
 اینستاگرام را بشناسید
ی
ن های تبلیغات  !انواع کمپی 

 

 خاص ارائه شده اند و هرکدام از در ا
ن
ن های تبلیغاتی زیادی وجود دارد که هرکدام برای هدف ینستاگرام کمپی 

 یم کنیم
ن
ن ها را به شما معرف ین کمپی   .آنها روش های خاص خود را دارند، ما در اینجا بهتی

ن های اجتمایع.1  کمپی 

ن های اجتمایع یم  ییک از روش هاتی که از طریق آن یم توانید کاربران را به سمت خود جذب کنید، کمپی 
ی صبحت کرد  ن ن چه موارد را شامل یم شود و باید در مورد چه چت  باشد. حتما با خود یم پرسید این کمپی 
به طور مثال یم توانید از مناسبت های گوناگون مثال روز طبیعت استفاده کنید و به کاربران خود نشان 

کنید،و یا موضوعات دیگر مثل حمایت از حیوانات ،همکاری   دهید که چطور در حفظ طبیعت تالش یم
ن تبلیغاتی شما باشد یه ها یم تواند پیشنهاد خوتی برای برگزاری کمیی   .با خت 
ی است ن های اجتمایع جلب اعتماد و وفاداری مشتی  .هدف برگزاری کمپی 

ن های فروش و تبلیغ محصوالت .2  کمپی 

ن ها ن تبلیغات و فروش ییک از کمپی  ی کاربردی و پرطرفدار است که در آن از تکنیک های زیادی کمپی 
ی یم کنند و ترغیب یم شوند که محصوالت را  استفاده یم شود که از طریق آن کاربران را تبدیل به مشتی

 .بخرند
ن به اینصورت است که از کاربر یم خواهد با آنها در تعامل باشد مثال کامنت  ییک ازروش های این کمپی 

ن برا د و یم توانند محصوالت را با گذاشیی ی پست که با انجام این کار کد تخفیف به آنها تعلق یم گت 
ی این روش باعث تعامل کربران با پیج و در نهایت به فروش محصوالت  تخفیف خریداری کنند، به کارگت 

 .یم رسد
ن ها یم توانند از مناسب ها هم استفاده کنند مثال برای شب عید کد  یان این نوع کمپی  تخفیف برای مشتی

ن ها افزایش فروش یم باشد  .قرار یم دهند، هدف این نوع کمپی 



3. 
ی
ن مسابقات  کمپی 

ن محسوب یم شود و این روز های بسیاری از پیج های اینستاگرام  مسابقات اینستاگرایم هم یک نوع کمپی 
ای صفحات اینستاگرام از آن استفاده یم کنند، اجرای این نوع مسابقات یم تواند ورودی های باالی بر 

داشته باشد. یک نمونه از این نوع مسابقات این است که شما از فالوورهایتان درخواست یم کنید که 
کت در مسابقه دوست های خود را در کامنت ها تگ کنید. مسابقات زیادی وجود دارد که بتوانید  برای شر

 .کاربران را ترغیب کنید و از طریق آن به هدفتان برسید

 محصوالت .4
ن
ن معرف  کمپی 

ن استفاده کنید  .اگر یم خواهید از محصویل جدید رونماتی کنید یم توانید از این نوع کمپی 

ن آگایه.5  کمپی 

ن های آگایه هدفشان این است که شما بتوانید آگایه از محصوالت، خدمات و برندتان را افزایش  کمپی 
ن آگایه برای برندهاتی پیشنهاد یم شود که تازه وارد بازار شده اند و هیچ کس از وجود آنها  دهید. کمپی 

ن باید به کاربران جدید مزیت هاتی که  ی در مورد آن نیم داند. در مدت زمان این کمپی  ن مطلع نیست و چت 
 .نسبت به دیگر رقبا دارید نمایش دهید

  

 


