
 چه محتوایی جذاب است؟

این سوال، یک جواب ثابت ندارد ویل اگر بخواهیم خالصه بگوییم؛ محتوایی که مخاطب با آن تعامل 

 .پیدا کند، جذاب است

ن باعث ماندگاری صفحه شما ،  محتوای احسایس: محتواهای احسایس با مضمون شادی و گاها غمگی 

 .برند شما و ... در ذهن مخاطب یم شود

ی دارند ویل تعامل بیشتر با مخاطب برقرار یم  : محتواهای آموزیسی مخاطب هدف کمتر محتوای آموزیسی

 .کنند

: محتواهای چالشی ییک از پرطرفدارترین نوع محتواست. هر چقدر بتوانید مخاطب رو  محتوای چالشی

ی خواهید گرفت  .بیشتر به چالش بکشانید، بازخورد بهتر

 ابزار: این ن
ن
 کنید، مخاطب از محتوای معرف

ن
وع از محتوا اگر متناسب با نیاز مخاطب به اول ابزار معرف

 .محتوای شما استقبال یم کند

 دارد؟
ی

 محتوای جذاب چه ویژگ

یم، در این پست به  های زیادی را در نظر بگت 
مورد از مهم ترین  3برای تولید محتوای جذاب باید پارامتر

 .آن ها اشاره کردیم

 هدف دار باشد: پش
ن
ت هر محتوایی که منتشی یم کنید باید هدف داشته باشید. مثال تبلیغ و معرف

از فالووان  خرید فالوور ارزان محصول،افزایش انجگمنت، افزایش فالوور که برای این کار یم توانید با 

ین انتخاب را داشته باشید و  . ...  بهتر

 .اعتمادسازی کند: محتوای جذاب و رایگان باعث ایجاد اعتماد در مخاطب یم شود

اک  قابلیت شت  کردن: محتوایی را باید تولید کنید که به صورت غت  مستقیم مخاطب را وادار به اشتر

 .گذاری کند

 نکته در مورد تولید محتوای جذاب 7

ین 100% ه را به عهده بگت   مسئولیت مطالب منتشی

ه تو سطل آشغال کامپیوتر یا نادیده از ان ن کنید چون مت  جذاب پرهت  کاربردی ، تکراری و غت  تشار مطالب غت 

 .گرفته میشود

 .از انرژی و توان کارکنان هم برای محتوا نویش استفاده کنید

وع کنید و برون سپاری ک ید، از ترجمه شی  .نیداگر در محتوا نویش تنها هستید از افراد حرفه ای کمک بگت 



ام رو رعایت کنید. اگر در گذشته یه محتوا نویش به شدت در  ، مدیریت سایت یا صفحه اجتمایع احتر

ی ناراضن   .نفر رو منرصف یم کرد االن در کشی از ثانیه چند ده هزار نفر یم توانند با ختر شوند ۱۰مشتر

 .از منابع معتتر استفاده کنید

ی کنیداز محتوایی که باعث ایجاد تنش و سوء ب  .رداشت میشود جلوگت 

  

کون  با این ترفند ها ، تولید محتوا رو بتر

ی که برای ما خییل مهمه و اهمیت داره اصطالیح هست به اسم ن  first خب در درجه اول چت 

impression  یعنن اینکه منه کاربر که میام داخل پیج شما تو همون لحظات اول تو همون سه ثانیه اول

 شده یا از طریق ییک از پست ها  چه حش پیدا میکنم
ن
 .که پیجتون به من معرف

 .باید بر اساس همون موضوع شما رو دنبال کنم  حاال باید ببینم موضوع پیج شما منو قانع میکنه

ن  موردی که باید بهش توجه کنید سایز عکس ها و ویدئو های پیج هستش که اصال نباید بصوریر  اولی 

و خارج از کادره وخییل بد زوم شده روی عکس یا   ویدئوتون نباشه یه تیکه از تصویر و   باشه که

در نتیجه باید سازهای رسیم   ویدئوتون و باید طوری باشه که مخاطب کامل عکس و سوژه رو ببینه

هستش در آپدیت جدید اینستاگرام سایزافقر  1080*1080اینستاگرام رو بشناسید که سایزاصیل 

هست که این سایز هارواگر لحاظ بکنید پست هاتون  1350*1080هست وسایزعمودی  566*1080

 .متناسب خواهد شد و استاندارد های اینستاگرام رو داشته باشه

ی کنیم؟   چگونه از کاهش کیفیت ویدئو در اینستاگرام جلوگت 

 میکنم که میتونید از اونا استفاده کنیدبه شما یه تعداد اپلیکیشن 
ن
 snapseed/VSCO: معرف

Cam/camera+/overgram/pic snitchبرش عکس هارو انجام میشه. 

ن  ی تصاویری هستند که از تیکه های مختلف  دومی  ی هست،تصاویر بتن روش استفاده از تصاویر بتن

 د
ی

اره فقط توجه داشته باشید که تشکیل شدن که یک عکس بزرگ تر را تشکیل دادند که ویو قشنیک

ی منتشی کردید   بهم نریزه قالب عکس گذاری رو رعایت کنید که تصویری که بصورت بتن

ن  روش قلب زیبا برای پست هاتون داشته باشید مثال پست هاتون یه طرح منحرص به فرد با برند  سومی 

کنید و یا محتواتون وسط عکس خودتون داشته باشه .مثل لوگو؛رنگ سازماین خاض اگر دارید استفاده  

فونت خاض داشته باشه و از بقیه پیج ها خاص تر باشید و در واقع کش نتونه مشابه پست های شما 

 .تولید محتوا کنه و متخص به خود شما باشه

 جذاب ترین تصاویر در اینستاگرام

 .از تصاویر سیاه و سفید استفاده نکنیم.1

 .از تصاویر روشن استفاده کنیم که روحیه مخاطب رو تحت تاثت  قرار بده .2

https://flw1.ir/quality-photos-videos-decrease/


از رنگ های جیغ استفاده نکنیم که چشم مخاطب رو بزنه در واقع باید از رنگ های مالیم استفاده  .3

 . .کنیم

 

 تولید محتوای اصویل در اینستاگرام شیوه های

 :حال الزم است مروری بر شیوه های تولید محتوای اصویل در اینستاگرام داشته باشیم

 :مهم ترین و اصیل ترین مورد این است که مست  جذب مخاطبانتان را بشناسید.1

م باید بگوییم برای شاید برایتان سوال پیش بیاید که این به چه معناست؟ راحت تر بخواهیم عنوان کنی

موفق شدن در اینستاگرام ابتدا باید هدف خود را مشخص و سپس مخاطب خود را بشناسید تا در نهایت 

 کنید
ن
 .بتوانید برند خود را به درسنر معرف

 :برریس رقبا .2

ید مورد بعدی که باید به آن اشاره کنیم این است که باید رقبای خود را مورد برریس قرار دهید تا ببین

های خود را عمیل کنید. ایده  ها،از آن  توان با نمونه برداری از محتواهای دیگران و بدون کن  چطور یم

شوید که چه های آنان متوجه یمنکته ی دیگری که وجود دارد این است که با شناخت رقبا و فعالیت

و جلب توجه  ولید محتوات ر تواند برگ برنده شما دهایی هست که تا به حال انجام نشده و یمفعالیت

 .مخاطبانتان باشد

 :برای تولید محتوای پیجیتان تقویم داشته باشید .3

کنند. به عبارت دیگر، ج خود منتشی یمتصویر جدید را در پی 5ایل  4به طور متوسط برندها در هر هفته 

ن پست مختلف را منتشی یم 200صفحات این برندها در سال حدود  کنند! حال تصور کنید وقنر چنی 

ی باشد و تا حجیم از محتوا را در صفحه خود منتشی یم ن کنید، تشخیص اینکه پست بعدی شما چه چت 

ن یک هایی را منتشی نکرده اید، بسیار سخبه حال چه پست ت خواهد شد.اینجاست که باید با ساخیر

جویی کرده اید و هم حضور خود را در اینستاگرام به تقویم محتوایی مناسب هم در وقت خود رصفه

 .درسنر مدیریت کرده اید

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7


  

برای بسیاری از شما احتماال این سوال پیش بیاید که در این تقویم چه مواردی باید رعایت شود؟ درجواب 

م در تقویم خود نوع محتوایی که قرار است کار کنید )موضوع پست، اینکه عکس است یا ویدیو باید بگویی

ن مشخص کنید. تنها با را مشخص کنید و عالوه بر آن، کپشن، هشتگ…( یا ها و زمان انتشار پست را نت 

 بعضن از کاربرانریزی و تدوام است که در اینستاگرام به موفقیت یمبرنامه
ن
ن که  رسید. ازطرف یا برندها نت 

استفاده میکنند، الزم است که تایم مناسنر را برای انتشار  خرید ربات اینستاگرام برای مدیریت پیجشان از 

 پست برای ربات تنظیم کنند

ن کنید .4  :از تبلیغات زیاد پرهت 

ن کردن از تبلیغات به صورت پشت ش هم جه ویژهییک دیگر از نکایر که باید به آن تو  ای داشته باشیم پرهت 

به صورت  ای به دیدن تبلیغات ی  در ی  ندارند و صفحایر کهعالقه اینستاگرام است. معموال کاربران در 

 .کنند و تماییل به دنبال کردن آن نشان نمیدهنددهند، آنفالو یممداوم این کار را انجام یم

تولید محتوای خود  پس بهتر است توجه خود را بیشتر روی تولید محتوای با کیفیت و جذاب گذاشته و 

 کنید تا احسرا با ریتم مشخص و به اندازه
ن
ی را در ی محصوالت و خدمات خود را معرف اس رضایت بیشتر

 .مخاطبانتان ایجاد کنید

 

 

https://flw1.ir/instagram-robots/
https://flw1.ir/instagram-robots/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85

