــا  ثبت نــام  بــرای  اینســتاگرام،  اپلیکیشــن  نصــب  از  پــس   -2

می رویــم.  email ایمیــل   تــب  بــه  اینســتاگرام  در  ایمیــل  بــا  ثبت نــام  و   phone تلفــن  تــب 

نکته ۱ : اگر شماره موبایل را وارد کرده اید یک پیامک حاوی کد از طرف اینستاگرام براتون 
به صورت پیامک می آید که باید وارد کنید و ثبت نامتون انجام بشه.

نکته ٢ : برای ساخت اینستاگرام با موبایل فقط کافیه یک ایمیل یا جیمیل بسازید و با 
جیمیل در اینستا ثبت نام کنید.

حــال در صفحــه بعــد )چــه شــماره تلفــن و چــه ایمیــل وارد کــرده باشــید( ، بایــد یــک نــام )full name( و یــک 
رمــز عبــور )password( انتخــاب کنیــد 

البتــه میتــوان در ایــن قســمت یــک نــام کاربــری بــرای خــود انتخــاب کنیــم کــه همــان fullname اســت امــا در نهایــت نــام 
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کاربــری را میتــوان از تنظیمــات اینســتاگرام هــم تغییــر داد حــاال گزینــه next یــا مرحلــه بعــد را لمــس کنیــد.

توجــه : در ایــن مرحلــه اگــر شــماره موبایلتــون رو در اینســتاگرام وارد کنیــد براتــون یک 
کــد از طــرف اینســتاگرام پیامــک میشــه کــه بایــد در کادر اون کــد رو وارد کنیــد تــا بــه 

مرحلــه بعــد وارد شــوید

اینســتاگرام  پروفایــل  نــام  انتخــاب  همــون  یــا  کاربــری  نــام  انتخــاب  صفحــه  وارد  کــد  کــردن  وارد  از  بعــد 
میشــید. اینســتاگرام یــک اســم یــا همــون یــک نــام کاربــری )Username( بــرای شــما در نظــر میگیــره اگــر 
شــما روی دکمــه بعــدی لمــس کنیــد بــه مرحلــه بعــد میریــد و ایــن نــام بــه عنــوان نــام پروفایلتــون در نظــر 
گرفتــه میشــه ، امــا اگــر میخوایــد نــام پروفایــل اینســتاگرامتون رو عــوض کنیــد و یــک نــام پروفایــل اینســتاگرام 
بهتــر انتخــب کنیــد روی کلمــه ی تغییــر نــام کاربــری جهــت تغییــر نــام پروفایــل اینســتاگرام لمــس کنیــد.
طریــق  ایــن  از  تــا  کنیــم  وصــل  اینســتاگرام  بــه  را  فیســبوک  اکانــت  کــه  میخواهــد  مــا  از  بعــد  درصفحــه 
گذشــتن  بــرای  کنیــم.   )  follow  ( دنبــال  نیــز  اینســتاگرام  در  داریــم  بــوک  فیــس  در  کــه  را  خــود  دوســتان 
از ایــن مــورد گزینــه skip  یــا رد کــردن را میزنیــم و اگــر خواســتیم بــه اینســتاگرام را بــه فیــس بــوک وصــل 
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میکنیــم. لمــس  را  بــوک  فیــس  بــه  اینســتاگرام  اتصــال  یــا    connect to facebook رنــگ  آب  کادر  کنیــم 
 Add a Photo در صفحــه جدیــد میتوانیــم یــک عکــس بــرای پروفایــل خــود انتخــاب کنیم.بــرای اینــکار کادر آبــی رنــگ
را لمــس میکنیــم. اگــر دوســت نداریــد در اینســتاگرام عکــس داشــته باشــید بــرای گذشــتن از ایــن مــورد میتــوان گزینــه 

skip را لمــس کنیــد.

در صفحــه بعــد بــه مــا میگویــد کــه اطالعــات ورود بــه ایــن اکانــت را ذخیــره کنیــد تــا بعــدا خواســتیم دوبــاره وارد ایــن 
ــره  ــن اکانــت شــویم.برای ذخی ــم و مســتقیم وارد ای ــه قســمت ورود و وارد کــردن اطالعــات نروی اکانــت شــویم دیگــر ب

ــه save را انتخــاب کنیــم. اطالعــات بایــد گزین

به شما تبریک میگوییم اکنون با این کار شما یک اکانت اینستاگرام ساخته اید .

و حاال…
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 اصطالحات اینستاگرامی 

تمام اصطالحاتی که در این بخش آورده ایم، اصطالحات اولیه، مهم و پایه ای اینستاگرام هستند.

پست )post( چیست؟ 

هــر عکــس یــا ویدیــوی جدیــدی کــه شــما در اینســتاگرام آپلــود کنیــد، یــک پســت اینســتاگرام محســوب می شــود. تمــام 
پســت های شــما در صفحــۀ پروفایــل اینســتاگرامتان نمایــش داده می شــود و تمــام پســت های جدیــدی کــه فالوورهایتــان 

بــه نمایــش می گذارنــد، در فیــد شــما قابــل مشــاهده اســت.
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فالو )follow( چیست؟

ــه ایــن معنــی اســت کــه شــما عالقه مندیــد پســت ها  ــو ب ــه معنــای “دنبــال کــردن” اســت. اصطــالح فال ــو در لغــت ب فال
ــد.  ــو )follow( کنی ــد و او را فال ــج او بروی ــه پی ــد ب ــن می توانی ــد. بنابری ــال کنی ــی را دنب ــخص خاص ــای ش و فعالیت ه
ــه  ــدی ک ــت جدی ــر پس ــد و ه ــت های او را ببینی ــام پس ــد تم ــما می توانی ــد، ش ــپت کن ــما را اکس ــد و او ش ــو کنی ــر فال اگ
ــا فالــو کــردن اشــخاص مختلــف می توانیــد  می گــذارد، در صفحــۀ home شــما نشــان داده می شــود. همچنیــن شــما ب

ــد. ــته ان ــت گذاش ــا کامن ــد و ی ــک کرده ان ــت هایی را الی ــه پس ــا چ ــه آنه ــد ک ببینی
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فالوور )follower( چیست؟

 Follower  در لغــت بــه معنــای دنبــال کننــده یــا تعقیــب کننــده اســت. هنگامــی کــه شــما پیــج کســی را دنبــال یــا فالــو 
می کنیــد، شــما بــه فالوورهــای آن پیــج اضافــه می شــوید. در مقابــل تمام کســانی کــه پیج شــما را فالــو )دنبــال( می کنند نیز 
بــه فالوورهــای پیــج شــما می پیونــدد. تعــداد ایــن فالوورهــا در قســمت زرد تصویری کــه در زیر می بینید، مشــخص اســت.

کا )k( به چه معناست؟ 

ــی  ــه معن ــزرگ، از k )ب ــداد ب ــردن اع ــاده ک ــرای س ــع ب ــیاری مواق ــتاگرام در بس ــت. اینس ــدد 1000 اس ــادل ع ــر ۱K، مع ه
کیلــو( اســتفاده می کنــد. بــا ایــن اوصــاف اگــر می بینیــد کــه پیجــی ۲۵k  فالــوور دارد، بــه ایــن معناســت کــه 25 هــزار 

ــد. ــو کرده ان ــر او را فال نف

فالویینگ )Following( چیست؟

ــمت  ــد، در قس ــو می کنی ــران را فال ــما دیگ ــی ش ــت. وقت ــد اس ــا تقلی ــروی ی ــای پی ــه معن ــت ب  Following  در لغ
ــت.  ــورت اس ــن ص ــه همی ــز ب ــا نی ــه پیج ه ــورد بقی ــد. در م ــاهده کنی ــا را مش ــد آنه ــگ )following( می توانی فالویین
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ــده اند. ــو ش ــج فال ــط آن پی ــه توس ــت ک ــانی اس ــداد کس ــج تع ــر پی ــگ ه فالویین

فید )Feed( چیست؟
 فیــد در اینســتاگرام اولیــن صفحــه ای اســت کــه هنــگام وارد شــدن بــه اینســتاگرام بــا آن روبــرو می شــوید. در ایــن صفحــه 
 home ــد در صفحــۀ ــن فی ــد. در حقیقــت ای ــان را مشــاهده کنی ــن اســتوری  و پســت های فالوورهایت می توانیــد جدیدتری

ــود. ــان داده می ش ــما نش ش

استوری )story( چیست؟

 Story  در لغــت بــه معنــای “داســتان گفتــن و روایــت کــردن” اســت.  اســتوری از قابلیت هــای پرطرفــداری اســت کــه در 
ســال 201۷ بــه اینســتاگرام اضافــه شــد. ایــن قابلیــت بــه این صورت اســت کــه شــما میتوانید بــرای مدت 2۴ ســاعت عکس 

یــا ویدویــی )بــا محدودیــت 15 ثانیــه( را بــا فالوورهــای خــود شــیر کنیــد. ایــن عکــس یــا ویدیــو بعــد از 2۴ ســاعت خــود 
ــه  ــه بخــش highlight اضاف ــرا ب ــه خــود حــذف می شــود. اگــر می خواهیــد ایــن اســتوری را نگــه داریــد می توانیــد آن ب
کنیــد. در اســتوری اینســتاگرام امــکان الیــک وجــود نــدارد و کامنت هــای فالوورهــای شــما تنهــا توســط خــود شــما قابــل 



14ACADEMYZAFAR

دیــدن اســت. در حقیقــت شــما می توانیــد ببینیــد کــه چــه کســانی اســتوری شــما را دیده انــد و کامنت هایتــان را بخوانیــد.

ــده  ــه باعــث محبوبیــت بیشــتر آن ش ــو  اســت ک ــر و ویدی ــت تصاوی ــرای ادی ــی ب ــای گوناگون ــت ه ــتوری دارای قابلی اس
اســت. همچنیــن در آپدیت هــای جدیــد اینســتاگرام قابلیــت نظرســنجی نیــز بــه اســتوری اینســتاگرام اضافــه شــده اســت.

الیو )live( چیست؟

ــه  ــما ب ــی رود. ش ــه کار م ــی ب ــن معن ــو )live( در همی ــز الی ــتاگرام نی ــت. در اینس ــده اس ــش زن ــای پخ ــه معن  Live  ب
صــورت زنــده و بــدون محدودیــت زمانــی می توانیــد فیلــم بگیریــد و بــا فالوورهــای خــود بــه اشــتراک بگذاریــد. تمــام 
ــت  ــن کامن ــورت آنالی ــه ص ــد و ب ــک کنن ــد الی ــتند می توانن ــتاگرام هس ــما در اینس ــو ش ــدن الی ــال دی ــه در ح ــانی ک کس
ــما  ــو ش ــتوری الی ــد اس ــت مانن ــت. درس ــدن اس ــل دی ــما قاب ــای ش ــام فالووره ــط تم ــا توس ــن کامنت ه ــد. ای بگذارن
ــد. ــه کنی ــت )highlight( اضاف ــه هایالی ــه آن را ب ــر اینک ــود، مگ ــذف می ش ــود ح ــاعت خودبه خ ــد از 2۴ س ــز بع نی

نوتیفیکیشن )Notification( چیست؟
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ــه  ــالح ب ــن اصط ــتاگرام ای ــت. در اینس ــی” اس ــارۀ موضوع ــمی درب ــات رس ــی “اطالع ــه معن ــت ب  Notification  در لغ
ــی  ــال هنگام ــد. مث ــام می دهن ــما انج ــت های ش ــج و پس ــورد پی ــران در م ــه دیگ ــود ک ــوط می ش ــی مرب ــام فعالیت های تم
کــه پســتی از شــما را الیــک می کننــد، کامنــت می گذارنــد یــا قصــد دارنــد شــما را فالــو کننــد. تــک تــک ایــن مــوارد بــه 

ــود. ــزارش می ش ــما گ ــه ش ــزا ب ــن های مج ــورت نوتیفیکیش ص

هشتگ )Hashtags( چیست ؟ 

بــه زبــان ســاده هشــتگ، برچســبی اســت کــه بــرای دســته بندی و بــه اشــتراک گــذاری پســت ها بــه کار مــی رود. اســتفاده 
ــه در  ــو و…( ک ــس، ویدی ــم، عک ــاوت )فیل ــای ممتف ــام محتواه ــد تم ــی بتوانی ــه راحت ــه ب ــود ک ــث می ش ــتگ باع از هش

مــورد یــک موضــوع خــاص وجــود دارد را پیــدا کنیــد. هشــتگ صرفــا مخصــوص بــه اینســتاگرام نیســت، بلکــه در توئیتــر 
ــا  ــد ب ــد می توانی ــت را ببینی ــای طبیع ــد عکس ه ــما می خواهی ــر ش ــال اگ ــود دارد. مث ــز وج ــوک نی ــت و فیس ب پینترس

ــا ایــن عنــوان پیــدا کنیــد. ســرچ کــردن #طبیعــت عکس هــای زیــادی ب
اســتفاده از هشــتگ فوق العــاده راحــت اســت. کافــی اســت پیــش از هــر چیــزی کــه می خواهیــد بنویســید از یــک عالمــت 
“#” اســتفاده کنیــد. همچنیــن ایــن هشــتگ ها را در مــوارد مختلفــی می توانیــد اســتفاده کنیــد. مثــال در کامنت  هــا و زیــر 

ــت هایتان. پس
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اکسپلور )Explore( چیست؟

ــای  ــا همــان Explore اینســتاگرام( صفحــه ای اســت کــه پســت هایی از صفحــات سراســر دنی  اکســپلور اینســتاگرام )ی
ــو کــرده باشــید و چــه نکــرده باشــید( را برایتــان نمایــش خواهــد داد. ایــن پســت ها طبــق  اینســتاگرام )چــه آن هــا را فال
ــتاگرام  ــما در اینس ــت ش ــردن فعالی ــال ک ــرای دنب ــه ب ــی ک ــوند و از الگوریتم های ــاب می ش ــما انتخ ــی ش ــای قبل فعالیت ه
ــت  ــه فعالی ــت، بلک ــته نیس ــما وابس ــرد ش ــه عملک ــا ب ــم تنه ــن الگوریت ــه ای ــد. البت ــروی می کنن ــت، پی ــده اس ــه ش تعبی

ــرد. ــر می گی ــر نظ ــز زی ــتان تان را نی دوس

منشن )Mention( چیست؟ 

منشــن )mention( در لغــت بــه معنــای “اشــاره کــردن، ذکــر کــردن و نــام بــردن” اســت. دقیقــا بــه همیــن معنــا اگــر 
بخواهیــد در اینســتاگرام  بــه نــام کســی اشــاره کنیــد، از ایــن قابلیــت اســتفاده می کنیــد. مثــال تصــور کنیــد کــه یــک عکــس 
مشــترک بــا دوســتتان گرفته ایــد و می خواهیــد بــه حضــور او در عکــس اشــاره کنیــد یــا می خواهیــد یــک نفــر را از چیــزی 

آگاه کنیــد، در ایــن حالــت می توانیــد او را منشــن کنیــد.

بــرای mention کــردن کافــی اســت از یــک عالمــت “@” پیــش از آیــدی اینســتاگرام شــخص مــورد نظــر اســتفاده کنیــد. 
از ایــن قابلیــت هــم در کپشــن ها و هــم در کامنت هــا می توانیــد اســتفاده کنیــد.

تگ )Tag( چیست؟

 تــگ )tag( در لغــت بــه معنــای “برچســب زدن و عالمــت زدن” اســت. تــگ دقیقا معــادل آنالین برچســب  اســت. گاهی 
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شــما در عکس هــای اینســتاگرام قصــد داریــد افــراد عکــس را معرفی کنیــد و به نام آنها اشــاره کنیــد، در این حالــت از قابلیت 
تــگ کــردن می توانیــد اســتفاده کنیــد. بــرای تــگ کــردن کافــی اســت از @ قبــل از آیــدی ایســنتاگرام افــراد اســتفاده کنیــد.

دایرکت )Direct( چیست؟

 Direct بــه معنــای “مســتقیم و بی واســطه” اســت. دایرکــت در اینســتاگرام شــبیه ارســال مســیج خصوصــی می مانــد. در 
حقیقــت هنگامــی کــه شــما می خواهیــد صرفــا شــما و شــخص مــورد نظــر شــما متــن پیــام شــما را ببینــد، می توانیــد از 

دایرکــت )Directِ( اســتفاده کنیــد. البتــه در ایــن قســمت قابلیــت گــروه ســاختن نیــز وجــود دارد.

دایرکت به نوعی همان قسمت پیام رسان اینستاگرام می باشد.

الیک )Like( چیست؟ 

همانطــوری کــه تمــام شــما می دانیــد like )الیــک( بــه معنــای “عالقــه داشــتن” اســت. الیــک کــردن در اینســتاگرام بــه 
ایــن معناســت کــه شــما از چیــزی خوشــتان آمــده اســت و می خواهیــد ایــن توجــه و عالقه تــان را نشــان دهیــد.

ــد  ــد چــه کســانی پســت های شــما را الیــک کرده ان ــد ببینی ــم. چنانچــه بخواهی ــن حالــت از الیــک اســتفاده می کنی  در ای
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ــد. ــه کنی ــود مراجع ــن های خ ــه نوتیفیکیش ــد ب می توانی
شما می توانید تمام پست های اینستاگرام و حتی کامنت ها را الیک کنید.

اگــر پســت یــا کامنتــی را الیــک کردیــد و بــه هــر دلیلــی پشــیمان شــدید، پشــیمانی کامــال ســود دارد چراکــه می توانیــد 
آنــرا آنالیــک کنیــد.

آرشیو )Archive( چیست؟

ــیو  ــود را آرش ــت های خ ــد پس ــما می توانی ــت. ش ــردن اس ــیو ک ــان آرش ــادل هم ــتاگرام مع ــیو( در اینس  Archive )آرش
کنیــد تــا هــر زمــان کــه بخواهیــد بــه آنهــا دسترســی داشــته باشــید.

سرچ )Search( چیست؟ 

ــوص  ــه مخص ــت ک ــتاگرام اس ــد اینس ــای قدرتمن ــی از قابلیت ه ــن یک ــت. ای ــردن اس ــت وجو ک ــای جس ــه معن ــرچ ب س

ــت ــش اس ــار بخ ــامل چه ــمت ش ــن قس ــت. ای ــردن اس ــتجو ک جس
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Search top -۱
اســت. بــوده  شــما  خــود  ســرچ های  بیشــترین  کــه  می دهــد  نشــان  را  صفحاتــی  شــما  بــه  قســمت  ایــن 

Search people -٢
ــن  ــد. در همی ــدا کنی ــا را پی ــج اینســتاگرام آنه ــا کســب وکارها پی ــراد ی ــام اف ــا جســت وجوی ن ــد ب ــن قســمت می توانی از ای
بخــش هنگامــی کــه شــما نــام کســی را ســرچ می کنیــد، قســمتی بــه نــام Suggested بــه شــما افــراد یــا پیج هــای مشــابه 

بــا ســرچ شــما را نشــان خواهــد داد.

Search tags -۳
از ایــن قســمت شــما می توانیــد هشــتگ های موردنظــر خــود را جســتجو کنیــد تــا پســت هایی کــه دارای هشــتگ موردنظــر 

هســتند، بــه شــما نمایش داده  شــود.

Search places - ۴
ــهر ها و  ــا، ش ــان مکان ه ــد در می ــید می توانی ــرده باش ــن ک ــود را روش ــتگاه خ ــی اس )GPS( دس ــما جی پ ــه ش ــی ک زمان
کشــورهای مختلــف جســتجو کــرده و تمــام عکس هایــی کــه در آن لوکیشــن )location( گرفتــه شــده اند را خواهیــد دید.

Saves  چیست؟ 

در اینســتاگرام تنهــا امــکان ســیوی کــه وجــود دارد، ســیو کــردن در خــود برنامــه اینســتاگرام اســت. شــما هــر پســتی را کــه 
بخواهیــد می توانیــد ســیو کنیــد و از طریــق صفحــۀ خودتــان بــه آنهــا دسترســی داشــته باشــید.
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Collections چیست؟

ــود  ــیون خ ــما کلکس ــکار ش ــا این ــد. ب ــته بندی کنی ــد را دس ــیو کرده ای ــه س ــت هایی ک ــام پس ــد تم ــن قســمت می توانی  از ای
ــد. ــاد کرذه ای را ایج

Turn on/off notifications  چیست و به چه کار می آید؟
 

بــا روشــن و خامــوش کــردن نوتیفیکیشــن های اینســتاگرام شــما می توانیــد انتخــاب کنیدبــه دلخــواه خــود از فعالیت هــای 
فالوورهــای اینســتاگرام خــود بــه طــور آنالیــن بــا خبر بشــوید.

کامنت )Comment( چیست ؟ 

کامنــت )Comment( بــه معنــای “اظهارنظــر کــردن” اســت. در اینســتاگرام نیــز هنگامــی کــه بخواهیــد نظــر خــود را در 
ــر همــان پســت کامنــت بگذاریــد. دقــت کنیــد کــه ایــن کامنت هــا توســط  مــورد یــک پســت بیــان کنیــد، می توانیــد زی

همــه قابــل دیــدن اســت و امــکان پاســخ )reply( بــه کامنــت شــما وجــود دارد.

Turn off commenting  چیست ؟ 

اگــر پســتی را در اینســتاگرام منتشــر کنیــد و نخواهیــد کســی راجــع بــه آن نظــری بدهــد، می توانیــد بخــش کامنــت آن را غیر 
فعــال کنیــد. بــا ایــن گزینــه کامنت هــای شــما بــه اصطــالح بســته شــده و کســی نمی توانــد بــرای شــما کامنــت بگــذارد.
خــب! تــا اینجــا مــا اصطالحاتــی رو بررســی کردیــم کــه داخــل خــود نــرم افــزار اینســتاگرام وجــود داشــتند. در این قســمت 
قصــد داریــم اصطالحاتــی کــه شــکل عامیانــه بــه خــود گرفته انــد و بــر حســب کاربردهــای مختلــف بــه وجــود آمده انــد 
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را بــه شــما معرفــی کنیــم.

کپشن )caption( چیست؟

ــا برنامــۀ تلویزیونــی آورده  کپشــن بــه صــورت کلــی بــه نوشــته ای می گوینــد کــه زیــر یــک عکــس در کتــاب، روزنامــه ی
می شــود. در اینســتاگرام نیــز بــه نوشــته ای کــه در توضیــح عکــس می آوریــد کپشــن )caption( می گوینــد. در وبــالگ 
دیدوگــرام مطلبــی بــا نــام چگونــه کپشــن جذاب بــرای پســت های خود بنویســیم وجــود دارد، کــه می توانیــد آنــرا بخوانید.

بیزینس پروفایل )Business Profile( چیست؟

اینســتاگرام مخصــوص کســانی اســت کــه قصــد اســتفاده   )Business Profile صفحــه تجــاری )یــا همــان 
ــاد  ــا ایج ــتند. ب ــتاگرام هس ــد از اینس ــب درآم ــال کس ــه دنب ــه ب ــانی ک ــام کس ــی تم ــد. یعن ــتاگرام را دارن ــاری از اینس تج
ــت.  ــد داش ــی خواهی ــود دسترس ــه خ ــت صفح ــش مدیری ــژه ای در بخ ــات وی ــه امکان ــما ب ــل، ش ــس پروفای ــک بیزین ی
امکاناتــی کــه می تواننــد بــه فــروش بیشــتر شــما کمــک کننــد و کاربــران عــادی اینســتاگرام، بــه آنهــا دسترســی ندارنــد

IGTV اینستاگرام چیست؟

ایــن پلتفــرم بخشــی از اینســتاگرام اســت کــه بــه شــما امــکان آپلــود ویدیــو بیــش از یــک دقیقــه را میدهــد! همانطــور کــه می 
دانیــد محدودیــت آپلــود ویدیــو در اینســتاگرام 1 دقیقــه بــود و حاال بوســیله ایــن پلتفــرم جدید، کاربــران عادی مــی توانند 
ویدیــو هــای 10 دقیقــه ای و اکانــت هایــی بــا بیــش از 10 هــزار فالوور ویدیــو هایی به مــدت زمان یک ســاعت را آپلــود کنند.
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اصطالحاتمتداولیکهفقطدرمورداینستاگراماستفادهمیشود

F4F  چیست؟
ایــن اصطــالح مخفــف Follow fo Follow  می باشــد. ایــن اصطــالح زمانــی اســتفاده می شــود کــه بخواهیــد بگوییــد 

اگــر شــما را فالــو کننــد، شــما نیــز آنهــا را فالــو می کنیــد.

L4L  چیست؟
بــه  ایــن اصطــالح شــما  از  اســتفاده کــردن  بــا  اســت. در حقیقــت   Like for Like ایــن اصطــالح مخفــف 
ــرد. ــد ک ــک خواهی ــا را الی ــخ آنه ــز در پاس ــما نی ــد، ش ــک کنن ــما را الی ــت ش ــه پس ــه چنانچ ــد ک ــران می فهمانی دیگ

S4S  چیست ؟
اینــم مخففــه Shout For Shout  اســت. ایــن عبــارت بــه این معناســت که هر کس شــما را فالو کرده، شــخص مــورد نظر 
شــما را هــم فالــو کند. در حقیقت شــما از پیج شــخص مورد نظر اســکرین شــات می گیریــد و در پیج خودتان قــرار می دهید 
و فالوورهــای خــود را ترغیــب می کنیــد کــه او را فالــو کننــد. در مقابل آن شــخص همین کار را در مورد شــما انجــام می دهد.

Follow Back  چیست؟
می گوینــد. فالوبــک  اینــکار  بــه  کنیــد،  فالــو  را  او  پاســخ  در  نیــز  شــما  و  کنــد  فالــو  را  شــما  کســی  اگــر 

Block  چیست ؟
ــما و …( ــای ش ــج، فعالیت ه ــود پی ــل خ ــد )از قبی ــما ببین ــج ش ــانه ای از پی ــچ نش ــخصی هی ــد ش ــه نخواهی در صورتیک
 و در اصطــالح بخواهیــد او را از صفحــۀ مجــازی خــود حــذف کنیــد، بــه راحتــی می توانیــد او را بــالک کنیــد.
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Report  چیست و چه کاربردی دارد ؟
بــا ریپــورت کــردن کســی بــه اینســتاگرام اخطــاری دادیــد کــه ایــن شــخص فعالیــت غیــر مجــازی دارد. زمانــی 
ــود. ــی ش ــته م ــتاگرام بس ــط اینس ــج توس ــود، آن پی ــش ش ــای پیج ــر فالوره ــی 1٫5 براب ــای کس ــداد ریپورت ه ــه تع ک

Spam 4 Spam  چیست؟
ــش  ــرای افزای ــن روش ب ــد . از ای ــم می گوین ــا C4C  ه ــورد comment for comment ی ــن م ــه ای ــا ب ــی ه بعض
کامنت هــا اســتفاده می کننــد. روش کار بــه ایــن صــورت اســت کــه شــما زیــر پســت کســی چندیــن کامنــت می گذاریــد 

ــذارد. ــما می گ ــرای ش ــت ب ــد کامن ــخ چن ــم در پاس و و او ه

عکسپروفایلاینستاگرام
اولیــن قســمت از بیــوی یــک پروفایل اینســتاگرام، عکــس پروفایل شماســت و اتفاقا بخــش خیلی مهمی هم هســت، عکس 
پروفایــل شــما در درجــه اول باید مرتبط با کســب وکار شــما باشــد، و مســلما بهتر اســت که لوگوی کســب وکار شــما باشــد.

در درجه دوم عکس باید در اندازه مناسب و همینطور باکیفیت باشد.

عکسپروفایلتارونامعلوماولیننقطهظعفیکبیویاینستاگراماست

اینســتاگرام  طــرف  از  کــه  دارنــد  خــود  نــام  جلــوی  در  نشــان  یــک  مشــهور،  پروفایل هــای  از  برخــی  در 
امــکان  حاضــر  حــال  در  می باشــد.  اصلــی  پروفایــل  ایــن  کــه  می دهــد  نشــان  و  اســت  گرفتــه  قــرار 
می شــود. انجــام  اینســتاگرام  تصمیــم  بــا  کار  ایــن  و  نــدارد  وجــود  نشــان  گرفتــن  قــرار  بــرای  درخواســت 
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نام و نام کاربری)یوزرنیم(

قــرار  پروفایــل  عکــس  بــاالی  و  پروفایــل  بیــوی  قســمت  باالتریــن  در  کــه  اســت  نامــی  همــان  کاربــری  نــام 
می گیــرد و همــان نامــی اســت کــه دیگــران می تواننــد شــما را بــا آن تــگ کننــد. ایــن نــام قابــل تغییــر اســت.

می گیــرد.  قــرار  پروفایــل  عکــس  زیــر  در  نوشــته  اولیــن  عنــوان  بــه  کــه  اســت  نامــی  همــان   )name(نــام
اســت. پذیــر  امــکان  کاربــری  نــام  بــا  تنهــا  کــردن  تــگ  کننــد،  تــگ  نامتــان  بــا  را  شــما  نمی تواننــد  افــراد 

Bio بیو یا

محدودیــت  بخــش  ایــن  در  دارد.  نــام  توضیحــات  یــا   Bio بخــش  پروفایــل  یــک  قســمت  ســومین 
ایــن  در  کنیــد.  تایــپ  نمی توانیــد  کارکتــر   ۱۵۰ از  بیــش  شــما  و  دارد  وجــود  کارکتــری   150
بپردازیــد کــردم  اشــاره  پیشــتر  و  دارنــد  وجــود  مخاطــب  ذهــن  در  کــه  ســواالتی  بــه  بایــد  قســمت 

)website( بخش وبسایت

بخــش بعــدی از یــک پروفایــل، بخــش وب ســایت اســت، تنهــا بخشــی کــه اینســتاگرام از شــما می خواهــد کــه 
ــرار داد. ــک ق ــل لین ــمت پروفای ــد در قس ــری نمی توان ــکل دیگ ــچ ش ــه هی ــش ب ــن بخ ــز ای ــد. ج ــک را وارد کنی ــک لین ی
دانلــود  لینــک  برخــی  می دهنــد،  قــرار  را  وب ســایت  لینــک  قســمت  ایــن  در  برخــی 
نیســت(. مجــاز  تلگــرام  بــه  مســتقیم  تلگرام)لینــک  شــده  کوتــاه  لینــک  برخــی  و  اپلیکیشــن 

بسته به کسب وکار خود باید از این قسمت نهایت استفاده را ببرید و لینک درستی را قرار دهید.
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)Category( بخش دسته بندی

ایــن بخــش دقیقــا در زیــر نــام قــرار می گیــرد و نشــان می دهــد کــه کســب وکار شــما در چــه دســته بندی قــرار 
می گیرنــد. دســته بندی های موجــود دقیقــا ماننــد دســته بندی ها در هنــگام ســاخت صفحــه در فیســبوک اســت.

این بخش ویژه حساب های تجاری اینستاگرام است و الزم است که حساب خود را به یک حساب تجاری اینستاگرام ارتقا 
دهید.

CTA دکمه های فرآخوان یا

در حــال حاضــر خیلی از کســب وکارها آدرس ایمیل، آدرس فیزیکی و شــماره تماس را در قســمت بیو قــرار می دهند. اما در 
نســخه تجــاری بــرای هرکدام از این موارد دکمه جداگانه توســط اینســتاگرام فراهم شــده اســت که با اســتفاده از آنهــا هم کاربر 
راحت تــر و حرفــه ای تــر می توانــد با شــما در ارتباط باشــد و هم از قســمت بیــوی پروفایل می توانید اســتفاده بهتــری بکنید.
کــه  اســت.  شــده  ارایــه  اینســتاگرام  توســط   Direction و   Call، Email دکمــه  ســه  حاضــر  حــال  در 
بــا  می گیــرد،  تمــاس  کرده ایــد  مشــخص  شــما  کــه  تماســی  شــماره  بــا   Call دکمــه  لمــس  بــا  کاربــر 
طــی  را  کرده ایــد  مشــخص  شــما  کــه  ایمیلــی  بــه  ایمیــل  ارســال  مســیر  کاربــر   Email دکمــه  لمــس 
می کنــد. مشــاهده  نقشــه  روی  را  شــما  کســب وکار  محــل   Direction دکمــه  لمــس  بــا  و  می کنــد 

بیو اینستاگرام

چطور یک بیوی مناسب برای پروفایل اینستاگرام کسب وکارمان بنویسیم؟ 
در قســمت بیــوی پروفایــل اینســتاگرام فضــای محــدودی بــرای نوشــتن وجــود دارد و اینســتاگرام بــرای تعــداد کارکتــر 
محدودیــت قائــل شــده اســت، بــه همیــن دلیــل اســت که نوشــتن بیــوی مناســب در اینســتاگرام کمی ســخت شــده اســت.
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ببریــد. را  اســتفاده  نهایــت  بیــو،  نوشــتن  تکنیک هــای  رعایــت  بــا  محــدود  فضــای  همیــن  از  بایــد  شــما 

 زیــرا توضیحــات بیــوی اینســتاگرام شــما در واقــع منعکس کننــده کســب وکار و اهــداف کســب وکار شماســت.

بیوی اینستاگرام چیست؟ و به چه چیزهایی باید پاسخ دهد؟

ــک  ــتاگرام ی ــه اینس ــخصی، در صفح ــج ش ــک پی ــوی ی ــت از بی ــاوت اس ــب وکار متف ــک کس ــتاگرام ی ــج اینس ــوی پی بی
کســب وکار ســواالتی در ذهــن مخاطــب شــکل می گیــرد کــه بیــوی صفحــه شــما بایــد بــه آن هــا بــه درســتی پاســخ دهــد.

ــه  ــد ب ــود بای ــما می ش ــب وکار ش ــج کس ــخصی وارد پی ــی ش ــد؟ وقت ــام می ده ــه کاری انج ــا چ ــب وکار دقیق ــن کس 1- ای
ســرعت و بــدون تردیــد متوجــه شــود کــه کســب وکار شــما چیســت. آیــا شــما یــک شــرکت طراحــی وب ســایت هســتید؟ 
آیــا یــک شــرکت تبلیغــات و بازاریابــی هســتید؟ آیــا یــک رســتوران هســتید یــا یــک ســایت ســفارش آنالیــن غــذا؟ و…

2- وقتــی مخاطــب متوجــه شــود کــه کســب وکار شــما چیســت ممکــن اســت بــه هــر دلیــل قصــد ارتبــاط با شــما را داشــته 
باشــد. پــس بهتــر اســت خیلــی واضــح مشــخص باشــد کــه راه هــای ارتبــاط بــا شــما چیســت؟ تلفــن، ایمیــل، ســایت و ..

ایــن دو مــورد از ضروری تریــن پاســخ هایی هســتند کــه بایــد بــه مخاطــب خــود در توضیحــات صفحــه اینســتاگرام خــود 
بدهیــد. امــا یــک پروفایــل اینســتاگرام عالــی دو کار دیگــر نیــز انجــام می دهــد.

ــئولیت  ــما، مس ــالت ش ــه رس ــب متوج ــع مخاط ــذارد. در واق ــش می گ ــه نمای ــب وکار را ب ــونای کس ــخصیت و پرس 3- ش
ــود. ــما می ش ــد ش ــگاه برن ــما و جای ش

۴- مخاطب را تشویق به انجام کاری می کند، تشویق به کلیک روی لینک سایت، تشویق به تماس گرفتن و ...
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نکتــه: اگــر صفحــه اینســتاگرام خــود را بــه حالــت تجــاری ارتقــا دهیــد، در ایــن صــورت امکانــات 
مختلفــی از جملــه دکمــه تمــاس یــا ارســال ایمیــل بــه پروفایــل شــما اضافــه می گــردد و همینطــور 
آمارهــای جالبــی بــه شــما ارایــه می گــردد، مثــا چــه تعــداد پروفایــل شــما را مشــاهد کــرده انــد.

 

خالقیت در بیوی پروفایل اینستاگرام

دهیــد.  خــرج  بــه  خالقیــت  ایموجی ها)شــکلک ها(  از  اســتفاده  بــا  می توانیــد  پروفایــل  بیــوی  قســمت  در 
دهیــد انجــام  را  کار  ایــن  خــود  برنــد  بــا  متناســب  دومــا  نکنیــد،  روی  زیــادی  اوال  کــه  باشــید  مراقــب  فقــط 
)شــاید اصــال الزم نباشــد( و ســوما دقــت کنیــد کــه ایموجی هــا در وب هــم بــه خوبــی نمایــش داده شــوند.
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بیوی تفکیک شده بنویسید

باشــد  داشــته  وجــود  درســتی  فاصلــه  کلمــات  بیــن  باشــد،  شــده  تفکیــک  شــما  بیــوی  متــن  کنیــد  ســعی 
شــما  بیــوی  متــن  کــه  باشــید  داشــته  دقــت  نهایــت  در  برویــد.  بعــدی  خــط  بــه  اســت  الزم  کــه  هرجــا  و 
باشــد. داشــته  قبولــی  قابــل  نمایــش  اینســتاگرام  وب  نســخه  در  هــم  و  اینســتاگرام  اپلیکیشــن  در  هــم 

الگوریتم اینستاگرام

الگوریتم ٢۰٢۰ اینستاگرام  راه های تعامل با الگوریتم جدید اینستاگرام

بســیاری از مــا در ســالی کــه گذشــت قربانــی الگوریتــم اینســتاگرام شــدیم. الگوریتــم 201۹ اینســتاگرام، باعــث افــت قابــل 
ــه اســت و  ــم 2020 اینســتاگرام چگون ــا الگوریت ــد اکانت هــا شــده اســت. ام ــوور، مشــارکت و بازدی توجهــی در تعــداد فال

چطــور بــا آن تعامــل کنیــم؟
ــه روز رســانی های اینســتاگرام؛ تنهــا 10 درصــد از فالوورهــای شــما قــادر بــه دیــدن پســت های شــما  ــه لطــف آخریــن ب ب
ــا  هســتند. هــر زمــان کــه اینســتاگرام الگوریتــم خــود را تغییــر می دهــد، ایــن ســوال پیــش می آیــد کــه چــرا اینســتاگرام ب
بــه جــا گذاشــتن تجربــه بــد بــرای کاربــران خــود، بــه خــود آســیب می رســاند؟ یــا اینکــه از فعالیــت در اینســتاگرم ناامیــد 

ــم. ــتفاده کنی ــری اس ــای دیگ ــم از پلتفرم ه ــح می دهی ــویم و ترجی می ش
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 اینستاگرام از چه راهی باید درآمد کسب کند؟

بــا نگــه داشــتن کاربــران در ایــن پلتفــرم. بــه ایــن معنــی کــه کاربــران ســاعت های بیشــتری را در اینســتاگرام 
وقــت ســپری کنند.

اینســتاگرام چگونــه کاربــران را در پلتفــرم نگــه مــی دارد؟! او ایــن کار را انجــام نمی دهــد، بلکــه مــا کاربــران 
ــم. را در اینســتاگرام نگــه می داری

بنابرایــن اکانت هــای مــورد عاقــه اینســتاگرام، اکانت هایــی هســتند کــه تــا حــد ممکــن فالوورهــای خــود 
را فعــال و درگیــر بــا اکانــت خــود نگــه دارنــد.

ساده ترین راه ها برای جذب مخاطب در اینستاگرام:

• ویدیو و عکس های جذاب منتشر کنید
• استوری منتشر کنید

• ویدیو الیو منتشر کنید
• IGTV منتشر کنید

• به دایرکت ها پاسخ دهید
• به کامنت ها پاسخ دهید

ــر ایــن کارهــا را انجــام می دهیــد، خیلــی عالــی اســت! امــا ســوال اصلــی تعــداد دفعــات  اگــر شــما در حــال حاضــر اکث
انجــام آنهاســت.

همانطــور کــه در بــاال اشــاره کردیــم، اینســتاگرام اکانت هایــی کــه تعامــل بیشــتر بــا مخاطبانشــان دارنــد را، بیشــتر دوســت 
دارد.
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عکس، ویدیو و استوری را روزانه منتشر کنید.

هــر روز حتــی اگــر ۲ دقیقــه زمــان بــرای فعالیــت داریــد، بــه دایرکت هــا در ســریع ترین زمــان ممکــن پاســخ 
دهیــد و کامنت هــای مخاطبانتــان را بی جــواب نگذاریــد.

اگــر روزانــه ایــن کارهــا را انجــام ندهیــد، رشــدی نخواهیــد کــرد و همچنــان فکــر می کنیــد الگوریتــم ۲۰۲۰ 
بــا شــما لــج کــرده اســت.

حــاالکــهمنطــقموجــوددراینســتاگراموآنچــهازشــمابــهعنــوانکاربــرانتظــارداردرادرک
کردیــم؛بگذاریــدتاکتیکهایــیبــرایرشــداینســتاگرامشــمادرالگوریتــم۲۰۲۰رابــهشــما

بگوییم:

اگــر در یــک ســاعت اولــی که محتــوا را منتشــر کردیــد؛ کامنــت و الیــک زیــادی دریافت 
کنیــد؛ مشــارکت و تعامــل شــما بــاال خواهــد رفت.

در نتیجــه اینســتاگرام محتــوای شــما را بــه افــراد بیشــتری نشــان خواهــد داد و احتمــاال بــه اکســپلور هــم راه 
پیــدا خواهــد کــرد.

لوکیشن و کپشن خود را تا ٢۴ ساعت بعد از انتشار محتوا تغییر ندهید.
ما هنوز مطمئن نیستیم که چرا نباید تغییر داد.

اما مطمئنیم که تغییر دادن باعث کمتر دیده شدن محتوای شما خواهد شد.

پست خود را حذف نکنید و اگر حذف می کنید دوباره منتشر نکنید.
باز هم مثل مورد باال دلیل اصلی آن مشخص نیست.

اما تجربه نشان می دهد شانس دیده شدن محتوای شما کم خواهد شد.

ــا  ــد؛ ام ــتفاده کنی ــت هایتان اس ــتگ در پس ــش از۳۰ هش ــد بی ــما می توانی ــه ش ــا اینک ب
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ــود. ــوب می ش ــپم محس ــتاگرام اس ــر اینس ــن کار از نظ ای
اگر اینستاگرام رفتار شما را اسپمی تشخیص دهد شما را اکشن باک می کند.

تعداد هشتگ پیشنهادی ما بین ۵ تا ۱۱ هشتگ است.

بارها و بارها از یک هشتگ استفاده نکنید! آنها را تغییر دهید.
در غیــر ایــن صــورت بــه نظــر می رســد کــه شــما یــک ربــات هســتید، ایــن بــه معنــی رفتــار اســپمی و در 

نهایــت اکشــن بــاک شــدن و کاهــش دسترســی شماســت.

هشتگ را در کپشن بگذاریم یا در کامنت ها؟
صادقانــه بگوییــم کــه مــا هــر کــدام را امتحــان کرده ایــم و گاهــی جــواب گرفته ایــم و گاهــی خیــر. پــس 

بهتــر اســت شــما هــم امتحــان کنیــد.

انتشار بیشتر برای به دست آوردن فالوورهای بیشتر
این کار ممکن است یک گزینه خطرناک به نظر برسد.

اگر اینستاگرام فقط به ۱۰٪ از فالوورهای شما محتوایتان را نشان می دهد.
در ایــن صــورت خطــری کــه ممکــن اســت بــا آن مواجــه شــوید، ایــن اســت کــه پســت هایی کــه بــرای آنهــا 

زحمــت کشــیده اید، کمتــر تعامــل داشــته باشــند.

اما به همین دلیل است که بایدمحتوای بیشتری متشر کنید.
وقتی محتوای بیشتری منتشر می کنید، روزانه به درصد باالتری از افراد خواهید رسید.

به عنوان مثال ، اگر دو بار در روز محتوا منتشر کنید، به جای ۱۰٪ فالوور به حدود ۲۰٪ می رسید.
وقتی تعداد بیشتری از افراد بتوانند پست های شما را ببینند، فالووهای بیشتری جذب می کنید.

ــا محتوایتــان درگیــر می شــوند، اینســتاگرام توجــه می کنــد و اکانــت شــما  هنگامــی کــه فالوورهــای شــما ب
ــذارد. ــتراک می گ ــه اش ــر ب ــای دیگ ــا اکانت ه را ب

بنابراین شانس شما برای به دست آوردن فالوورهای جدید افزایش می یابد.
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از لوکیشن های محبوب استفاده کنید
ــا انتخــاب موقعیــت جغرافیایــی  ــه نظــر نرســد، امــا متاســفانه ب ایــن کار شــاید چنــدان جالــب و حرفــه ای ب

ــد. ــران بیشــتری نشــان می ده ــه کارب ــوای شــما را ب ــدن، بارســلونا و…؛ اینســتاگرام محت ــس، لن ــل پاری مث
ــه ایــن شــهرها ســفر کنیــد و در آنهــا محتــوا تولیــد کنیــد و پســت های شــما بیشــتر دیــده خواهنــد  اگــر ب

شــد.
ــد، چــون احتمــاال اینســتاگرام  ــد، آنهــا را در پســت خــود تــگ نکنی ــن شــهرها حضــور نداری ــا اگــر در ای ام

متوجــه خواهــد شــد.

محدودیت های اینستاگرام ٢۰٢۰  قوانین اینستاگرام که باید بدانید

محدودیت های اینستاگرام یکی از مهم ترین دانستنی های اینستاگرام است.
اگــر می خواهیــد اکانــت اینســتاگرام خــود را ایمــن نگــه داریــد، بســیار مهــم اســت کــه از قوانیــن، محدودیت ها 
و خــط مشــی های اینســتاگرام ماننــد الیــک، کامنــت، دایرکــت، فالو/آنفالــو و... آگاه باشــید تــا بتوانیــد بــر 

الگوریتــم اینســتاگرام غلبــه کنید.
بــه عنــوان یــک کاربــر اینســتاگرام، شــما بایــد از قوانیــن و محدودیت هــای اینســتاگرام آگاه باشــید تــا تعامــل 

را بــاال ببریــد و از بــاک شــدن جلوگیــری کنیــد.
ممکــن اســت شــما عاقه منــد بــه گذرانــدن وقــت زیــادی در اینســتاگرام باشــید و بخواهیــد اقدامــات زیــادی 

را بــه ســرعت انجــام دهیــد.
اما این نکته را بخاطر بسپارید که ممکن است به ضرر شما تمام شود!

ــن  ــد ای ــوش نکنی ــا فرام ــد، ام ــده می دانن ــتاگرام را آزار دهن ــای اینس ــراد محدودیت ه ــی اف ــه برخ اگرچ
ــت. ــر ماس ــه خاط ــا ب محدودیت ه

ــد و در  ــری می کن ــا جلوگی ــپمی اکانت ه ــار اس ــا از رفت ــن محدودیت ه ــا ای ــتاگرام ب ــر، اینس ــارت دیگ ــه عب ب
ــد. ــط اینســتاگرام را ایمــن می کن ــع محی واق



33ACADEMYZAFAR

قوانین اینستاگرام

ــه  ــود را تجرب ــت حســاب خ ــت؛ ممنوعی ــن شــدن اکان ــت اخطــار ب ــدون دریاف ــا ب ــران اینســتاگرام قب کارب
ــد. ــد کــه شــرایط اینســتاگرام را نقــض نمی کنن ــا می کردن ــران ادع ــه برخــی از کارب ــی ک ــد، در حال می کردن

خبر خوب این است که شما بدون دریافت اعان دیگر با بن شدن اکانت روبرو نخواهید شد.
در جوالی سال ۲۰۱۹، اینستاگرام تغییراتی در سیاست غیرفعال کردن حساب اینستاگرام اعمال کرد.

ــض  ــتاگرام را نق ــتورالعمل های اینس ــی از دس ــد خاص ــه درص ــی را ک ــط اکانت های ــتاگرام فق ــون اینس اکن
ــدارد! ــود ن ــرای دور زدن آن وج ــی ب ــد. و راه ــاک می کن ــد، ب کرده ان

این روند کامًا واضح است.
ــد یــک هشــدار از پیــش ارســال  ــی کــه خــط مشــی اینســتاگرام را نقــض کرده ان ــرای کاربران اینســتاگرام ب

ــن شــدن هســتند. ــرض خطــر ب ــه در مع ــد ک ــا هشــدار می ده ــه آنه ــد و ب می کن
خوشبختانه اینستاگرام این پلتفرم را به مکانی امن تر برای همه کاربران خود تبدیل کرده است.

تغییــر جدیــد خــط مشــی ممنوعیــت اینســتاگرام خیــال والدیــن را در هنــگام گذرانــدن وقــت در اینســتاگرام 
ــد. ــر می کن ــه فرزندانشــان آرام ت نســبت ب

بعضی از ممنوعیت های اینستاگرام

ــی دارو  ــز غیرقانون ــات، تجوی ــد و فــروش دخانی ــکل، خری ــد و فــروش ال ــد و فــروش ســاح گــرم، خری خری
)حتــی اگــر در منطقــه شــما قانونــی باشــد(، فــروش حیوانــات زنــده، قمــار آنایــن، محتوای جنســیف ســخنان 
ــی  ــیب مال ــدات جســمی، آس ــه خشــونت، تهدی ــت کســی، تشــویق ب ــا آزار و اذی ــی ی ــاج خواه ــز، ب تنفرآمی

خرابــکاری و غیــره.
همه موارد ذکر شده در اینستاگرام ممنوع است و اینستاگرام محتوای شما را حذف می کند.
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اگر کاربر همچنان قوانین اینستاگرام را نقض کند، اکانت را بن می کند.
فــروش مــواد مخــدر یــا درخواســت جنســی مــواردی اســت کــه اینســتاگرام در مــورد آنهــا آنقــدر ســختگیرانه 

عمــل مــی کنــد و بافاصلــه پــس از شناســایی آنهــا حســاب را ممنــوع می کنــد.
در صورت مشاهده محتوای ممنوعه در اینستاگرام و نقض شرایط آن، چه کاری باید انجام دهید؟

تیمــی در اینســتاگرام وجــود دارد کــه گزارش هــا را بررســی می کنــد و در صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف 
ــد. ــوا را حــذف می کنن محت

بنابرایــن، هــر وقــت متوجــه چیــزی شــدید کــه خــط مشــی اینســتاگرام را نقــض می کنــد، بایــد گزارشــی 
ارســال کنیــد.

همچنیــن، اینســتاگرام بــه کاربــران اجــازه می دهــد تــا بــرای دفــاع از خــود درخواســت تجدیــد نظــر ارســال 
ــه اینســتاگرام و مرکــز  ــه طــور مســتقیم از برنام ــی را در اینســتاگرام ب ــن محتوای ــل انتشــار چنی ــد و دلی کنن

راهنمایــی اینســتاگرام توضیــح دهنــد.

محدودیت های اینستاگرام

اینستاگرام محدودیت های جدیدی برای جراحی های الغری و زیبایی نیز اعمال می کند.
اینســتاگرام در تــاش اســت تــا از ســامت جســمی و روانــی کاربــران خــود محافظــت کنــد و اعــام کــرده 

کــه برخــی از تبلیغــات را کــه بــه مــردم آســیب برســاند، محــدود می کنــد.
طبــق دســتورالعمل جدیــد، محصــوالت الغــری فقــط بــرای کاربــران اینســتاگرام کــه بــاالی ۱۸ ســال دارنــد 

ــوند. ــش داده می ش نمای
اینســتاگرام جدیــدا ســن کاربــران را بــرای تنظیــم پســت هایی کــه بایــد مطابــق ســن خــود مشــاهده کننــد 

می پرســد.

محدودیت های مهمی که باید بدانید
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ــک  ــت، الی ــو، کامن ــای فالو/آنفال ــاره محدودیت ه ــه اعــام رســمی درب ــه هیچگون بخاطــر داشــته باشــید ک
ــن  ــم. ای ــما می گویی ــرای ش ــتاگرام را ب ــای اینس ــا، محدودیت ه ــق تجربه ه ــا طب ــدارد. ام ــود ن ــره وج و غی
ــراد مختلــف  ــی اینســتاگرام شــما، و در اف ــه حســاب شــما و فعالیت هــای حســاب قبل محدودیت هــا بســته ب

متفــاوت اســت.
ــخصی از  ــداد مش ــس تع ــچ ک ــد و هی ــتگی دارن ــادی بس ــل زی ــه عوام ــتاگرام ب ــای اینس ــن محدودیت ه ای

محدودیت هــا را نمی دانــد، امــا دانســتن آن غیرممکــن نیســت.

اینها چند عامل مهم است که تأثیر قابل توجهی در اقدامات شما دارد:

سن اکانت اینستاگرام شما
تعداد فالوورهای شما

اینگیجمنت اکانت شما
فعالیت اکانت شما

بدیهــی اســت، محدودیــت حســاب جدیــد بیــش از حســاب قدیمــی اســت. حســاب هایی بــا نــرخ اینگیجمنــت 
باالتــر مجــاز بــه انجــام اقدامــات بیشــتر از حســاب های غیرفعــال هســتند.

فقط بخاطر داشته باشید که اینستاگرام احمق نیست.

ــار شــما  ــد رفت ــم می گیرن ــد و ســپس تصمی ــگاه می کنن ــای گذشــته شــما در اینســتاگرام ن ــه رفتاره ــا ب آنه
ــر. ــا خی ــه نظــر می رســد ی ــی ب طبیع

فالو/آنفالو
ــو و  ــرای فال ــا ب ــه مجموع ــد. محدودیتروزان ــه حســاب می آی ــل ب ــا عم ــک اکشــن ی ــا ی ــو مجموع فالو/آنفال

ــت اســت. ــو ۲۰۰ اکان آنفال
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۱۰ فالو/آنفالو در ساعت نیز می تواند اکانت شما را از شر بن شدن در امان نگه دارد.
اما هیچ محدودیتی در تعداد افرادی که می خواهند شما را فالو کنند وجود ندارد.

بــه یــاد داشــته باشــید کــه آهســته شــروع کنیــد و ســپس بــه تدریــج هفتــه بــه هفتــه تعــداد فالو/آنفالــو را 
افزایــش دهیــد.

مثا:
هفته اول: ۵۰ فالو/آنفالو در روز

هفته دوم: ۱۰۰ فالو/آنفالو در روز
هفته سوم: ۱۵۰ فالو/آنفالو در روز

الیک
ــاعت  ــر س ــک در ه ــد ۱۲۰ الی ــما می توانی ــن ش ــدد اســت. همچنی ــک در روز ۱۰۰۰ ع ــزان الی ــر می حداکث

انجــام دهیــد.
امــا بــرای همــه کاربــران اینســتاگرام یکســان نیســت. بــرای اینکــه اکانــت خــود را ایمــن نگــه داریــد و بــن 

نشــوید، بایــد بــه کمتــر از ۷۰۰ الیــک در روز راضــی شــوید.

کامنت
این تعداد در حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ کامنت در روز است. یک کامنت تکراری را چندبار استفاده نکنید.

همچنین شما می توانید ۵۵ کامنت در هر ساعت در اینستاگرام بگذارید.
ــا  ــن در کامنت ه ــدون مت ــی ب ــد ایموج ــعی کنی ــد. س ــخیص می ده ــپمی ار تش ــای اس ــتاگرام کامنت ه اینس

اســتفاده نکنیــد تــا اســپمی بــه نظــر نیاییــد.

کاراکتر کپشن و کامنت
تعداد کاراکتر برای نوشتن کامنت و یا کپشن پست ها ۲۲۰۰ عدد است.
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دایرکت
برای ماندن در منطقه امن اینستاگرام، ۵۰ تا ۸۰ دایرکت در روز عدد مناسبی است.

هشتگ
ــا از  ــا مواظــب باشــید ت ــد بنویســید. ام ــرای کپشــن می توانی ــان ب ــه هــر زب ــا ۳۰ عــدد هشــتگ ب از یــک ت

ــد. ــتفاده نکنی ــپمی اس ــوع و اس ــتگ ها ممن هش

استوری
شما می توانید ۱۰۰ استوری در ۲۴ ساعت روز منتشر کنید.

تگ
شما نمی توانید بیشتر از ۲۰ نفر را در یک پست تگ کنید.

منشن
در هر پست اینستاگرام می توانید تا ۱۰ نفر را منشن کنید.

تعداد کاراکتر بیو
شما می توانید تا ۱۵۰ کاراکتر در بیوگرافی خود در اینستاگرام بنویسید.

تعداد کاراکتر نام اکانت
نام اکانت اینستاگرام شما از ۳۰ کاراکتر بیشتر نمی تواند باشد.
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چراوچگونهیکبیزینسپروفایلیاپروفایلتجاریاینستاگرامداشتهباشیم؟

پروفایــل  همــان  یــا  پروفایــل  بیزینــس  نــام  بــه  قابلیتــی  اینســتاگرام  کــه  بــود   2016 ســال  در 
بــود. اینســتاگرام  در  پروفایــل  از  جدیــدی  نــوع  واقــع  در  کــرد.  معرفــی  را  اینســتاگرام  تجــاری 
مثــل  عــادی  حســاب  یــک  می توانیــد  هــم  باشــید،  داشــته  را  اینســتاگرام  در  نــام  ثبــت  قصــد  اگــر 
پروفایــل  بیزینــس  یــا  تجــاری  حســاب  یــک  هــم  و  باشــید  داشــته  اینســتاگرام  پروفایل هــای  همــه 
می باشــد. کســب وکار  یــک  بــه  مربــوط  کــه  اســت  پروفایلــی  هرگونــه  ویــژه  حســاب  ایــن 

فعلــی  پروفایــل  کــه  اســت  الزم  آیــا  کــه  می پرســند  را  ســوال  ایــن  کســب وکارها  از  خیلــی 
دهنــد؟ تغییــر  اینســتاگرام(  تجــاری  پروفایل)حســاب  بیزینــس  یــک  بــه  را  خــود  اینســتاگرام 
در پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد گفــت کــه در حــال حاضــر بیــش از 25 میلیــون بیزینــس پروفایــل در اینســتاگرام 
تجــاری  پروفایــل  یــک  بــه  را  خــود  اینســتاگرام  پروفایــل  کســب وکارها  از  خیلــی  هنــوز  امــا  هســتند،  فعــال 
بــه  آنهــا  بــرای  مشــکالتی  پروفایــل  در  تغییــر  شــاید  کــه  نگراننــد  برخــی  نکرده انــد،  تبدیــل  اینســتاگرام 
نیســتند. باخبــر  اینســتاگرام  پروفایــل  بیزینــس  مزیت هــای  از  هنــوز  دیگــر  برخــی  و  باشــد  داشــته  همــراه 

اماواقعامزیتهاییکحسابتجاریاینستاگرامچیست؟

بیزینــس پروفایــل اینســتاگرام مزیت هــای زیــادی نســبت بــه یــک پروفایــل شــخصی اینســتاگرام 
دارد، در ادامــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره می کنــم.



39ACADEMYZAFAR

ــال  ــما فع ــه ش ــاهده آدرس در صفح ــل و مش ــال ایمی ــا، ارس ــا م ــاس ب ــای تم ــتاگرام دکمه ه ــاری اینس ــل تج  1- در پروفای
ــا شــما داشــته باشــند و دیگــر مجبــور نیســتید  ــا لمــس ایــن دکمه هــا ارتبــاط بهتــری ب ــران می تواننــد ب می شــوند و کارب

کــه همــه اطالعــات را در قســمت توضیحــات بگنجانیــد.

ــد، آمــاری از قبیــل  ــی از پیــج خــود دسترســی داری ــار و اطالعــات خوب ــه آم ــل تجــاری اینســتاگرام شــما ب  2- در پروفای
ــد، چــه تعــداد نفــر  ــده شــده ان ــار دی ــد، پســت های شــما چندب ــل شــما را مشــاهده کرده ان اینکــه چــه تعــداد نفــر پروفای

مختلــف پســت های شــما را دیده انــد و …

3- تبلیــغ در اینســتاگرام، احتمــاال اطــالع داریــد کــه اینســتاگرام درآمــدش را از تبلیغاتــش بــه دســت مــی آورد، اگــر شــما 
هــم قصــد داریــد مخاطبــان هــدف خــود را بــا اســتفاده از قابلیــت تبلیــغ در اینســتاگرام هــدف بگیریــد بایــد بدانیــد کــه 

ایــن قابلیــت تنهــا در پروفایــل تجــاری اینســتاگرام فعــال اســت.

چطور پروفایل اینستاگرام خود را به یک بیزینس پروفایل تغییر دهیم؟

ــه  ــتاگرام را ب ــخصی اینس ــاب ش ــک حس ــم و ی ــش می روی ــه پی ــه مرحل ــه ب ــه مرحل در ادام
ــم. ــل می کنی ــتاگرام تبدی ــاری اینس ــاب تج ــک حس ی

1- به حساب شخصی خود در اینستاگرام بروید و در صفحه پروفایل خود قرار بگیرید.
 

2- آیکون سه نقطه یا همان Options را لمس کنید.
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3- گزینه “Switch to Business Profile” را انتخاب کنید.

ــه اینســتاگرام خــود معرفــی کنیــد، الزم  ۴- در ایــن قســمت اینســتاگرام از شــما می خواهــد کــه یــک پیــج فیســبوک را ب
ــازید. ــج بس ــک پی ــه ی ــت ک ــد الزم اس ــج نداری ــبوک پی ــر در فیس ــید. اگ ــبوک باش ــج فیس ــن پی ــن ای ــما ادمی ــه ش ــت ک اس

5- برای کسب وکار خود یک دسته بندی انتخاب کنید. یعنی مشخص کنید که کسب وکار شما چه نوع کسب وکاری 
است، آموزشی، فروشگاهی، در حوزه سالمتی و …

6- راه هــای ارتباطی با کســب وکارتان را وارد کنید، شــماره تماس، ایمیل و آدرس، حداقل یکــی از این موارد را باید پر کنید.
تمــام شــد، تمامــی مراحــل بــرای تبدیــل یــک حســاب شــخصی اینســتاگرام بــه یــک بیزینــس پروفایــل همیــن مراحــل 
بودنــد. در ادامــه، اینســتاگرام ویدیویــی را در مــورد قابلیت هــای بیزینــس پروفایــل اینســتاگرام معرفــی می کنــد.

استفادهازInstagraminsightدربیزینسپروفایلاینستاگرام

همانطــور کــه اشــاره کــردم، یکــی از مزیت هــای حســاب تجــاری اینســتاگرام ایــن اســت کــه آمــار خوبــی از وضعیــت پیــج 
ــد و در  ــرار بگیری ــود ق ــل خ ــه پروفای ــار در صفح ــن آم ــاهده ای ــرای مش ــد. ب ــرار می ده ــان ق ــما در اختیارت ــت های ش و پس

قســمت بــاالی صفحــه آیکونــی کــه شــبیه بــه نمــودار اســت را لمــس کنیــد.

اســت. شــده  تشــکیل  بخــش  ســه  از  کــه  می شــوید  جدیــدی  صفحــه  وارد  گزینــه  ایــن  لمــس  از  پــس 
 

Activity :بخش اول
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در ایــن بخــش دو عــدد را بــه شــما نشــان می دهــد، عــدد اول مربــوط بــه reach اســت، یعنــی چــه تعــداد اکانت اینســتاگرام 
 impression پســت های شــما را دیده انــد)از زمــان فعــال ســازی بیزینــس پروفایــل تــا بــه حــال( و عــدد دوم مربــوط بــه
اســت، یعنــی پســت های شــما تــا بــه حــال چندبــار دیــده شــده اند) از زمــان فعــال ســازی بیزینــس پروفایــل تــا بــه حــال(

Content :بخش دوم
ــش داده  ــا)impression( نمای ــدن آنه ــده ش ــزان دی ــراه می ــه هم ــما ب ــتوری های ش ــت ها و اس ــام پس ــش تم ــن بخ در ای

ــال( ــه ح ــا ب ــل ت ــس پروفای ــازی بیزین ــال س ــان فع ــوند.)از زم می ش

اگــر تبلیغــی هــم بــرای پســت های خــود انجــام داده باشــید در همیــن صفحــه و در قســمت promotions نمایــش داده 
می شــود.

 
Audience :بخش سوم

اختیارتــان  در  شــما  اینســتاگرام  مخاطبــان  همــان  یــا  دنبال کننــدگان  مــورد  در  را  اطالعاتــی  بخــش  ایــن 
اســت. اســتفاده  قابــل  پروفایــل  بیزینــس  ســازی  فعــال  از  بعــد  هفتــه  یــک  از  بخــش  ایــن  می دهــد،  قــرار 

بــرای  اینســتاگرام  از  کــه  افــرادی  بــرای  پروفایــل  بیزینــس  همــان  یــا  اینســتاگرام  تجــاری  پروفایــل 
اینســتاگرام  پروفایــل  بیزینــس  مزیــت  اســت.  مناســب  بســیار  می کننــد  اســتفاده  خــود  کســب وکار 
می گیــرد  قــرار  شــما  پروفایــل  در  مخاطبــان  بهتــر  ارتبــاط  بــرای  دکمه هایــی  هــم  کــه  اســت  ایــن 
می دهــد. قــرار  اختیارتــان  در  شــما  پســت های  و  صفحــه  از  خوبــی  اطالعــات  و  آمــار  هــم  و 

اگــر کســب وکار شــما در اینســتاگرام فعــال اســت توصیــه می کنــم کــه یــک پروفایــل 
کســب وکارتان در اینســتاگرام را بــه یــک بیزینــس پروفایــل تغییــر دهیــد.
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روش خالقانه برای افزایش فالوور اینستاگرام به صورت واقعی

سوال اول: چرا نباید فالوو فیک اینستاگرام بخریم؟

یعنــی  داریــم،  تعامــل  نــرخ  نــام  بــه  چیــزی  اینســتاگرام  در  دهــم.  مــی  ارایــه  کوتــاه  خیلــی  را  پاســخ 
کامنتهــا  تعــداد  الیکهــا،  تعــداد  جمــع  بــا  تعامــل  نــرخ  دارنــد.  تعامــل  شــما  بــا  چقــدر  شــما  مخاطبــان 
فالــوور  اگــر  خــب  آیــد.  مــی  دســت  بــه  کننــدگان  دنبــال  تعــداد  بــر  آنهــا  تقســیم  و   .  . و  ســیوها  تعــداد 
ایــد. داده  کاهــش  را  تعامــل  نــرخ  و  ایــد  کــرده  تــر  بــزرگ  را  کســر  مخــرج  دلیــل  بــی  یعنــی  بخریــد  فیــک 
و ایــن یعنــی حســاب شــما یــک حســاب بــا نــرخ تعامــل پاییــن در نظــر اینســتاگرام دیــده مــی شــود و این یــک امتیــاز منفی 
ــوور فیــک را فرامــوش کنیــم، از دســت دادن آمارهاســت. در حســاب  اســت. امــا دلیــل دیگــری کــه باعــث می شــود فال
تجــاری اینســتاگرام آمارهــای جالبــی از دنبــال کننــدگان بــه شــما داده می شــود کــه اگــر از فالــوور فیک اســتفاده کنید مســلما 
آمارهــا دچــار خطــا خواهنــد شــد و دیگــر نمیتوانیــد اطالعــات درســتی از دنبــال کننــدگان واقعــی خــود داشــته باشــید.

سوال دوم : چرا نباید از هرجایی به دنبال فالوور اینستاگرام باشیم؟

ــوزش  ــج آم ــک پی ــن ی ــر م ــم. اگ ــده بگیری ــد نادی ــم نبای ــودن آن را ه ــد ب ــا هدفن ــت، ام ــم اس ــوور مه ــودن فال ــی ب واقع
آشــپزی داشــته باشــم، بــه نظرتــان منطقــی اســت کــه از یــک پیــج ورزشــی مرتبــط بــا آقایــان بــه دنبــال فالــوور 
باشــم؟ اصــال بــه دســت آوردن چنیــن دنبــال کننــدگان بــرای مــن ارزشــمند اســت؟ آیــا آقایــان بــه مطالــب 
مــن عالقــه دارنــد؟ آیــا بــا مطالــب مــن تعاملــی خواهنــد داشــت؟ آیــا دســتورات آشــپزی مــن را مــی خرنــد؟
ــوور  ــال جــذب فال ــه دنب ــه هدفمنــد بــودن آن هــم فکــر کنیــد، و از هــر جایــی ب ــوور ب ــودن فال ــر واقعــی ب پــس عــالوه ب

ــید. نباش
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سوال سوم: آیا پیج اینستاگرام بخریم؟

خرید پیج را به چند دلیل توصیه نمی کنم.
دلیــل اول امنیــت پاییــن آن اســت، شــما پیــج را از هرکــس خریــداری کنیــد، آن نفــر در نظــر اینســتاگرام مالــک اصلــی پیــج 
اســت، حتــی اگــر پســورد را هــم در اختیــار شــما قــرار دهــد، می توانــد بــه اینســتاگرام اطــالع دهــد کــه پیــج مــن هــک شــده 
اســت و بــا گذشــت مراحلــی اینســتاگرام پیــج را بــه فروشــند بازمیگردانــد و بــه همیــن راحتی پیج شــما از دســت مــی رود.

و گذشته از این موضوع ما نمیدانیم که این پیج مخاطبان خود را از چه طریقی به دست آورده است و آیا هدفمند هستند یا 
خیر.

لذا خرید پیج را هم توصیه نمی کنم، مگر در مواری که به فروشنده اعتماد کامل دارید و از قوی بودن پیج هم مطمئن 
هستید.

روش های افزایش فالوور واقعی اینستاگرام
 

 حساب اینستاگرام خود را بهینه کنید

وقتــی بــرای افزایــش فالــوور اینســتاگرام برنامــه ریــزی می کنیــد، یکــی از اولیــن کارهایــی کــه بایــد انجــام دهیــد، بهینــه 
کــردن صفحــه اینســتاگرام کســب وکارتان اســت.

توضیحــات صفحــه اینســتاگرام برنــد خــود را ماننــد صفحــه اصلــی وب ســایتتان ببینیــد. بــدون یــک عکــس پروفایــل و 
توضیحــات مناســب برنــد، بــدون یــک آیــدی مناســب، بــدون درج اطالعــات تمــاس و … افــراد چطــور برنــد شــما را 

تشــخیص دهنــد؟
ــود  ــب وکار خ ــورد کس ــد در م ــه بای ــد ک ــوش کرده ان ــل فرام ــور کام ــه ط ــا ب ــی از برند ه ــی خیل ــد، ول ــب کنی ــاید تعج ش
توضیــح دهنــد، آنهــا تنهــا یــک لینــک بــه صفحــه وب ســایت خــود درج کرده انــد و توقــع دارنــد افــراد بــدون شــناخت 
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آنهــا روی لینــک کلیــک کننــد.
اگــر می خواهیــد افــراد روی لینــک شــما کلیک کنند، پــس بهتر اســت ابتدا خود را بــه خوبی معرفــی کنید و در ادامــه آن ها را 
تشــویق بــه کلیــک کنید. اینکــه چه لینکی را قرار دهید کامال به اســتراتژی بازاریابی اینســتاگرامی شــما بســتگی دارد، برخی 
لینــک صفحــه اصلــی وب ســایت را قــرار می دهنــد و برخــی دیگــر به صفحــه خاصی کــه بــرای کاربران اینســتاگرام مناســب  
اســت لینــک می دهنــد و برخــی دیگر بــه صفحه ای کــه به طــور اختصاصی بــرای کاربــران اینستاگرامشــان طراحــی کرده اند.
نیــز  آن  نوشــتن  و  نباشــد  طوالنــی  خیلــی  شــما  کســب وکار  نــام  و  آیــدی  کــه  کنیــد  ســعی  نهایــت  در 
بــه  بنویســید.  خــودش  روش  بــه  را  شــما  نــام  کاربــر  هــر  کــه  نباشــد  گونــه ای  بــه  و  باشــد  ســاده  و  راحــت 
داشــته  راحــت  جســتجوی  و  تایــپ  قابلیــت  بــا  و  ذهــن  در  مانــدگار  کوتــاه،  نــام  و  آیــدی  خالصــه  طــور 
نکنیــد. اســتفاده  خــود  اینســتاگرام  آیــدی  در  خــاص  کارکترهــای  و  اعــداد  از  کنیــد  ســعی  و  باشــید 

در تولید محتوا ثبات داشته باشید

کــه  اســت  ایــن  دهیــد  انجــام  می توانیــد  اینســتاگرام  فالــوور  افزایــش  بــرای  کــه  کاری  بدتریــن 
دســت  بــه  هــم  فالــوور  تعــدادی  اگــر  واقــع  در  دهیــد.  انجــام  محتــوا  تولیــد  نامنظــم  صــورت  بــه 
داده ایــد. آنهــا  بــه  را  برندتــان  کــردن  فرامــوش  فرصــت  نامنظــم  محتــوای  تولیــد  بــا  باشــید  آورده 
بــرای فرامــوش نشــدن برندتــان بــه طــور منظــم محتــوا قــرار دهیــد، برندهــا ماننــد پیج هــای ســرگرمی محتــوای زیــاد تولید 
ــوا  ــی محت ــا روال ثابت ــد و ب ــت می کنن ــادل را رعای ــوا تع ــد محت ــی در تولی ــتر، ول ــی بیش ــر و برخ ــی کمت ــد، برخ نمی کنن
ــا همیــن روال حرکــت کنیــد. ــرار می دهیــد، همیشــه ب ــوا ق ــه ای ســه محت ــال هفت ــه طــور مث تولیــد می کننــد. پــس اگــر ب

کار کنید محتوای شما توسط دیگر حساب های فعال اینستاگرام منتشر شود

یکــی از روش هــای خــوب و طبیعــی بــرای افزایــش فالــوور ایــن اســت کــه محتــوای برنــد شــما توســط دیگــر افــراد فعــال 
در اینســتاگرام منتشــر شــود.

ــی را  ــران محتواهای ــا کاب ــد ت ــی کنی ــوری طراح ــابقه را ط ــد و مس ــزار کنی ــتاگرامی برگ ــابقات اینس ــد مس ــال می توانی مث
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ــد. ــر کنن ــود منتش ــاب خ ــما در حس ــد ش ــتگ برن ــدی و هش ــر آی ــا ذک ــی را ب ــا محتواهای ــد ی ــر کنن ــما منتش ــه ش از صفح
یــا بــا برخــی از پیج هــای معتبــر اینســتاگرام کــه بــه کســب وکار شــما مرتبــط هســتند و مخاطبــان هدف شــما در آنجــا حضور 
دارنــد همــکاری کنید تا برای شــما تبلیغ کنند و محتوای مورد نظر شــما را با آیدی و هشــتگ کســب وکار شــما منتشــر کنند.

حضور برندتان در اینستاگرام را اعالم کنید

ســایتان  بازدیدکننــدگان  مثــال  دارد،  مخاطبانــی  نیــز  اینســتاگرام  از  خــارج  در  شــما  برنــد  قطعــا 
و.. توییتــر  ماننــد  اجتماعــی  شــبکه های  دیگــر  در  دنبال کنندگانتــان  شــما،  ایمیــل  مشــترکین 
خــود  رســانه های  دیگــر  تمامــی  در  کــه  اســت  ایــن  اینســتاگرام  فالــوور  افزایــش  هــای  روش  بهتریــن  از  یکــی 
اینســتاگرام چیســت. اینســتاگرام حضــور داریــد و مزیــت دنبــال کــردن صفحــه شــما در  اعــالم کنیــد کــه در 
باشــید  داشــته  اینســتاگرام  پســت های  آخریــن  بــرای  بخشــی  خــود  وب ســایت  در  مثــال 
بشــوند. اینســتاگرام  در  شــما  محتواهــای  حــدی  تــا  و  شــما  حضــور  متوجــه  کاربــران  تــا 
یادتــان باشــد کــه تنها نباید از آنها درخواســت کنید که شــما را در اینســتاگرام دنبال کننــد، بلکه باید به آنهــا دلیلی برای دنبال 
کردنتــان ارایــه دهیــد. و بهتریــن دلیــل این اســت کــه محتواهــای مفید و متفــاوت از دیگر رســانه های خــود منتشــر کنید، در 
غیــر ایــن صــورت دلیل نــدارد کــه مخاطبان توییتر شــما یــا بازدیدکننــدگان ســایتتان در اینســتاگرام نیز شــما را دنبــال کنند.

محتوایی قرار دهید که دنبال کنندگان شما خوهان آن هستند

در  بایــد  امــا  ایــد،  گرفتــه  نظــر  در  اینســتاگرامتان  در  انتشــار  بــرای  را  متفاوتــی  محتواهــای  شــما  مســلما 
ســمت  از  مطالــب  کــدام  کــه  ببینیــد  و  کنیــد  بررســی  کوتاهــی  مــدت  از  پــس  کــه  باشــید  داشــته  نظــر 
انــد. داده  نشــان  آنهــا  بــه  بیشــتری  عالقــه  مخاطبــان  و  کرده انــد  دریافــت  بهتــری  بازخــورد  کاربــران 
بــه همیــن دلیــل تســت کــردن بســیار اهمیــت دارد، هــر ایــده ای کــه بــرای تولید محتــوا داریــد تســت کنیــد تــا در نهایت آن 
محتواهایــی کــه بازخــورد خوبــی دریافــت می کننــد را شناســایی کنیــد. مثــال ممکــن اســت پــس از مدتــی متوجه شــوید که 
برخــی ویدیوهــا بــا موضــوع خاصــی بازخــورد بهتری نســبت به دیگــر ویدیوهــا دارند. اگــر محتواهــای خاصی هســتند که 
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بــرای تولیــد آنهــا وقــت صرف می کنیــد ولی بازخــورد خوبــی ندارند، بهتر اســت که بــا محتــوای جدیدی جایگزیــن کنید.
ــتاگرام  ــه اینس ــت ک ــمندانه اس ــی هوش ــن خیل ــا ای ــت، ام ــی نیس ــب کار جالب ــتاگرام رقی ــاب اینس ــرداری از حس ــی ب کپ
رقبــای خــود را بررســی کنیــد و ببینیــد کــه چــه نــوع محتواهایــی بیشــتر مــورد پســند مخاطبــان اســت، بــا 
می کنــد. کمــک  مخاطبــان  بهتــر  شــناخت  در  شــما  بــه  ایــن  هســتند  یکســان  شــما  مخاطبــان  اینکــه  فــرض 

محتوای اینستاگرامتان را در دیگر رسانه های منتشر کنید

فــرض کنیــد رونــق یــک ویدیــوی آموزشــی جدیــد و پرطرفــدار را در اینســتاگرام خــود منتشــر کــرده و مــورد 
اســتقبال مخاطبــان هــم قــرار گرفتــه اســت. بســیار عالــی، چــرا بــه مشــترکین ایمیــل ایــن محتــوای عالــی در 
ــد. ــال کنن ــم دنب ــق را ه ــوند و رون ــتاگرام  ش ــو وارد اینس ــن ویدی ــدن ای ــرای دی ــاید ب ــم؟ ش ــالع نده ــتاگرام را اط اینس

 
برای تمامی پست های اینستاگرام از تگ لوکیشین استفاده کنید

عــالوه بــر هشــتگ از تــگ لوکیشــین هــم اســتفاده کنیــد. ایــن کار باعــث می شــود پســت شــما در جســتجوها بیشــتر دیــده 
شــود و طبیعتــا احتمــال دنبــال شــدن شــما بیشــتر مــی شــود.

 
مسابقات اینستاگرامی کوچک اما مستمر برگزار کنید

حتمــا مســابقاتی را دیــده کــه از شــما درخواســت مــی کننــد تــا تعــدادی از دوســتانتان را تــگ کنیــد و در مســابقه شــرکت 
کنیــد. ایــن روش اگــر یــک بــار انجــام شــود فایــده زیــادی بــرای شــما نخواهــد داشــت، امــا اگــر برنامــه بلنــد مــدت داشــته 
باشــید و مثــال هــر مــاه چنیــن مســابقاتی را برگــزار کنیــد، در دراز مــدت فالوورهای واقعی و ارزشــمند به دســت مــی آورید.
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دقت کنید که در اجرایی مسابقه خالقیت به خرج دهید، در تصویر زیرسه نمونه از این مسابقات را مشاهده می کنید.

از هشتگ ها غافل نشوید

هنــوز معجــزه هشــتگ هــا را بــاور نداریــد؟ اســتفاده از هشــتگها قطعــا موجــب افزایــش فالــوور و دیــدن شــدن 
بخــش  از  می توانیــد  باشــید،  کــرده  تجــاری  را  خــود  اینســتاگرام  حســاب  اگــر  شــود.  مــی  شــما  پســت های 
کنیــد. مشــاهده  را  انــد  رســیده  شــما  پســت  بــه  هشــتگ  طریــق  از  کــه  نفراتــی  تعــداد  پســت  هــر  آمارهــای 

 تبادل داشته باشید

شــما  بــار  یــک  باشــید.  داشــته  تبــادل  دارنــد  شــما  بــا  مشــترکی  مخاطبیــن  کــه  پیج هایــی  بــا  می توانیــد 
ایــن  اگــر  کــرد.  خواهنــد  را  شــما  پیــج  تبلیــغ  آنهــا  مدتــی  از  پــس  و  بکنیــد  خــود  پیــج  در  را  آنهــا  تبلیــغ 
آوریــد. دســت  بــه  جدیــد  کننــدگان  دنبــال  توانیــد  مــی  دهیــد،  انجــام  مختلفــی  پیج هــای  بــا  را  کار 

 از تبلیغ در پیج های بزرگ استفاده کنید

ــما  ــن روش ش ــد. در ای ــتفاده کنی ــزرگ اس ــای ب ــغ در پیج ه ــات تبلی ــرام از خدم ــل دیدوگ ــایت هایی مث ــد در س می توانی
ــا  ــما در آنج ــدف ش ــان ه ــم مخاطب ــادی دارد و ه ــدگان زی ــال کنن ــم دنب ــه ه ــی ک ــد و در پیج ــه می کنی ــی را تهی محتوای
حضــور دارنــد، منتشــر می کنیــد و بــرای ایــن کار مبلغــی را توســط ســایت واســت بــه مالــک پیــج پرداخــت مــی کنیــد.

ــال  ــد دنب ــا کســب وکار شــما دارد انجــام شــود می توان ــال کننــدگان واقعــی و مرتبــط ب ایــن روش اگــر در پیجــی کــه دنب
کننــدگان واقعــی بــرای شــما بــه همــراه داشــته باشــد، بخصــوص اگــر بــه صــورت مســتمر و در چنــد نوبــت انجــام شــود.
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از تکنیک پست مهمان استفاده کنید

بــرای  را  محتوایــی  شــما  روش  ایــن  در  شناســید.  مــی  را  وب  دنیــای  در  مهمــان  پســت  تکنیــک  حتمــا 
مالــک  و  دهیــد،  مــی  قــرار  ســایت  وب  مالــک  اختیــار  در  رایــگان  بــه  و  کنیــد  مــی  تهیــه  وبســایت  یــک 
کنــد. مــی  درج  محتــوا  کننــده  تولیــد  عنــوان  بــه  را  شــما  ســایت  وب  نــام  نوشــته  انتهــای  در  وبســایت 
ــد پیــج مختلــف  ــر چن ــا مدی ــد ب ــل انجــام اســت، شــما می توانی ــای اینســتاگرام هــم قاب ــی، ایــن روش در دنی بســیار عال
ــد. ــت درج کنن ــر پس ــان را در زی ــام پیجت ــا، ن ــرای آنه ــوا ب ــد محت ــه در ازای تولی ــد ک ــول کنن ــاید قب ــد، ش ــت کنی صحب

  آیدی اینستاگرامتان در دنیای واقعی پخش کنید

یــک کارت تهیــه کنیــد کــه در آن از مخاطبــان بــه حضــور در اینســتاگرام دعــوت می کنیــد و آیــدی اینســتاگرامتان را روی آن 
درج کــرده ایــد، ســپس ایــن کارت را بــه مشــتریان خــود بدهیــد. اگــر فروشــگاه حضــوری هســتید ایــن کارت را در کیســه 
ــد. ــرار دهی ــتری ق ــه مش ــالی ب ــته ارس ــن کارت را در بس ــتید ای ــی هس ــگاه اینترنت ــر فروش ــد، اگ ــرار دهی ــتری ق ــد مش خری

 پست مخاطبان هدفتان به صورت تصادفی الیک کنید

ــن  ــای ممک ــا ج ــد ت ــعی کنی ــه س ــد. البت ــک کنی ــان را الی ــت هایش ــد و پس ــه کنی ــان مراجع ــان هدفت ــه مخاطب ــه صفح ب
پســت هایــی را الیــک کنیــد کــه مشــاهده آن پســت توســط شــما معنــی دار باشــد. بــه عنــوان مثــال عکســی از 
ــر  ــا همس ــه ب ــی ک ــه عکس ــد ن ــک کنی ــت را الی ــرده اس ــرکت ک ــال ش ــای دیجیت ــانه ه ــش رس ــه در نمای ــان ک مخاطبت
ــر 100  ــه وی از ه ــه گفت ــت و ب ــرده اس ــتفاده ک ــوور اس ــش فال ــرای افزای ــن روش ب ــل از ای ــل پاتی ــت. نی ــه اس ــود گرفت خ
ــدارد. ــرری ن ــش ض ــد. امتحان ــی آوری ــت م ــه دس ــی ب ــوور واقع ــط 6 فال ــور متوس ــه ط ــد ب ــی دهی ــام م ــه انج ــی ک الیک
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 صفحه هرچه تخصصی تر بهتر

افــراد تنهــا زمانــی صفحــه شــما را دنبــال مــی کننــد که احســاس کننــد صفحه شــما بــرای آنها مفیــد اســت و نیــازی را در آنها 
برطــرف مــی کنــد. اگر مــن صفحه علــی صبوری را دنبــال میکنم، به این دلیل اســت کــه به محتــوای طنز نیــاز دارم و صفحه 
علــی صبــوری و محتواهــای آن بــه گونــه ای بــود کــه احســاس کــردم مــی توانــد در زمینــه محتــوای طنــز نیــاز مرا رفــع کند.
بــه  اقــدام  شــما  صفحــه  مشــاهده  از  بعــد  افــراد  و  باشــد  اثربخــش  شــما  تبلیغــات  افــراد  خواهیــد  مــی  اگــر 
دنبــال کــردن صفحــه کننــد، اوال بایــد بــه ســراغ مخاطبــان هدفتــان برویــد و دومــا بایــد نشــان دهیــد کــه مــی 
توانیــد بهتریــن پاســخ را بــه نیــاز آنهــا بدهیــد و بــرای ایــن کار بایــد یــک صفحــه تخصصــی داشــته باشــید

 عکس با کیفیت را فراموش نکنید

در تمامی پیج ها عکس با کیفیت تاثیر زیادی در فالو شدن پیج دارد. مهم نیست فروشنده هستید یا خدماتی را ارایه می 
دهید، متناسب با موضوع محتواهایتان از عکس های با کیفیت  وخالقانه استفاده کنید.

ویدیو را فراموش نکنید

یــک قابلیــت بســیار مهــم در اینســتاگرام تولیــد ویدیوهــای یــک دقیقــه ای اســت. تولید ویدیــو موجب ســرزنده نشــان داده 
پروفایــل شــما خواهــد شــد و صدالبتــه ویدیوهــای شــما اگر عالی باشــند می توانند موجب بیشــتر دیده شــدن شــما شــوند. 
ناگفتــه نمانــد کــه بــرای وایــرال شــده ویدیوهایتــان بایــد تــالش کنیــد و یــک ویدیو بــه همیــن راحتی هــا وایرال نمی شــود.

برای کاربران اینستاگرام پیشنهادات متفاوت داشته باشد

اگــر یــک وب ســایت کــه معمــوال از آن اســتفاده مــی کنیــد از شــما بخواهــد کــه حســاب اینســتاگرامش را دنبــال کنیــد، چــه 
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ــی  ــال خیل ــه احتم ــه ب ــن ک ــد؟ م ــال می کنی ــج آن را دنب ــردن پی ــدا ک ــد از پی ــد و بع ــتاگرام می روی ــه اینس ــا ب ــد؟ آی می کنی
ــم. ــام نمی ده ــن کار را انج ــاد ای زی

ــه  ــد ب ــه می ه ــتاگرامش ارای ــران اینس ــه کارب ــژه ای ب ــنهادات وی ــا و پیش ــایت تخفیف ه ــن س ــه ای ــوم ک ــه ش ــر متوج ــا اگ ام
ــرد. ــم ک ــال خواه ــاد آن را دنب ــال زی احتم

 از آپارت و یوتیوب فالوور جذب کنید.

یوتیــوب و نمونــه موفــق ایرانــی آن یعنــی آپــارت، پلتفرمهــای بســیاری مناســبی بــرای ویدیــو مارکتینــگ هســتند. در ایــن 
ــد. خــب اگــر  ــه دســت آوری ــادی ب ــال کننــدگان زی ــادی تولیــد و منتشــر کنیــد و دنب پلتفرم هــا می توانیــد ویدیوهــای زی
در ایــن رســانه ها فعــال هســتید و دنبــال کننــده داریــد، بهتــر اســت بــا پیشــنهاداتی آنهــا را تشــوبق بــه حضــور در صفحــه 

اینســتاگرامتان کنیــد.
ــان  ــد، مخاطب ــر کنی ــتاگرامتان منتش ــوب در اینس ــارت و یوتی ــی از آپ ــوای متفاوت ــما محت ــه ش ــال، همینک ــوان مث ــه عن ب
را بــه دنبــال کــردن شــما در اینســتاگرام وسوســه می کنــد و بــه ایــن شــکل آپــارات و یوتیــوب خــود بــه منبعــی 
و  آپــارات  در  شــما  کننــدگان  دنبــال  زیــرا  می شــوند  تبدیــل  اینســتاگرامتان  فالوورهــای  افزایــش  بــرای  دائمــی 
ــید. ــته باش ــا داش ــن پلتفرم ه ــی در ای ــور فعال ــه حض ــرطی ک ــه ش ــه ب ــتند، البت ــش هس ــال افزای ــدام در ح ــز م ــوب نی یوتی

 از رویدادها در دنیای واقعی دنبال کننده جذب کنید

زمانــی کــه در آموزشــگاه فعالیــت مــی کــردم، یــک مســابقه طراحــی کردیــم و در یــک ســمینار اعــالم کردیــم کــه اگــر تــا 
پایــان ســمینار بــه جمــع دنبــال کننــدگان اینســتاگرام بپیوندیــد در ایــن مســابقه و قرعــه کشــی آن شــرکت داده مــی شــوید.
همیــن کار باعــث شــد کــه تعــداد زیــادی از حضــار اینســتاگرام آموزشــگاه را دنبــال کننــد و بــه دلیــل محتــوای مفیــدی کــه 
در اینســتاگرام منتشــر مــی کردیــم بــرای همیشــه از دنبــال کننــدگان مــا باشــند. بــه همیــن راحتــی تعــداد زیــادی دنبــال 

کننــده واقعــی بــه دســت آوردیــم.
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 نشان دهید که صالحیت دارید

صالحیت، سالحی مخفی برای افزایش فروش در اینستاگرام.

ــی  ــخص معمول ــک ش ــگاه را ی ــی از فروش ــد. یک ــر بگیری ــان را در نظ ــوالت یکس ــا محص ــی ب ــوازم ورزش ــگاه ل دو فروش
ــد می کنیــد؟ مســلما از فروشــگاهی  ــد و دیگــری را یــک پیشکســوت ورزشــی، شــما از کــدام یــک خری مدیریــت می کن
ــند  ــان باش ــم یکس ــگاه باه ــن دو فروش ــوالت ای ــاید محص ــود، ش ــت می ش ــی مدیری ــی ورزش ــک کارشناس ــط ی ــه توس ک
ــود. ــی ش ــام م ــتری انج ــت بیش ــان و رضای ــس اطمین ــا ح ــی ب ــص ورزش ــک متخص ــی از ی ــوازم ورزش ــد ل ــا خری ام
پــس در هــر زمینــه ای کــه خدمــات یــا محصوالتــی را ارایــه مــی دهیــد، نشــان دهیــد کــه صالحیــت داریــد و 
متفــاوت از رقبــا هســتید. مثــال اگــر بــه فــروش گل و گلــدان در اینســتاگرام مشــغول هســتید، نشــان دهیــد کــه 
ــما  ــد ش ــان ده ــه نش ــد ک ــه دهی ــران ارای ــه کارب ــی را ب ــا و نکات ــوزش ه ــد، آم ــی کنی ــه کار م ــن زمین ــت در ای سالهاس
متخصــص ایــن حــوزه هســتید، اگــر در رویــدادی تخصصــی در زمینــه گل و گیــاه شــرکت مــی کنیــد، حتمــا 
بــا عکــس و فیلــم بــه کاربــران نشــان دهیــد کــه بــه عنــوان یــک متخصــص در ایــن رویــداد حضــور داریــد.
همــه ایــن کارهــا بــه مرور برای کاربران مشــخص مــی کند که شــما متخصص این حــوزه هســتید و صالحیت الزمــه را دارید 
همیــن موضــوع موجــب مــی شــود که خیلــی راحت و ســریع به شــما اعتماد کننــد و ایــن یعنی کســب درآمد از اینســتاگرام.

نشاندهیدکهمورداعتمادهستید

ــلما  ــد؟ مس ــاد داری ــه آن اعتم ــه ب ــخصی ک ــا ش ــید ی ــی شناس ــه نم ــخصی ک ــد، ش ــی کنی ــد م ــی خری ــه کس ــما از چ ش
گزینــه دوم، پــس اعتمــاد را هــم بــه عنــوان دومیــن روش عالــی بــرای بهبــود فــروش در اینســتاگرام بشناســید.

عالوه بر صالحیت داشتن، باید مورد اعتماد بودن خود را هم نشان دهید. اعتماد یعنی چه؟ چه فرقی با صالحیت دارد؟

بــا صالحیــت شــما نشــان مــی دهیــد کــه در حــوزه خــود قــوی و متخصــص هســتید. امــا آیــا واقعــا در درجــه اول بــه فکــر 
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مشــتریان خــود هســتید یــا ســود خــود؟ ایــن یعنــی اعتمــاد.
کاربران باید به شما اعتماد پیدا کنند و مطمئن باشند که سود کسب و کار اولویت اول شما نیست.

اگــر ضمانــت بازگشــت وجــه داده ایــد، واقعــا بــه آن عمــل کنیــد و بــه دیگــران نشــان دهیــد کــه بــه وعــده خــود عمــل کــرده 
. ید ا

پشت صحنه کسب و کارتان را نشان دهید و با کاربرانتان رو راست باشید
اگر مشتریان راضی دارید به دنبال کنندگان اینستاگرام خود نشان دهید که مشتریانتان از شما راضی هستند.

خریدازاینستاگرامراآسانکنید

ــروش در  ــود ف ــی بهب ــن یعن ــت و ای ــتر اس ــوع پیوســتن آن بیش ــه وق ــتاگرام هرچــه آســانتر باشــد احتمــال ب ــد از اینس خری
ــتاگرام اینس

وقتی پروسه خرید سخت و نامشخصی داشته باشید چه می شود؟ بخشی از خریدها را از دست می دهید.
بــه جــای اینکــه کاربــران را بــه گذاشــتن کامنــت و پرســیدن قیمــت وادار کنیــد، خیلــی راحــت دربــاره محصــول و قیمــت 

آن توضیــح دهیــد.
ــت  ــفارش کاال صحب ــد و س ــه خری ــاره پروس ــح درب ــی واض ــد، خیل ــویق کنی ــت تش ــه دایرک ــران را ب ــه کارب ــای اینک ــه ج ب
کنیــد. مثــال بنویســید کــه بــرای خریــد بــا شــماره زیــر تمــاس گرفتــه و کــد کاال را اعــالم کنیــد. یــا اگــر پرداخــت آنالیــن 

داریــد، بــه کاربــران بگویــد بــرای ثبــت ســفارش وارد لینــک شــوید و کــد کاال را درج کنیــد.

خیلیخوبپاسخگوباشید
بــه شــخصه وقتــی ســوالی در کامنــت میپرســم و میبینــم کــه در عــرض چنــد دقیقــه کامنــت مــن پاســخ داده مــی شــود 

ــم. ــدا می کن ــج پی ــه آن پی ــی ب ــس خوب ح

این حس که این پیج یک پیج فعال است، افرادی هستند که واقعا پاسخگو هستند، افرادی هستند که هر زمان می توانم با 
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آنها در ارتباط باشم، افرادی که واقعا به دنبال فعالیت حرفه ای در اینستاگرام هستند و میتوانم به حرف ها و گفته هایشان 
اعتماد کنم.

بــرای  بســیار  کــه  می شــوند  ایجــاد  مخاطــب  بــه  ســریع  و  درســت  پاســخگویی  بــا  تنهــا  حس هــا  ایــن  همــه 
اســت. مهــم  بســیار  کــه  باشــید  موقــع  بــه  و  درســت  پاســخگویی  فکــر  بــه  پــس  هســتند.  ارزشــمند  شــما 
پاسخگویی به مشتریان موجب افزایش اعتماد و اطمینان آنها خواهد شد و افزایش اعتماد و اطمینان یعنی افزایش فروش در 

اینستاگرام.

هزینهارسالمعقولیداشتهباشید

ــی   ــی نم ــه نهای ــه مرحل ــال ب ــاالی ارس ــه ب ــل هزین ــه دلی ــا ب ــات تنه ــی از سفارش ــه بخش ــد ک ــان می ده ــی ها نش بررس
ــد. ــی  کن ــوض م ــود را ع ــم خ ــال تصمی ــاالی ارس ــه ب ــدن هزین ــا دی ــا ب ــته ام ــد داش ــد خری ــتری قص ــع مش ــند. در واق رس

عکاسی از محصوالت را به درستی انجام دهید

هــر پســت شــما حرفــی بــرای گفتــن دارد و از آنجایــی کــه در اینســتاگرام هســتیم، بیشــتر ایــن حرفهــا را عکس شــما خواهد 
زد. نــه تنهــا عکــس از محصــوالت بلکــه تمامــی عکس هــای شــما در اینســتاگرام باید بــا کیفیت و مرتبط با کپشــن باشــند.
باشــد. داشــته  درســتی  چیدمــان  و  بگیریــد  عکــس  مختلــف  زوایــای  در  خــود  محصــول  از  اســت  بهتــر 

منظم حضور داشته باشید

شــما نســبت بــه فروشــگاهی کــه یــک روز بــاز اســت و یــک روز بســته اســت چــه حســی داریــد؟ فروشــگاهی 
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توانــم  نمــی  بــه شــخصه  مــن  تعطیــل؟  روز  بعضــا چنــد  و  بــاز هســت  تــا شــب  از صبــح  روز  بعضــا دو  کــه 
کننــد.  رهــا  را  خــود  کار  همیشــه  بــرای  اســت  ممکــن  لحظــه  هــر  می کنــم  احســاس  کنــم،  اعتمــاد  آن هــا  بــه 
پــس ســعی کنیــد بــرای حضــور در اینســتاگرام برنامــه داشــته باشــید، اگــر روزانــه محتوا منتشــر مــی کنید، ســعی کنیــد این 
روال را حفــظ کنیــد، اگــر هــر هفتــه چنــد پســت قــرار مــی دهیــد ســعی کنیــد همیشــه بــرای هــر هفتــه برنامــه داشــته باشــید

برایتولیدمحتوابرنامهداشتهباشید

ایــن مــاه چــه محتواهایــی را بایــد منتشــر کنیــد؟ بــه  در شــروع هــر هفتــه یــا هــر مــاه بایــد بدانیــد کــه در 
چــه دلیــل ایــن محتواهــا را منتشــر مــی کنیــد؟ ایــن محتواهــا در راســتای چــه اهدافــی منتشــر مــی شــوند؟
بــه همیــن دلیــل بایــد اســتراتژی و برنامــه محتوایــی داشــته باشــید بــه طــوری کــه هــر روز دقیقــا بدانیــد چــه 
پســت هایــی و بــا چــه اهدافــی منتشــر خواهیــد کــرد. مثــال مــن مــی دانــم کــه ایــن هفتــه دو پســت آموزشــی 
ــت. ــم داش ــتاگرامی خواه ــابقه اینس ــی مس ــه کش ــتوری از قرع ــک اس ــب و کارم و ی ــه کس ــت صحن ــت از پش ــک پس ی

هدفمندتبلیغکنید

پــس  شــوند.  دیــده  بایــد  باشــند  اثرگــذار  اینکــه  بــرای  باشــند  عالــی  کــه  هــم  هرچقــدر  شــما  محتواهــای 
باشــید. هــم  هدفمنــد  کننــده  دنبــال  جــذب  دنبــال  بــه  باکیفیــت،  محتــوای  تولیــد  کنــار  در  کــه  اســت  الزم 
اســت  تبلیغــات  اینســتاگرام،  در  فــروش  افزایــش  و  واقعــی  فالــوور  افزایــش  بــرای  عالــی  روش هــای  از  یکــی 
کــه  نکتــه ای  امــا  کنیــد.  تبلیــغ  مرتبــط  رســانه های  و  پیج هــا  دیگــر  در  را  خــود  محتــوای  و  پیــج  شــما  یعنــی 
بایــد بــه آن توجــه کنیــد انتخــاب محــل تبلیــغ اســت. آیــا پیــج مــورد نظــر مخاطــب بدردبخــور بــرای کســب 
و کار شــما دارد؟ آیــا مخاطبــان ایــن پیــج می تواننــد بــرای شــما مفیــد باشــند و تبدیــل بــه خریــدار شــوند؟
ــه دســت  ــرای ب ــا هزینه هــای خــود را ب ــد ت ــود تبلیغــات خــود دقــت کنی ــد ب ــه هدفمن ــذا در اجــرای تبلیغــات حتمــا ب ل

ــه هــدر ندهیــد. آوردن مخاطــب اشــتباه ب
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مشتریانراضیرابهاعتبارخودتبدیلکنید

می تواننــد  راضــی،  مشــتری  چنــد  حتــی  امــا  اســت  ســختی  کار  راضــی  مشــتریان  آوردن  دســت  بــه 
از  اینکــه  بــدون  راضــی  مشــتریان  اینکــه  بــر  عــالوه  کننــد.  کمــک  شــما  کار  و  کســب  پیشــبرد  بــه 
آنهــا  بــا  می توانیــد  بلکــه  می شــوند،  شــما  کســب وکار  کننــدگان  تبلیــغ  بــه  تبدیــل  بخواهیــد،  آنهــا 
دهیــد. نمایــش  کاربــران  دیگــر  بــه  را  آنهــا  رضایــت  ســپس  و  بخواهیــد  را  نظراتشــان  کنیــد،  گفتگــو 

اطالعات ضروری را پنهان نکنید

همانطــور کــه در چنــد مــورد قبــل اشــاره کــردم، ســعی نکنیــد اطالعــات ضــروری را از مخاطبــان پنهــان کنیــد و 
ــوالت  ــت محص ــه قیم ــی ک ــتید؟ پیج ــر هس ــت ت ــج راح ــدام پی ــما در ک ــد. ش ــتن کنی ــت گذاش ــه کامن ــا را وادار ب آنه
را درج نمــی کنــد یــا پیجــی کــه بــرای تمــام محصوالتــش توضیحــات کافــی و قیمــت را درج کــرده اســت.

مســلما هرچــه بــا مخاطــب شــفاف تــر باشــید مخاطــب حــس بهتــری نســبت 
بــه شــما و کســب و کارتــان خواهــد داشــت.

دنبالکنندگانخودرابهآهنرباتبدیلکنید

فعــال  مخاطبــان  کنیــد  کاری  کــه  اســت  ایــن  اینســتاگرام  فالــوور  افزایــش  روش هــای  از  دیگــر  یکــی 
اســت  مســابقه  برگــزاری  تکنیک هــا  از  یکــی  کــه  بیاورنــد.  شــما  بــرای  جدیــد  کننــدگان  دنبــال  شــما، 
کنــد. معرفــی  خــود  دوســتان  از  تعــدادی  بــه  را  شــما  پیــج  بایــد  آن،  در  شــرکت  بــا  مخاطــب  مســابقاتی 
از دوســتان  تــا   5 ” بنویســید  ای عمــل کنیــد و خیلــی ســاده  بــه مســابقات کلیشــه  نیســت شــبیه  قــرار  البتــه 
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تــا مخاطبــان  باشــید  داشــته  ســناریوی جالــب  یــک  اســت  قــرار  بلکــه  ببریــد”  و جایــزه  کنیــد  تــگ  را  خــود 
بــا میــل و اشــتیاق بیشــتری دوســتان خــود را تــگ کننــد و دوســتان هــم از تــگ شدنشــان ناراحــت نشــوند.

پشتصحنهکسبوکارتانرابهنمایشبگذارید

شــما  بــه  مخاطبــان  اعتمــاد  هرچــه  اینکــه  کــردم،  صحبــت  اعتمــاد  از  مطلــب  ابتــدای  در 
کنــد. مــی  پیــدا  افزایــش  فــروش  و  کــرد  خواهنــد  خریــد  شــما  از  تــر  راحــت  باشــد،  بیشــتر 
یکــی از بهتریــن روش هــای جلــب اعتمــاد در اینســتاگرام، نمایــش پشــت صحنــه کســب و کار اســت، اینکــه 
چیــز  هیــچ  شــما  دارد،   برایشــان  مشــخص  پیــام  یــک  ببینــد  را  شــما  کار  و  کســب  صحنــه  پشــت  مخاطبــان 
بــرای پنهــان کــردن از مخاطــب خــود نداریــد” و ایــن یعنــی شــما کامــال بــا مخاطــب خــود شــفاف هســتید.

با مخاطب مثل یک انسان رفتار کنید نه مثل یک ربات

دارنــد. تکــراری  هــای  کپشــن  بــا  خشــک  هــای  پســت  کــه  ایــد  دیــده  را  هایــی  پیــج  حتمــا 
ــن  ــری کپش ــک س ــه ی ــد ک ــی بینی ــول م ــس محص ــدادی عک ــد تع ــی کنی ــگاه م ــان ن ــت اخیرش ــه 10 پس ــی ب ــال وقت  مث
ــب  ــی مخاط ــد، یعن ــی گوین ــه م ــات گون ــار رب ــتن، رفت ــت گذاش ــدل پس ــن م ــه ای ــده اســت. ب ــا نوشــته ش ــر آنه ــت زی ثاب
احســاس مــی کنیــد کــه در پــس آن پیــج یــک ربــات نشســته اســت و بــه صــورت طوطــی وار کارهایــی را انجــام مــی دهــد.

در مقابــل پیــج هایــی هســتند کــه بــرای هــر محصولشــان گفتگویــی اختصاصــی و جــذاب بــا مخاطــب دارنــد. 
شماســت. بــا  گفتگــو  حــال  در  و  ایســتاده  شــما  مقابــل  در  شــخص  یــک  کنیــد  مــی  احســاس  کــه  طــوری 
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ازاینفلوئنسرمارکتینگاستفادهکنید

یکــی دیگــر از روش هــای جــذب دنبــال کننــده هدفمنــد و همینطــور خریــدار، اســتفاده از تکنیــک اینفلوئنســر مارکتینــگ 
اســت، یعنــی توســط یــک شــخص نســبتا معــروف توصیــه شــوید.

اینفلوئنســر مارکتینــگ یــک حــوزه تخصصــی مجــزا اســت کــه جــای صحبــت بســیاری دارد و در دوره بازاریابــی اثربخــش 
در اینســتاگرام یــک فصــل دربــاره آن صحبــت کــرده ام.

ــش  ــد، روی مخاطبان ــته باش ــادی داش ــبتا زی ــدگان نس ــال کنن ــر دنب ــورد نظ ــخص م ــت ش ــی الزم اس ــور کل ــه ط ــا ب ام
ــد. ــما باش ــب و کار ش ــا کس ــط ب ــم مرتب ــش ه ــخص و مخاطبان ــوزه کاری آن ش ــد و ح ــته باش ــی داش ــذاری باالی اثرگ
مثــال اگــر در زمینــه فــروش لــوازم ورزشــی فعالیــت مــی کنیــد، بهتر اســت یــک اینفلوئنســر ورزشــی شــما را بــه مخاطبانش 

ــی کند معرف

۵ اصل تولید محتوا برای بازاریابی در اینستاگرام

۱- ارزش آفرینی کنید

از  کســب وکارها  از  خیلــی  هنــوز  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت  امــا  باشــید،  شــنیده  بارهــا  را  اصــل  ایــن  شــاید 
اســت. اصــل  ایــن  نکــردن  رعایــت  اینســتاگرام  در  آنهــا  موفقیــت  عــدم  دالیــل  از  یکــی  و  هســتند  غافــل  آن 
دادن  دنبــال  بــه  اینکــه  از  پیــش  باشــید،  خــود  برنــد  کــردن  مطــرح  دنبــال  بــه  اینکــه  از  پیــش  شــما 
کنیــد. آفرینــی  ارزش  آنهــا  بــرای  خــوب  محتــوای  بــا  بایــد  باشــید،  مخاطبــان  بــه  پیشــنهادهایی 
ــه  ــه مخاطــب ارای ــه صــورت رایــگان ارزشــی ب ــرار نکرده ایــد، وقتــی هنــوز ب ــا مخاطــب ارتبــاط کافــی برق وقتــی هنــوز ب

ــت. ــتباهی اس ــد کار اش ــنهاد خری ــد، دادن پیش نکرده ای
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٢- مقیاس پذیری استراتژی تولید محتوا

اگــر اســتراتژی تولیــد محتــوای شــما مقیــاس پذیــر نباشــد نمی توانیــد در دراز مدت بــا آن ادامه دهیــد. مثال فــرض کنید که 
اســراتژی تولیــد محتــوای یــک شــرکت در  و پنجــره ســازی ایــن اســت کــه هربار کــه پــروژه ای دریافــت می کننــد از وضعیت 
قبــل و بعــد پــروژه عکــس بــرداری می کننــد و بــا توضیحــات کامــل و شــرح مراحــل در اینســتاگرام بــه اشــتراک می گذارند.

محتــوا  می کننــد،  دریافــت  پــروژه  کــه  زمانــی  تــا  یعنــی  اســت،  پایــدار  و  پذیــر  مقیــاس  اســتراتژی  ایــن 
زیــرا  اســت،  مناســبی  ،گزینــه  پــروژه  محوریــت  بــا  محتــوا  تولیــد  اســتراتژی  پــس  دارنــد،  تولیــد  بــرای 
کــرد. ایجــاد  محتــوا  هــا  پــروژه  حــول  می تــوان  مختلفــی  شــکل های  بــه  هــم  و  اســت  پایــدار  هــم 
امــا فــرض کنیــد کــه ایــن شــرکت تصمیــم می گیــرد کــه در محتواهــای مختلــف اجــزای مــورد نیــاز بــرای ســاخت پنجره و 
مراحــل مختلــف پنجــره ســازی را معرفــی کنــد، اگــر اســتراتژی محتوایــی حــول ایــن محــور قــرار گرفتــه باشــد نمی توانــد 
پایــدار باشــد، زیــرا پس از مدتی شــما تمامــی مراحل پنجره ســازی را توضیــح داده اید و دیگــر محتوایی برای تولیــد ندارید.

۳- بازاریابی در اینستاگرام و پایداری در تولید محتوا

ــبی  ــدام مناس ــه ان ــد ب ــد می توان ــته باش ــبی داش ــه مناس ــرود و تغذی ــی ب ــگاه ورزش ــه باش ــی ب ــر کس ــه اگ ــم ک ــه می دانی هم
دســت یابــد، امــا مســئله اصلــی پایــداری در ادامــه ایــن رونــد اســت، آیــا ورزش کــردن و تغذیــه مناســب را می توانــد بــه 

صــورت پایــدار ادامــه دهــد؟
تولیــد محتــوا در اینســتاگرام هــم بــه ایــن صــورت اســت، اینکــه اســتراتژی مناســبی را پیــدا کنیــد و ســپس محتــوای خوبــی 
تولیــد کنیــد خیلــی دور از انتظــار نیســت، امــا چیــزی کــه مهــم اســت پایــداری در ادامــه ایــن رونــد اســت. آیــا می توانیــد 

ایــن رونــد را ادامــه دهیــد.
اگــر مدتــی محتوایــی را تولیــد کنیــد و بــرای مدتــی فعالیتــی نداشــته باشــید کاربــران شــما تــا حــدی ســردرگم می شــوند. 
آنهــا هــر روز یــا هرهفتــه منتظــر محتوایــی از شــما بودنــد ولــی شــما هیــچ فعالیتــی نداشــتید و ایــن موضــوع از نظــر ذهنــی 

موجــب کــم رنــگ شــدن برنــد شــما می شــود و کاربــران احســاس می کننــد شــما دیگــر فعالیتــی نداریــد.



59ACADEMYZAFAR

 
۴- تولید محتوای مورد نظر نباید بیش از اندازه سخت باشد

توانایــی تولیــد محتــوا در کســب وکارهای مختلــف متفــاوت اســت، تولیــد محتــوا در برخــی مــوارد نیــاز بــه منابــع زیــاد 
و هزینــه زیــادی دارد.

در  کــه  باشــید  داشــته  نظــر  در  حتمــا  گرفته ایــد  محتــوا  از  خاصــی  نــوع  تولیــد  بــه  تصمیــم  اگــر  پــس 
بــر  دلیــل  شــده اید  محتــوا  آن  تولیــد  بــه  موفــق  چندبــار  اگــر  حتــی  باشــد،  شــما  توانایی هــای  محــدوده 
باشــید. داشــته  را  پیوســته  صــورت  بــه  محتــوا  تولیــد  توانایــی  اســت  الزم  زیــرا  نیســت،  شــما  توانایــی 
در  و  کــرده  را ضبــط  موفــق  و گفتگویــی  کــرده  را دعــوت  بــار، متخصصیــن مختلــف  اســت چندیــن  ممکــن 
ــد؟ ــه کنی ــوا را تهی ــدل محت ــن م ــی ای ــال هفتگ ــته و مث ــورت پیوس ــه ص ــد ب ــا می توانی ــا آی ــد، ام ــرار دهی ــتاگرام ق اینس
اگــر جــواب شــما بلــه نیســت، بهتــر اســت فعــال قیــد ایــن مــدل محتــوا را بزنیــد زیــرا در نهایــت بــه دلیــل ناتوانــی در 

تولیــد آن را رهــا خواهیــد کــرد و دچــار عــدم پایــداری در اســتراتژی محتــوا خواهیــد شــد.
 

۵- اختصاصی عمل کنید و سبک خودتان را در تولید محتوا داشته باشید

هــر اســتراتژی کــه داریــد و هــر نــوع محتوایــی کــه تولیــد می کنیــد، ســعی کنیــد خودتــان باشــید و ســبک خودتــان را در 
تولیــد محتــوا داشــته باشــید.

کامــال  کــه  نــدارد  لزومــی  گرفته ایــد،  اینســتاگرام  بــرای  کوتــاه  پادکســت های  تولیــد  بــه  تصمیــم  اگــر  مثــال 
و… کنیــد  صحبــت  اون  هماننــد  یــا  دهیــد  قــرار  موزیــک  او  هماننــد  کنیــد،  تهیــه  پادکســت  رقیبتــان  مشــابه 

می توانیــد بــه ســبک خودتــان صحبــت کنیــد، بــه ســبک خودتــان پادکســت را شــروع کنیــد و یــا هــر خالقیــت دیگــری 
ایجــاد کنیــد و بــرای خودتــان ســبک بســازید.
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۶ نوع محتوای اینستاگرامی که توسط خیلی از کسب وکارها استفاده می شود

قــرار دارنــد، در  یــا خدمــات شــما  ایــن مــدل محتواهــا حــول محصــوالت  1- محتواهــای محصــول محــور، 
از  می پردازیــد،  خــود  خدمــات  و  محصــوالت  معرفــی  و  بررســی  بــه  مختلــف  شــکل های  بــه  شــما  واقــع 
می کنیــد. منتشــر  خــود  کســب وکار  اینســتاگرام  در  و  می کنیــد  تهیــه  ویدیــو  یــا  عکــس  خــود  محصــوالت 

ــتریان  ــی از مش ــال عکس ــد، مث ــرار دارن ــما ق ــتریان ش ــول مش ــا ح ــدل محتواه ــن م ــور، ای ــتری مح ــای مش 2- محتواه
خــود در حیــن اســتفاده از محصــول قــرار می دهیــد، یــا بــا مشــتریان خــود صحبــت می کنیــد و گفتگــوی خــود 
را در اینســتاگرام منتشــتر می کنیــد یــا نظــرات مشــتریان را بــه صــورت یــک فیلــم کوتــاه قــرار می دهیــد و …

افــرادی  یــا  کارمنــدان  کــه  می کنیــد  ســعی  شــما  محتواهــا  مــدل  ایــن  در  محــور،  کارمنــد  محتواهــای   -3
برخــی  بــرای  محتــوا  مــدل  ایــن  کنیــد.  معرفــی  را  هســتند  شــما  مجموعــه  از  عضــوی  شــکلی  بــه  کــه 
بپــردازد. خــود  اســاتید  معرفــی  بــه  می توانــد  آموزشــگاه  یــک  مثــال  اســت،  مناســب  کســب وکارها  از 

صحنــه  پشــت  مختلــف  شــکل های  بــه  کــه  می کنیــد  ســعی  محتواهــا  مــدل  ایــن  در  کاری،  محتواهــای   -۴
کســب وکار  مختلــف  رویدادهــای  از  می گیریــد،  عکــس  کار  محیــط  از  دهیــد.  نشــان  را  خــود  کســب وکار 
می گذاریــد. اشــتراک  بــه  و  می گیریــد  عکــس  داشــته اید  شــرکت  آن  در  کــه  رویدادهایــی  یــا  خــود 

5- محتواهــای آموزشــی، در ایــن مــدل محتواهــا بــا اســتفاده از عکــس یــا فیلــم، ســعی می کنیــد کــه در زمینــه کاری خــود 
آموزش هــا یــا نــکات آموزنــده ای را بــه کاربــران ارایــه دهیــد.

ــوی  ــداری و شستش ــاس، نگه ــاب لب ــه انتخ ــی را در زمین ــد، نکات ــت می کنی ــاک فعالی ــروش پوش ــه ف ــر در زمین ــال اگ مث
ــد. ــه می دهی ــران ارای ــه کارب ــاس ب لب
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6- ایــن مــدل محتــوا شــاید مــورد پســند خیلــی از کســب وکارها نباشــد، امــا بــه شــدت در جلــب اعتمــاد مخاطبــان موثــر 
اســت. در ایــن مــدل محتــوا شــما دســت رقیبــان خــود را رو می کنیــد.

مثــال اگــر ســاعت فــروش هســتید، بــه کاربــران می گویــد کــه یــک ســاعت فــروش چقــدر روی ســاعت ســود 
ــت  و… ــل اس ــاعت اص ــه س ــم ک ــور بفهمی ــد چط ــگام خری ــا هن ــد، ی ــد ندارن ــاعت هایی ارزش خری ــه س ــد و چ می کن
مســلما اگــر از افــرادی باشــید کــه خدمــات و کاالی ســالم بــه کاربــران ارایــه می دهیــد، ارایــه ایــن اطالعــات بــه کاربــران 

نــه تنهــا ضــرری بــرای شــما نــدارد، بلکــه موجــب جلــب اعتمــاد مخاطبــان نیــز می شــود.

نتیجه گیری نهایی :

همــه مــواردی کــه در اینجــا بــرای شــما شــرح داده شــد، گزیــده ای از تجربیــات بــود کــه بــرای بهتــر شــدن عملکــرد شــما 
ــد  ــات! چــرا کــه اینســتاگرام هــم همانن ــم تجربی ــد کــه عــرض کردی ــم. دقــت کنی ــرار دادی ــان ق در اینســتاگرام در اختیارت
ســایر پلتفــرم هــا و کســب و کارهــا هیــچ گاه الگوریتــم هــای خــود را بــه طــور مســتقیم بازگــو نمیکنــد کــه اگــر اینطــور بــود 
بــا دانســتن رمــوز آنهــا، شــما هــم می توانســتید دقیقــا همــان کســب و کار را راه انــدازی کنیــد. پــس ایــن بــاور کــه الگوریتــم  
جدیــد اینســتاگرام طــی اطالعیــه ای منتشــر می شــود بــاوری غلــط اســت و شــما بایــد بــا تجزیــه و تحلیــل ایســنتاگرام بــه 
ــه  ــد اینســتاگرام ب ــا فعالیــت و اســتراتژی منظــم و درک درســت از الگوریتــم جدی ایــن الگوریتم هــا دســت پیــدا کنیــد . ب

راحتــی در کســب و کار خــود پیشــرو باشــید.



همین االن شروع کن

پاپان

شاد و پیروز و موفق باشید

کمکت میکمن کسب و کار خودتون راه اندازی کنید و به درآمد برسید
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