
 چیست؟ راز یک بیو جذاب و حرفه ای

از آنجایی که بیو بهترین مکان برای قالب کردن مشتری است باید از کلمات مناسب و حرفه ای استفاده 

 . است رایگان کرد و بهترین کلمه ای که میتوان به آن اشاره کرد استفاده از کلمه

اگر خدماتی را ارائه میدهید قسمتی از خدمات رو رایگان ارائه بدهید یا اگر محصولی را ارائه میدهید 

 . مشاوره رایگان ارائه دهید

اگر خدماتی را ارائه میدهید در قسمتی از سایت های آپلود فایل بخشی از خدمات خود را در سایت قرار 

 . قرار دهیددهید و آپلود کنید سپس لینک سایت را در بیو 

خود کمک کنید و مشتری را درگیر  افزایش فالوور اینستاگرام بااین ترفند های جذاب میتوانی به راحتی به

 . محصوالت خود کنید و احتمال فروش نیز باالتر میرود

 : بیو در حالت کلی

گیرا استفاده کاراکتر برای نوشتن فضا داریم پس بهتر است از کلمات مناسب و  160در قسمت بیو نویسی 

 . کنیم تا بهتر بتوانیم روی مخاطب تاثیر بگذاریم

 : به طو مثال

استفاده از ایموجی های جذاب برای ساده نبودن و خسته کننده نبودن بیو کامال کاربردی است . استفاده از 

د که شماره تماس و آدرس قدم دیگری است که مخاطب به راحتی میتواند به شما اعتماد کند و مطمئن شو

 . صاحب پیج در دسترس است

از نکات کلیدی استفاده کنید تا مخاطب به آسانی متوجه محتوای پیج شما شود و به راحتی با استفاده از این 

 . فالو کردن کاربر کمک کند تکنیک میتوانید به آسان تر 

  بخش مهمی از بیواینستاگرام

کاربر فعال اینستاگرام راحت تر و سریع تر بتواند  مهم ترین بخش پیج شما انتخاب پروفایل مناسب است تا

 . شما را دنبال کند و درگیر پیج شما شود

پروفایل شما باید با باال ترین کیفیت ممکن باشد ، از پروفالی استفاده کنید که واضح و کامل باشد . اگر پیج 

ن دهد . عکس پروفایل شما شما کاری است بهتر است از عکسی استفاده کنید که ماهیت برند شما را نشا

 . باید با سایر شبکه های اجتماعیتان همخوانی داشته باشد

برای کسب و کارها یک انتخاب عالی برای عکس پروفایل عکس لوگو است . دقت کنید که این عکس باید 

 . است 200در  200رزولوشن داشته باشد که ابعاد آن حداکثر   110در  110به میزان 



افزایش الیک  ی از مهم ترین بخش های بیو در اینستاگرام به شمار می آید و حتی میتواند بهنام کاربری یک

شما هم کمک کند. این بخش در باالی بیو قرار می گیرد و تعیین کننده چیزی است که کاربران  اینستاگرام

 . ، برای آن جستجو می کنند تا به شما دست پیدا کنند

 تولید استوری یا هایالیت

ی که استوری ایجاد می کنید می توانید با هایالیت کردن آن ها با یک نمایه جذاب ، آن را در صفحه وقت

اصلی تان نمایش دهید. این هایالیت ها در زیر بخش بیو ، و در باالی عکس های پست ها نمایش داده می 

 .  شوند. شما حتی می توانید آرشیوی از استوری های خود ایجاد کنید

 


