
 دارد؟   ی چه کاربرد ست؟وی چ  نگیمارکتاینستاگرام  

)Digital  دیجیتال حوزه های بازاریابی یکی از بازاریابی در اینستاگرام یا اینستاگرام مارکتینگ

 )Marketingتر با مشتری را برای صاحبان کسب وکار است که امکان دستیابی و ارتباط راحت

 .و بازاریابان فراهم کرده است

هستید و یا تصمیم به راه اندازی کسب و کار خود را دارید،  آنالین  صاحب کسب و کاراگر شما 

این مقاله میتواند برای شما مفید باشد. در اینجا به توضیحاتی در مورد اینستاگرام و نحوه و نکات 

ساخت پیج اینستاگرامی کسب و کارتان و تولید محتوا و چیدمان پست ها در اینستاگرام  

 .م . با ما همراه باشیدپردازیمی

 

 به چه معناست؟بازاریابی در اینستاگرام 

گذاری اینستاگرام در شروع به عنوان یک شبکه جتماعی تصویر محور مطرح گردید. امکان اشتراک

شد تا این شبکه اجتماعی برای مخاطبان جذاب باشد. به مرور و با افزایش کاربران تصاویر باعث می

توان از اینستاگرام همانند فیسبوک های تجاری به این واقعیت پی بردند که میاینستاگرام شرکت

های خبری برای تبلیغات و جذب مخاطبان به سوی برند یا یک محصول خاص استفاده و سایت

 .کرد



. از های مناسبی برای بازاریابی دست پیدا کنندها و تکنیکآنها با تست و خطا توانستند به روش

مطرح گردید.   اینستاگرام مارکتینگ همین مرحله بود که مفهومی به نام بازاریابی اینستاگرام یا  

های کالن تبلیغاتی را نداشتند کسب و کارهای کوچک و متوسط که امکان استفاده از بودجه

به   توانستند با کمک اینستاگرام به تعامل و جذب مخاطب برای خود بپردازند. این کسب و کارها 

صورت هوشمندانه توانستند با هزینه کمتر مشتریان هدف بیشتری را جذب کنند و سود بیشتری 

 .را جذب کنند

 های تبلیغاتی در اینستاگرام روش

های تبلیغاتی رفت. ویژگی ها و تکنیکبرای موفقیت مارکتینگ در اینستاگرام باید به سراغ روش

های محتوایی مختلف،  با استفاده از ترکیب فرمت  ن در آناتومهم اینستاگرام این است که می

های گرافیکی، محتواهایی را تولید کرد که امکان وایرال شدن را داشته باشند. ساخت انواع طرح

شود تا بتوان ساخت تیزر تبلیغاتی، ویدئوکست، انیمیشن و اینفوگرافیک در اینستاگرام باعث می

 .دامکان متقاعد کردن مشتریان را تقویت کر

 

 

 



 میباشد:   ترین ابزار برای موفقیت در اینستاگرام مارکتینگ  محتوا مهمتوجه داشته باشید که  

تولید  اگر قصد دارید در بازاریابی اینستاگرامی موفق شوید و خیلی سریع نتیجه بگیرید باید به

توان نظر مخاطبان را به ای داشته باشید. امروزه با کمک محتوا میتوجه ویژه محتوا در اینستاگرام

تقویت تواند عالوه بر جلب نظر مخاطبان باعث یک موضوع جلب نمود. یک محتوای قوی می

 .برندینگ دیجیتال و ایجاد تمایز بین یک برند با رقبایش شود

توان بازاریابی اینستاگرامی را بدون آن تصور کرد. محتوا در اینستاگرام آنقدر مهم است که نمی

برای موفقیت در تولید محتوا باید بر روی استراتژی و ابزارهای تولید محتوا تمرکز کافی را داشت 

 .زمان به بهترین نتایج دست پیدا کرد ترین  در کوتاه

 اهداف کسب و کار در بازاریابی اینستاگرام 

اندازی کسب و کارتان تعیین هدف خود از مارکتینگ در اولویت و مهمترین قدم جهت راه

برای بازاریابی شما در اینستاگرام راحت تر  تولید محتوا اینستاگرام است . با تعیین هدف، مسیر 

های پیج کاریتان به تر میتوانید اهداف خود را از تولید محتوا و پستر و آسانمی شود و سریعت

 .مخاطبان و مشتریان ارائه دهید 
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 :مورد از مهم ترین اهداف مارکتینگ با کمک محتوا در اینستاگرام 3

تعداد زیادی از صاحبان کسب و کار برای معرفی و : معرفی و فروش محصوالت و خدمات . 1 

 .شوندمحصوالت خود وارد اینستاگرام و حوزه بازاریابی دیجیتال میفروش  

برخی از صاحبان کسب و کار برای ارتباط : ایجاد تعامل با کاربران در بازاریابی اینستاگرام .2

شوند و با انتشار ویدیو و بیشتر و راحت تر با مخاطبان و مشتریان خود وارد فضای اینستاگرام می

کارمندان و کارکنان و متخصصان و دستگاه های تولید و آشنایی مخاطبان و عکس هایی از  

 .کنندمشتریان با روند تولید، حس صمیمیت و همدلی با کسب وکارشان را ایجاد می

با کمک اینستاگرام مارکتینگ، از آنجایی که بازاریابی : های بازاریابیکاهش هزینه  3.

یابد. از سویی لیغات و جذب مشتری به شدت کاهش میهای تبپذیرد هزینههدفمندی صورت می

 .توانند به یک کسب و کار اعتماد کنند دیگر مخاطبان بهتر می

 


