
 نستاگرامیدر ا  ویس  شیافزا  ی برا  یچند ترفند کاربرد

از اهمیت زیادی برخوردار است؟ در حال حاضر کمتر کسی  اینستاگرام  در   پست   سیو  افزایش چرا

را میتوان پیدا کرد که با کسب و کارهای آنالین سر و کار نداشته باشد. تقریباً تمامی افراد جامعه 

کنند. حمل و نقل، انجام های آنالین استفاده میبه صورت مستقیم و یا غیرمستقیم از بیزینس

 مواردی   جمله  از …محصوالت، ارتباط با دیگر افراد جامعه و معامالت، کارهای اداری، خرید  

 .اندکرده  پیدا  ناپذیر   انکار  پیوندی  کامپیوتری  های عملیات و   تکنولوژی با  که   هستند

ی اجتماعی راه اندازی شده بود، در حال حاضر اینستاگرام که ابتدا صرفاً به عنوان یک شبکه

توانند کسب و کار بیزینسی محبوب شده است. کاربران اینستا میهای  تبدیل به یکی از پلتفرم

آنالین خود را در این بستر راه اندازی کرده و توسعه دهند. به همین علت بیشتر افرادی که در 

 .باشنداینستاگرام مشغول به فعالیت هستند، به دنبال درآمدزایی از این طریق می

 
 

ی اول، افزایش فالوور است که افزایش درآمد را در پی خواهد ی پیشرفت در اینستا در وهلهالزمه

های مختلفی برای افزایش فالوور وجود دارد. یکی از بهترین و موثرترین راهکارها برای داشت. راه 

باشد. در صورت قرار گرفتن اینستا می Explorer های پیج بهافزایش فالوور، راه یافتن پست

 .واهید توانست تعداد فالوورهای خود را به سرعت افزایش دهیدهای شما در این قسمت، خپست

 کند.های خاصی استفاده میاز الگوریتم Explorer ها دراینستاگرام برای قرار دادن پست

 

 



های مورد عالقه کاربران به این بخش راه پیدا ها این است که پستهدف از ایجاد این الگوریتم  

 .ی اجتماعی لذت ببرندها بتوانند از گذران اوقات فراغت خود در این شبکهکنند تا آن

 
 

 های پیج در اکسپلورر اینستاگرام قرار بگیرند؟ چه کنیم تا پست

ها به اکسپلورر ترین عامل در رفتن پستهای جدید اینستاگرام، نرخ تعامل مهمالگوریتمبر اساس  

شود، ی نرخ تعامل در نظر گرفته میترین فاکتورهایی که در محاسبهرود. یکی از مهمبه شمار می

ر کنند. به عبارتی افزایش تعداد سیو پست دتعداد دفعاتی است که کاربران پست شما را ذخیره می

 .اینستاگرام، شما را با نهایت سرعت به سمت اکسپلورر و افزایش درآمد پیش خواهد برد

در اینستا را به شما همراهان همیشگی  Save در این مقاله قصد داریم راهکارهای افزایش

های خود را به اکسپلورر ترین زمان ممکن، پستآموزش دهیم تا بتوانید در کم  وبسایت فالووان

 .اینستا برسانید

 

 :راهکارهای افزایش سیو پست در اینستاگرام



 
اینستا، سرعت حرکت بیزینس  Explorer ها به بخشهمانطور که گفته شد، راه یافتن پست

خواهیم موثرترین راهکارهای دهد. در ادامه میمیاینستاگرامی شما را به سمت پیشرفت افزایش  

افزایش سیو پست در اینستاگرام را آموزش دهیم. البته باید به این نکته توجه داشته باشید که 

های شما را یک روزه به اکسپلورر برساند. باید صبور باشید تواند پسترعایت نکات گفته شده نمی

 Explorer های خود را درار گیرید تا به مرور زمان پستها را به کو به صورت مداوم این روش

 .ببینید

 .مخاطبان خود را خوب بشناسید .1

 .جهت افزایش سیو پست در اینستاگرام، محتوای جدید، جذاب و اختصاصی انتشار دهید .2

 .محتوایی منتشر کنید که ارزش سیو کردن داشته باشد  3

 .های آلبومی منتشر کنیداینستاگرام، پستبرای افزایش سیو پست در   4

 .از محتوای ویدیویی استفاده نمایید5

 .از تجربیات خود و دیگران استفاده کنید 6

اید، استفاده کنید.  پس از مدتی فعالیت در پیج، باید از تجربیاتی که در این مدت به دست آورده

 :بایست آنالیز کنید کهبرای این کار می

 پسندند؟ )عکس یا ویدیو( فالوورهای شما چه نوع محتوایی را بیشتر می •

 ی فعالیت پیج شما چه موضوعاتی مورد عالقه مخاطبین هستند؟ در زمینه •

 اند؟ها بیشترین الیک، فوروارد و سیو را داشتهکدام پست •



تنظیم کرده و تصمیماتی ی جدیدی را برای فعالیت خود توانید برنامهپس از تحلیل این موارد می

تر پیج اتخاذ کنید. برای مثال اگر یک پیج ورزشی داشته باشید، با آنالیز در جهت پیشرفت سریع

 :توانید بدانید که فالوورهای شماپیج می

های بازیکنان عالقه دارند یا ویدیوهایی از لحظات حساس مسابقات بیشتر به عکس •

 ورزشی؟ 

 کنند؟ ی ورزشی بیشتر استقبال میتههای مربوط به کدام رشاز پست •

 شوند؟ ها بیشتر به اشتراک گذاشته میکدام نوع پست •
 

 

 

 


