
 دالیل ریزش فالوور چیست؟

 !انحصاری نبودن بیو پیج.1

اولین قسمتی که کاربر بعد از وارد شدن به پیج شما با آن بر خورد می کند،،  چگونه بیو خوب بنویسیم؟

قسمت بیو پیج شما است. پس باید خیلی دقت کنید که چگونه از این قسمت استفاده مفید کنید. باید در قسمت 

 150بیوی پیج خود اطالعات مختصر اما مفیدی در مورد فعالیت خود بنویسید. شما برای نوشتن بیو 

 .کاراکتر در اختیار دارید

سعی کنید در این قسمت اطالعاتی بنویسید که هویت شرکت و برند شما را نشان دهد و مشتری را ترغیب 

به دنبال کردن پیج شما کند. از روش های مختلف می توانید برای نوشتن بیو استفاده کنید. برای نمونه می 

د با چند کلمه کوتاه جمالت انگیزشی برای کاربران ایجاد توانید از هشتگ گذاری استفاده کنید. می توانی

کنید که تاثیر باالیی در جذب مشتری دارد. از گذاشتن عکس پروفایل شلوغ خود داری کنید. هرچه 

 .پروفایل و بیوی شما ساده تر اما کامل باشد تاثیرات مثبت آن بیشتر می شود

 امنداشتن فعالیت درست و به اندازه در اینستاگر .2

پست گذاری در اینستاگرام از اصلی ترین و مهم ترین موضوعات برای پیشرفت یک پیج است. هرچه 

خالقیت شما در پست گذاری باال تر باشد، مسیر شما به وارد شدن به اکسپلور هم هموار تر خواهد 

ید؛ افراط و تفریط نکته مهم این است که به یاد داشته باشید در پست گذاشتن باید تعادل را رعایت کن  شد.

نکنید، در روز بیشتر از یک پست قرار دهید و این طرز تفکر که تعداد باالی پست زودتر پیج شما را 

ارتقا می دهد کامال اشتباه است. بهتر است که طبق یک برنامه ریزی مشخص و باهدف پست بارگذاری 

 .کنید

بیشتری دارید پست را بارگذاری کنید. مثال روزی یک عدد پست در تایم مشخصی که فالوورهای فعال 

به بعد شب  12پس زمان پست گذاری هم تاثیر مهمی در رشد یا ضرر پیج شما دارد. اگر شما از ساعت 

پست گذاری کنید، طبیعتا باز خورد خوبی ندارد. برعکس اگر در ساعاتی که فعالیت کاربران بیشتر است 

ید. نکته مهم دیری که برای پست گذاشتن وجود دارد این است این کار را کنید، پیشرفت قابل توجهی می کن

که فقط خودتان را محدود به یک مدل پست نکنید. یعنی در کنار محتوای اصلی، از مطالب دیگر هم 

استفاده کنید. برای مثال اگر یک پیج برای آموزش دارید، الزم است در کنار پست هایی مه محتوای 

 .فان، نقل قول ها و تبلیغات هم استفاده کنید و تاثیر باالی آن را ببینیدآموزشی دارند، از پست های 
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 ت کاهش ریزش فالوور پیجتعامل بیشتر با مخاطب جه .3

کامنت ها و پیام های فالورهای خود را  نکته ی تاثیرگذار بعدی این است که سعی کنید باحوصله همه ی 

بخوانید و پاسخ دهید. اگر فقط پستی را منتشر کنید و بدون توجه به سواالت و نیاز مخاطبان فعالیت کنید، 

و غیر حرفه ای به نظر برسید. با این کار به مرور فقط باعث می شود از چشم کاربران، غیر تخصصی 

 .زمان بین شما و مخاطبان فاصله ایجاد می شود. پس حتما فضای دوستانه را در پیج خود ایجاد کنید

باید نیاز مخاطب را بسیار دقیق بشناسید تا بتوانید آن را ارائه دهید و وفاداری ایجاد کنید. برای برقراری 

 .ست های پیج خود، می توانید از گروه های تعاملی استفاده کنیدتعامل بیشتر برای پ

این گروه ها تعاملی به چه شکل هستن؟ شما با اد کردن دوستانی که دنبال کننده های هم در اینستاگرام 

هستید، این گروه ها را ایجاد می کنید. هر زمان که پست گذاری می کنید، آن پست را در گروه ارسال می 

به اعضا اطالع می دهید که پست جدید گذاشته اید. اعضای آن گروه پست را الیک می کنند،  یا  کنید.

 کامنت گذاری می کنند، سیو و به اشتراک گذاری و حتی آن را استوری می کنند. برقرای تعامل

 انتشار محتوای نامرتبط در اینستاگرام.4

وم تولید محتوا در اینستاگرام آشنا شوید. در واقع قبل از بررسی تاثیر محتوا بر رشد یک پیج، ابتدا با مفه

هر عکس، پست، فیلم، کپشن ها و استوری که در پیج خود به اشتراک می گذارید، تولید محتوا محسوب 

می شود. برای تولید محتوای پیج خود حتما از محتوا های انگیزشی استفاده کنید. هر چند وقت یکبار 

 .ی که مرتبط با موضوع پیج شما است را معرفی کنیدمسابقه برگزار کنید، کتاب های

نکته مهم و قابل توجهی که وجود دارد این است که پستی که منتشر می کنید باید مربوط به محتوای پیج 

 تولید محتوا باشد. مثال اگه پیج شما راجع به محصوالت پوست ، مو و زیباییست نباید راجع به اموزش

پست بارگذاری کنید، به این صورت مخاطب سردرگم می شود و به دلیل بالتکلیفی ممکن است شما را 

آنفالو کند. اگر پست های نا مرتبط با فعالیت خود منتشر کنید، اعتماد کاربران به شما کاهش پیدا می کند و 

 .یردپیج شما به شدت روند نزولی می گ

 استفاده نکردن از یک قالب کلی .5

قطعا زمانی که شما یک پیج را باز کنید و پست های آن هر کدام یک قالب و رنگ بندی مختلف داشته 

باشد، برای شما جذاب نخواهدبود و باعث ریزش فالوور پیج شما می شود. شما برای داشتن یک پیج با 
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اب قالب های اینستاگرام و رنگ بندی های محتوای پیج خود دقت بازدید و دنبال کننده بیشتر، باید در انتخ

 .کنید

 استفاده نکردن از کپشن های مناسب .6

اگر به دنبال پیدا کردن دلیل ریزش فالوور های خود هستید،  چگونه با کپشن مناسب جذب فالوور کنیم؟

ت های خود را بررسی کنید. میزان تاثیر کپشن اگر به اندازه سایر محتوا مثل عکس نباشد، کمتر کپشن پس

از آن نیست. حتما به این نکته توجه کنید که کپشن ها باید مرتبط به موضوع شما و جذاب باشند. میزان 

متن شود. حتما  جذابیت کپشن به این معنی است که مخاطب با خواندن چند جمله، ترغیب به خواندن کل

 .کپشن های منتر شده مرتبط به عکس باشد

 تبلیغات نا مناسب .7

همانطور که در باال اشاره کردیم، تبلیغات می تواند تاثیرات خیلی خوبی برای پیج شما داشته باشند. اما 

ط با تبلیغات خوب زمانی موثر است که به صورت اصولی و درست انجام شود. این که شما تبلیغات نامرتب

موضوع پیج خود داشته باشید و یا همه کار شما شود تبلیغ کردن ضرر می کنید. تبلیغات باید با برنامه 

 .ریزی و زمان بندی های درست انجام شود
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