
 تولید محتوای تبلیغاتی اینستاگرام چیست؟

یکی از مهم ترین عواملی که در داشتن یک پیج خوب تاثیر گذار است تولید محتوا است. تولید محتوا با 

کیفیت می تواند در بازاریابی اینستاگرام فاکتور اصلی باشد.کسانی که دارای پیج های تجاری می باشند و 

 .اهمیت زیادی دارد همچنین بازاریابی مجازی انجام می دهند تولید محتوا با کیفیت برای آنها

اگر پیج لباس فروشی داشته باشید و محتوای خوبی   اگر شما یک پیج فروشگاهی داشته باشید به طور مثال

برای آن قرار ندهید و عکس ها و فیلیم های با کیفیتی نداشته باشد در حوزه کاری خود پیشرفتی نخواهید 

 .داشت

دار و پردرآمدی است که هرساله نویسندگان زیادی به تولید محتوای تبلیغاتی یک از حوزه های پرطرف

این حوزه می روند.روش تبلیغات و بازاریابی اینترنی از ابزارهایی هستند که در فروش بسیار   سمت

 .و فروش بیشتر از تبلیغات سنتی استفاده می کردند  تاثیر گذار است و درگذشته هم برای کسب و کارها

ی های جدید از روش های دیگر برای تبلیغات استفاده می کنند و تبلیغات در اما امروز با وجود تکنولوژ

حوزه مدرنی قرار گرفته است مثل محتوا نویسی تبلیغاتی که بخش زیادی از دنیای وب را به خود 

 .اختصاص داده است

د از بسیاری از سایت های فروشگاهی برای تبلیغات خدمات و محصوالت خود با پرداخت هزینه های زیا

 .این روش استفاده می کنند

  

 ویژگی های محتوای تبلیغاتی اینستاگرام چیست؟

یکی از مهم ترین نکته هایی که نویسنده محتوای تبلیغاتی باید به آن توجه کنند مخاطبینی که محتوا را 

انجام این  مطالعه می کنند به طور مثال نویسنده در محتوا از ضمیرهایی مثل شما و تو استفاده کند که با

 .کار می تواند مخاطب را درگیر مطلب کند

در تولید محتوای تبلیغاتی از کلمات نامفهوم و مجهول استفاده نکنید این مورد هم یکی از نکات مهم برای 

نویسندگانی که در وب فعالیت دارند است. یکی از قوانینی که مربوط به سئو محتوا است همین استفاده 

فهوم و مجهول می باشد. هدف از تولید محتوا جلب توجه مخاطبین و جذب کردن آنها نکردن از جمالت نام

 .به صفحه اینستاگرامتان است پس حتما برای مخاطب خود تولید محتوا انجام دهید

  

 مزایای تولید محتوای تبلیغاتی

رای انجام این کار انجام تولید محتوای با کیفیت برای تبلیغات می تواند به کسب و کار شما رونق دهد، ب

باید بدانید که محتوای تبلیغاتی باید یونیک و متفاوت باشد و همینطور از این طریق بتواند به مخاطبین ثابت 

 .و خواسته های آنها است  کند محصوالت و خدماتی که ارائه می دهید متناسب باز نیاز



ه این محصوالت و خدمات نیاز محتوای تبلیغاتی باید طوری باشد که مخاطب احساس کند که حتما ب

و آن را حتما خریداری کند و همینطور بفهمد که شما بهترین و با کیفیت ترین محصوالت را در   دارد

اختیار آنها قرار می دهید. با انجام این روش وب سایت شما رو به پیشرفت است و درآمدی بیشتری از این 

 .طریق کسب می کنید

 

برای تبلیغات آماده میکنیم و آن را در صفحه پرمخاطب منظور از محتوای تبلیغاتی پستی هست که ما 

اینستاگرام منتشر میکنیم. البته قبل از خواندن این وبالگ باید حتما نحوه عملکرد الگوریتم اینستگرام رو 

 .بدانید

 نکته شماره یک

 عکس یا ویدئو شما باید مربع باشد یعنی طول و عرض محتوای شما باید یکسان باشه به عبارتی 

ratio   باشد .دلیل آن اصوال اینستگرام برای نمایش دادن پست ها در صفحه اکسپلور ناگزیر است  1:1باید

برساند و برای اینکار محتوی شما را کراپ میکند که در این حالت ممکن  ratio   1:1 پست شما را به

داده میشود، عکس جلوه اکسپلور اینستاگرام نمایش  grid view است بخشی از محتوای شما که در حالت

 .مناسبی نداشته باشد

 نکته شماره دو

در صورتی که محتوای تبلیغاتی شما در قالب چند عکس یا ویدئو به صورت گالری یا البومی باشد یک 

مزیت دارد و آن هم این است که با توجه به ظاهرا باگ اینستگرام وقتی پست شما گالری باشد اگر مخاطب 

 home دن پست با آن تعاملی نداشته باشد دفعه بعدی که همان مخاطب وارد صفحهیا بیننده پس از دی

اینستگرام میشود محتوی شما دوباره به همان شخص نمایش داده میشود ولی این بار از اسالید دوم اگر باز 

ست هم تعاملی نداشته باشد این اتفاق تکرار میشود و این موضوع باعث میشود که مخاطبین چندین بار پ

 .شمارا مشاهده کنند

 نکته شماره سه



در صورتی که محتوای تبلیغاتی شما در قالب ویدئوست حتما برای ویدئو کاور مناسب قرار دهید. برای 

قرار دادن کاور به راحتی میتوانید یک تصویر با نرم افزارهای گرافیکی تولید کنید و آن را از طریق نرم 

 .در فریم اول ویدئو خود قرار دهید inshot افزار های ادیت ویدئو مثل

 نکته چهارم

سعی کنید تا حد امکان کاربران را روی پست خود نگه دارید و سعی کنید کاری کنید که حتی کسانی که 

پست  time spent مخاطب شما نیستند هم روی پست شما تامل کنند چراکه این موصوع باعث میشود که

ر با توجه به الگوریتم اینستگرام باعث بهبود رتبه پست شما در شما افزایش یابد و افزایش این فاکتو

 اینستگرام میشود home صفحه

 نکته پنجم

پرسیدن سوال یا به چالش کشیدن مخاطبین هم یکی از راهکارهای بهتر دیده شدن محتوی تبلیغاتی است 

 ن باعث میشود که.چرا که باعث میشود مخاطبین تشویق به کامنت گذاشتن شوند و این کامنت گذاشت

engagement rate  پست شما افزایش یابد و این افزایش نیز باتوجه با الگوریتم اینستگرام باعث میشود

 .اینستگرام رتبه بهتری دریافت کند home پست شما در صفحه

 نکته ششم

ن تبلیغ سعی کنید قالب محتوای تبلیغاتی خود را مشابه قالب محتوای های صفحه ای که قصد دارید در آ

کنید طراحی کنید این موضوع باعث میشود مخاطبین دیرتر متوجه شوند که این محتوا تبلیغاتی است و 

فرصت دیده شدن بیشتری در این صورت خواهید داشت. برای این منظور میتوانید از اینفلوئنسر ها کمک 

 .بگیرید

یک سری نکته مطرح کردیم برای اینکه بتوانید محتوای تبلیغاتی بهتری تولید کنید اما دقت داشته باشید که 

وقتی محتوای تبلیغاتی خود را در یک صفحه منتشر میکنید لزوما تمام مخاطبین آن صفحه محتوای شما را 

فراد بیشتری محتوای تبلیغاتی شما را نمیبینند و شما با استفاده از این تکنیک ها میتوانید کاری کنید که ا

 .ببینند

 


