
 چگونه با کپشن فالوور جذب کنیم؟

 کپشن

کشن یعنی نوشته زیر یک عکس. از هشتگ ها هم می توان در کپشن نویسی استفاده کرد. اصلی ترین 

نکته ای که باید در کپشن نویسی رعایت کرد، تناسب میان عکس و نوشته است. برای مثال نمی شود که 

پشن. در عکس در مورد آشپزی باشد و کپشن در مورد طبیعت!!! پس نکته اول شد تناسب میان عکس و ک

 .ادامه به بررسی سایر موارد می پردازیم. ابتدا با طریقه کپشن نویسی آشنا شویم

 کپشن نویسی

همه ما زمانی که شروع به خواندن کپشن یک پست می کنیم، اگر چند سطر اول توجه ما را جلب نکند 

رسی راه های نوشتن ادامه نمی دهیم. برای این کار ابتدا طریقه کپشن نویسی تو ضیح دهیم. سپس به بر

 .کپشن برای جذب فالوور می پردازیم

 مخاطب شما کیست

اول از همه شما باید بدانید مخاطبان شما چه کسانی هستند. همه پیج ها یک گروه مخاطب دارند که با توجه 

 .به سالیق و عالیق آن ها باید برای آن ها مطلب بگذارند. پس قدم اول شد شناسایی مخاطبان شما

 یجهدف پ

وقتی شما اقدام به ایجاد یک پیج می کنید، قطعا هدفی دارید. باید هدف پیج شما مشخص باشد تا مناسب با 

آن کپشن بنویسید. چرا که این هدف شما است که به شما هویت می دهد. تا جایی که امکان دارد، سعی کنید 

ی که شامل کلمات سخت هستند را از کلمات فلسفی استفاده نکنید. اکثر مردم حوصله خواندن نوشته های

 .ندارند

 چند سطر اول کپشن

برخورد کرده اید. چند بار  more حتما وقتی اقدام به خواندن کپشن کرده اید، بعد از یک یا دو خط با کلمه

روی آن کلمه زده اید و بقیه متن را خوانده اید؟! تاثیری که این چند جمله اول جذب مخاطبان شما دارد، کل 

دارد. اگر این چند سطر اول خیلی جذاب باشد، خود به خود مخاطب را ترغیب به خواندن بقیه کپشن متن ن

می کند. اما اگر همان چند جمله، نتواند کاربر را جذب کند، نه تنها بقیه آن را نمی خواند، بلکه به کلی قید 

کپشن  قت کنید. هیچوقت درآن پست را میزند. نه الیکی نه کامنتی!!! پس حتما به نوشتن اول کپشن د

عجله نکنید. بارها پیش آمده که بعد از انتشار پست و کپشن به کم محتوایی و یا تکراری بودن کپشن  نویسی

خود پی برده اید و از این موضوع ناراحت شده اید و مجبور به ویرایش کپشن یا پاک کردن پستتون شده 

 .ست چند پیش نویس از کپشن مورد نظر داشته باشیداید، پس در قدم اول میتوانید قبل از انتشار پ

اول کپشن خیلی خیلی مهم است، اول کپشن یعنی دقیقا همان یک و نیم خط زیر پست که کاربر اگر جذب 

را فشار میدهد و باقی کپشن را میخواند و وقتی به اندازه کافی جالب باشد،  (more) شود گزینه بیشتر



برای پست شما قرار میدهد، با دوستانش هم به اشتراک میگذارد و شما تعامل میکند و الیک و کامنت 

 .میتوانید ایمپرشن باالیی از پست خود دریافت کنید

در کپشن احساسات خود را نشان دهید. میتوانید از ایموجی ها استفاده کنید ولی دقت داشته باشید که بیش از 

 !اندازه استفاده نکنید

 استفاده از هشتگ

هشتگ در انتهای کپشن خود استفاده کنید. اما با توجه به  30ان باشد قبال شما می توانستید از اگر یادت

هشتگ هستید. اگر بیشتر از این  11تا  8تغییرات جدید الگوریتم های اینستاگرام، شما مجاز به استفاده از 

بدون هشتگ خواهد بود. پس تعداد شود، اینستاگرام پست شما را اسپم می داند. و اگر آن را منتشر کند، 

عملکردی سریالی مثل توییتر و فیس  هشتگ .سعی کنید اصول صحیح هشتگ نویسی را حتما مطالعه کنید

ریان را بوک دارد و شما می توانید با هشتک گذاری یک جریان خاص را به راه بی اندازید یا یک ج

هشتک گذاری کنید تا کسانی که آن جریان را دنبال میکنند، بتوانند مطالب شما را ببیند، از نظرات شما 

آگاه شوند و بتوانند شما را دنبال کنند. هشتگ از کارایی های باالیی برخوردار هست از جمله بازدید باال 

 !ا را دنبال نمیکننداز طری سرچ و کمک به رفتن در اکسپلور برای مخاطبینی که شم
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