
 روش های خالقانه برای افزایش فالوور اینستاگرام

 :پروفایلتان را بهینه سازی کنید

 کنید تا ظاهر خوبی پیدا کند. این کار باعث یم 
برای افرایش فالوور اینستاگرام پروفایل خود را سفارشی

 .شود که فالوور های شما متوجه شوند که چه کیس هستید و به چه دلیل باید شما را دنبال کنند

 شوید که نام کاربری شما قابل شناسابی بوده و به راحتی قابل جستجو 
ن است. برای مثال اگر باید مطمئ 

ن قسمت از نام کاربری خود  صاحب کسب و کاری هستید، سیع کنید نام کسب و کار خود را به عنوان اولئ 

 .نگه دارید تا کسابن که در جست و جوی شغل شما هستند ، به شما مراجعه کنند

 :نام صحفه و پروفایل اینستاگرام

ارای فروشگاه یا صاحب برندی هستید یم توانید در نام صفحه خود را به زبان فارش بنویسید. اگر د

قسمت نام کاربری پروفایل اینستاگرام، نام برند خود را به انگلییس بنویسید. این کار باعث یم شود که 

ش پیدا کند  .مخاطب در هر صوربی شما را جستجو کرده و به آسابن به شما دستی

ه در نام  پروفایل خود استفاده نکنید. نام گذاری باید به صوربی به هیچ عنوان از عالئیم مانند خط تت 

ن هویت، تایپ و پیدا کردن آن هم برای مخاطب راحت باشد  .باشد عالوه بر داشئی

 :برجسته باشید

لوگوی شما باید به چشم بیاید! لوگوی شما در گوشه باالی سمت چپ هر پستی که یم گذارید ظاهر 

ه است و بعد لوگو را با استفاده از   خواهد شد. ییک از راه های انجام این کار استفاده از زمینه ی سفید یا تت 

رنگ مخالف نشان دهید. اگر یم خواهید اسم برندتان شناخته شود، لوگو باید توجه بقیه را جلب کند. 

کت اپل  .مردم باید به لوگوی شما نگاه کنند و شما و برندتان را در لحظه بشناسند ، درست مانند شی

 :باشیدساده 

کاربران اینستاگرام نیم توانند جزئیات ظریف و کوچیک را روی صفحه موبایلشان ببینند و لوگوی شما 

 یم توانند با آن ارتباط برقرار کنند. لوگوبی را انتخاب کنید که نشان دهنده کسب و 
پیجیده باشد به سختی

 را هم فراموش نکنید
ی

ن حال سادگ  .کارتان باشد و در عئ 

 :نگپیج برندی

اگر با اکانت یک برند یا آژانس فعالیت دارید از لوگو استفاده کنید، که به شناخت عمیق و بهتی برند کمک 

 .یم کند حتی باعث جذب افراد به برند شما یم شود



 

گذاری کادر   :بندی، تاثت 

باید به کادر بندی عکستان هم دقت کنید. اگر عکس خودتان را یم گذارید، دقت کنید در کادر مناسب 

ن در درست ترین حالت ممکن باشد  .قرار گرفته باشد و زاویه دوربئ 

 :نورپردازی

است نباید تاریک یا  نورپردازی خییل مهم است. باید نور مناستی به سوژه بتابد. یعتن اگر تصویر خودتان

ین گزینه نور  ات برای نورپردازی ندارید بهتی ن خییل نورابن باشد. این نکته خییل مهم است که اگر تجهت 

 .طبیعت است

 


