مناسب ترین مکمل های تولید محتوای جذاب در اینستاگرام را میشناسید؟
اینستاگرام ،اپلیکیشنی است که به شدت پتانسل اعتیاد و افراط در استفاده از آن را برای
دوستدارانش ایجاد میکند .جذابیتهای این اپلیکیشنِ کاربردی تنها به زیباییهای بصریِ ایجاد
شده توسط تولیدکنندگان محتوا ختم نمیشود ،بلکه امروزه تولید محتوایی بسیار گستردهتر
با تلفیق هنرمندانه کپشنها و تصاویر ،کلیپهای کوتاه و نشان دادن روزمرگیها در قالب استوری،
باعث محبوبیت بیشازپیشِ این اپلیکیشن شدهاست .برای استفاده از اینستاگرام راه حل پیچیدهای
نیاز نیست اما اگر بخواهید محتوایی خالقانهتر جهت رشد و تمایز پیجتان از سایر پیج ها با موضوع
محتواییِ مشابه داشته باشید ،بهتراست از انواع اپلیکیشنهای مکمل در این راستا کمک بگیرید .در
ادامه به معرفی چند نمونه از بهترین ابزارهای اینستاگرام میپردازیم.
اپلیکیشنهای ویرایش عکس

برنامه های ویرایش عکس اینستاگرام به شما کمک میکنند با تغییر مختصری در نورپردازی و
جلوه های عکس ،جذابیت پست و استوری هارا بیشتر کنید.
-۱اپلیکیشن Layout؛ قدیمی و محبوب با استفاده از اپ layoutمیتوانید بجای یک تصویر،
تعدادی از آنهارا در کنارِ هم منتشر کنید .این اپلیکیشن برای انتخاب حاشیهها ،رنگها و جزئیات
عکسها نیز قابلیتهای فراوانی در نظر گرفتهاست و همه چیز را طبق سلیقه شما پیش میبرد.

تصاویر پازلمانند و قطعه قطعه در نهایت تبدیل به یک عکس(کالژ) میشوند که میتواند برای
پیج شما الیک و کامنتهای بیشتری را به ارمغان بیاورد.
-۲اپلیکیشن A Color Story؛

حرفهای در ادیت عکسها این برنامه ،بدون شک از دیگر اپلیکیشنهای کاربردی اینستاگرام است.
جالب است بدانید این اپ ساختهی گروهی از عکاسان حرفهای بوده و افکتهای متنوعی برای
زیباسازی عکسهایتان دارد .برای بهره مندی از تمام قابلیتهای این اپ بهتراست هزینه نسخه
کامل را بپردازید.
اپلیکیشنهای ویرایش فیلم،جلوهای باکیفیتتر از لحظات شما
با استفاده از برنامههای ویرایش فیلم اینستاگرام ،کلیپهای خود را باکیفیتتراز آنچه واقعا هست
به مخاطب نشان میدهید .بهعلت تنوع باالی کلیپهای خالقه و جایگاه ویژهای که در جذب نگاه

فالوئرها دارند ،داشتن اپ های مناسب برای ادیت ویدیو در اینستاگرام یک ضرورت محسوب
میشود.
-１

اپلیکیشن Inshot؛

با استفاده از این اپ کاربردی میتوانید در هر سطح سوادِ اینستاگرامی که هستید
-２
به راحتی ویدیوها و عکسهایتان را ادیت کنید .تغییر در سایز تصاویر و تطبیق با اندازه
دلخواه ،قرار دادن افکتهای جذاب روی تصاویر یا ویدیوها ،قابلیتهای مختلف برای
ویرایش عکس و قرار دادن صدا بر روی ویدیو باعث میشود این برنامه یک اپ همهکاره به
حساب بیاید.
-３

- ۲اپلیکیشن Boomerang؛ سریع و جذاب

بومرنگ از سادهترین اپلیکیشنهای مکمل اینستاگرام است .در این برنامه تعداد ۱۰
-４
عکس پشت سرهم قرار گرفته و در نهایت فقط با یک کلیک ،شما با دریافت فیلم متحرک
)(GIFغافلگیر میشوید.
-５

اپلیکیشنهای طراحی پست و استوری؛

با روند افزایش ترفندهای پست و استوری ،باید قابلیتهای فوقالعاده برخی از اپلیکیشنهای
مربوط به این حوزه را بشناسید تا از دیگران عقب نمانید .هدف از استوری ،جذب کاربران در
سریعترین زمان ممکن به سوی پروفایل و پستهای پیج است .پس هرچقدر برای جذابیت
استوریها زمان بیشتری بگذاریم ،این رویای دوست داشتنی به تحقق خود نزدیکتر میشود.

- Canva۱؛
این اپلیکیشن بسیار متنوع و هیجانانگیزتراز چیزی است که به ذهنتان خطور میکند .درحقیقت
اپ کانوا یکی از بهترینها در زمینه ارائه افکتهای بینظیر برای ساخت استوری و پستهای
جذاب است.
- StoryLuxe۲؛
اپ  StoryLuxeاز بهترینهای ساخت استوری در اینستاگرام است.اما نه استوری های ساده و
معمولی! این برنامه با طیف گستردهای از قالبهای آماده استوری اینستاگرام ،از جمله الگوهای
فیلم  ، polaroidنئون و بسیاری از قالبهای خالقانه دیگر همراه است.
اپلیکیشنهای آنفالویاب و تحلیل پیج؛
برای جذب فالوئرهای بیشتر ،راههای زیادی وجود دارد.اما چیزی که واضح است سختتر بودن
پروسه حفظ فالوئرهای جذب شده است .برنامههای آنفالویاب اینستاگرام میتوانند به شما نشان
بدهند که چه افرادی اکانت اینستاگرام شما را آنفالو کردهاند و از آنجاییکه ممکن است بعداز
فهمیدنِ این قضیه شما نیز مایل به آنفالو کردن پیج موردنظر باشید ،این برنامه میتواند کمک
بزرگی باشد .همه اطالعات مربوط به دنبالکنندههای پیج شما آنالیز شده و در کوتاهترین زمان از
آنها آگاه خواهید شد.
البته بهتراست بدانید این اپلیکیشنها به وسیله اینستاگرام تایید نشدهاند .بنابراین احتمال هرگونه
سو استفاده از اکانت وجود دارد .پس بهتراست بین امنیتِ بخشش و لذت انتقام یکی را انتخاب
کنید.

