
 پرطرفدارترین ایده برای موضوع پیج اینستاگرام چیست؟ 

هایی که اکثر افراد برای شروع یک کاری دارند، ایده راه اندازی است. برای فعالیت یکی از دغدغه

 بهترین موضوع برای پیج ی ما دغدغه داریم کهنیز این موضوع مطرح است. همه اینستاگرام در

  های خالقانه خود را از کجا بیاریم. موضوعات مختلفی را برای فعالیت در چیست و ایده اینستاگرام

instagram توانید انتخاب کنید. اما باید به این دقت کنید که آن موضوعات همه پسند و می

زنند. از این رو اگر اینستاگرام سر میگذرانی و تفریح به  جذاب باشد. زیرا اکثر افراد برای خوش

توانید موفق باشید. خیلی از افراد فکر موضوع پیج شما برای آنها سرگرم کننده نباشد، زیاد نمی

خرید کامنت  ،خرید الیک اینستاگرام ،خرید فالوور اینستاگرام کنند که اگر اقدام بهمی

شوند. باید عرض کنیم که همیشه میو حتی افزایش ویو در اینستاگرام کنند، موفق   اینستاگرام

، ازاین رو الزم است که در کنار این موارد جذاب هم باشید. برای بررسی بیشتر این اینطور نیست

 موضوع تا پایان مقاله باما همراه باشید. 
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 :دسته بندی موضوعات اینستاگرام

پر طرفدار آن آشنا باشیم. با   ما برای اینکه یک پیج پر مخاطب راه اندازی کنیم، باید با موضوعات

توانیم پیشرفت خود را لحظه به لحظه ببینیم. همچنین خیلی سریع به درآمدهای این کار می

خوبی نیز برسیم. در این بخش قرار است موضوعات داغی که هر لحظه به تعداد مخاطبین آن 

خود هستید  instagram شود را معرفی کنیم. اگر به دنبال بهترین موضوع برای پیجافزوده می

تر بهتر است تا ابتدا با دسته بندی موضوعی آن آشنا شوید. سپس در ادامه خود می توانید راحت

 .تصمیم بگیرید 

 در اولین قدم باید بدانید آموزش مؤثرترین قدم برای پیج اینستاگرام است:

 

ی، شعر و رمز و راز گیرید، یا معلمی که با شوخ شما از معلمی خشک، سرد و جدی درس یاد می

به شما آموزش دهد؟ مسلما معلمی که کالسی شوخ و گرم داشته باشد موفق است. دقیقا مانند 

ی آموزشی که قرار است فعالیت کنید، اساتید کنکوری باید رفتار کنید. سعی کنید در هر زمینه

توانید این کار میکننده هم باشید. یکنواخت نباشید و منعطف باشید. با  جوری باشید که سرگرم

 موفقیت خود را تضمین شده بدانید.  



 موضوعات سرگرم کننده انتخاب کنید:

های سرگرمی یکی دیگر از بهترین موضوعاتی که می توان برای پیج اینستاگرام انتخاب کرد، پیج

ها انگیز مانند دانستیکننده این است که مطالب جالب و هیجانمنظور از موضوعات سرگرم.است

کنند همچنین حواشی هنرمندان و های زیادی در این باره فعالیت میدر پیج خود قرار دهید. پیج

تواند جزوی از سرگرمی برای افراد محسوب شود که فالوور های خوبی به افراد سرشناس نیز می

 دهد. شما  

 

 

 چگونه ایده های خالقانه برای پیج اینستاگرام پیدا کنیم؟ 

بندی موضوعات اینستاگرام آشنا شدیم. این موضوعاتی که در باالتر به آن تا اینجا با دسته

تواند شما را زودتر به فالوورهای باال برساند. اما باید خالق باشید. یعنی اینکه دقیقا پرداختیم می

رف در پیج خود قرار داده است را شما هم قرار ندهید. یک کاور جذاب، یک همان پستی که ط

کپشن جذاب و یک تیتر جذاب برای آن بسازید. ساخت کاور و تیتر برای ویدئو کاری زمانبر شاید 

های گوناگونی تواند در آخر به درآمدهای کالن شما تبدیل شود. پیجباشد. اما این زمانبر بودن می

 .همین ایده توانسته اند درآمدهای میلیونی در طول روز بدست آورندهستند که با 



های به همچنین شما نباید فقط محتوای خود را از اینستاگرام بدست آورید. در سایت

توانید می YouTube گذاری ویدئو نیز فعالیت کنید. به عنوان مثال با مراجعه بهاشتراک

ید که برای هرکسی جذاب است. فرقی ندارد این ویدئوها ای پیدا کنویدئوهای جذاب و دیده نشده

ایرانی یا خارجی باشد. به هر حال باید طوری باشد که برای فالوور های شما جذاب باشد. پس این 

 .را فراموش نکنید که هیچگاه محدود به یک پلتفرم نباشید و همواره در حال گشت و گذار باشید

 

 

 


