
د یرا بهتر بشناس  نستاگرامیسئو در ا  ی ها کیتکن  

اینستاگرام یکی از چندین شبکه اجتماعی مطرح دنیا با تعداد کاربران فعال میلیاردی است، که 

 مثل گوگل دارای یکسری الگوریتم ها )بصورت خیلی محدود( است، 

بعد از فراهم کردن ابزارهای تولید تصویر و فیلم، باید حساب اینستاگرام خود را به حالت حرفه ای 

، زمانی که اکانت خود را به حالت عمومی و تجاری تبدیل کردید، قدم یا بیزینسی تبدیل کنید

های زیر را مرحله به مرحله پیش روید. آموزش سئو اینستاگرام را با نه گام زیر برایتان خالصه و 

زیر و رعایت نکات مخصوص هر کدام، از پس  های  گام  مفید شرح خواهیم داد. مطمئنا با انجام  

 برخواهید آمد. وبی  سئو در اینستاگرام به خ

 

 

 :کاربری نام سازی  بهینه1 

در جستجوی اینستاگرامی بسیاری از کاربران شما را با نام کاربری پیدا می کنند، پس نکات مهم 

مربوط به نام باید هدفمند رعایت شود. نام کاربری که برای پیج خود انتخاب می کنید باید ساده و 



را در سهولت خواندن داشته باشد. سعی کنید با انتخاب نام واحد و مناسب، هویت اطالعات خود  

کرده و با یک نام با مصمی در همه جا شناخته   عنوان شبکه های اجتماعی مختلف بطور علنی

 .شوید

 : مشخصات  سازی  بهینه  .2

 

در قسمت مشخصات یا بیو پیج، سعی کنید برای بهبود سئو پیح اینستاگرام، از کلمات کلیدی مهم 

 توانید   می  چطور   و   هستید  کسی   چه   که   این  درباره   مربوط به برند یا تجارت خود استفاده کنید.

 .ت توضیحات پروفایل صحبت کنیدقسم  در   باشید  مفید  کنندگانتان  دنبال  برای

 ها عکس کردن بهینه .3

بزرگترین رسالت اینستاگرام، ارائه محتوای بصری با کیفیت است. عکس ها آنچنان باید زیبا، واضح 

آنچه را می بیند درک کند. اینستاگرام از فناوری تشخیص   و مفهومی باشند که هر فردی بالفاصله

تصویر استفاده می کند، یعنی عکس ها را با توجه به محتوا، طبقه بندی می کند، یعنی عکسی را 

 .منتشر کنید که مرتبط و بهینه باشد

 

 



 :ها کپشن یا ارسالی های متن سازی بهینه .4

در پست ها یا کپشن ها بر اساس کلمات مهم حوزه با نوشتن و بهینه سازی محتوای متنی خود  

کاری خود، به موفقیت های خوبی می رسید. هر چند تعداد این کلمات کلیدی با توجه به امکانات 

 .فعلی اینستاگرام محدود است، اما تاثیر شگرفی دارند

 ها: هشتگ سازی   بهینه .5

برای کاربران اینستاگرام هستند و تعامل باالیی را از   ی هشتگ ها همراهان وفادار و قابل اعتماد

خود نشان داده اند، اگر قصد دیده شدن دارید حتما باید به هشتگ گذاری هدفمند جهت بهبود 

سئو پیج اینستاگرام خود، اهمیت بدهید. هشتگ ها به عنوان کلمات کلیدی اضافی عمل می 

و در پست خود از یک هشتگ استفاده کنند. زمانیکه شما صاحب یک پیج عمومی هستید  

میکنید، پیج شما در نتایج آن هشتگ نمایش داده می شود، این است تاثیر هشتگ گذاری در سئو 

 !اینستاگرام

 

 
 :باشید  فعال   کاربر  یک  خود   اینستاگرامی  پیج  از  خارج   6

دقیق بدهید و با دقیقه در روز شما باید پست های دیگران رو ببینید، نظرات کامل و    30حداقل  

آنها اینگونه تعامل برقرار کنید، اگر با نظرات خوب خود، نشان دهید که آنها برایتان اهمیت دارند، 

اعتماد افراد را جلب می کنید و طرف را وسوسه می کنید که به پیج شما هم سری بزند و شما را 

 .افزایش فروش می شود  بشناسد، افزایش بازدید باعث بهبود سئو در اینستاگرام و در نتیجه 



 :مسابقه یا ویژه پیشنهاد .8

برگزاری مسابقات یا کمپین های ویژه، کاربران زیادی به پیج شما جذب می کنند، شما می توانید 

در یک کمپین هدفمند با برنامه ریزی دقیق و پیشنهادات جذاب ) از تخفیفات هیجانی گرفته تا 

فالورهای زیادی را با هدف خرید محصول، روانه وب سایت یا پیج هدایای ویژه ( کاربران یا 

اینستاگرامی خود بکنید و عالوه بر اینکه، فروش محصول خودتان را چندین برابر می کنید، به 

 .سئو اینستاگرام پیج خود نیز، زلزله روبه رشد وارد می کنید

 
 


