
 راز بیوی خوب را بدانید

اهمیت بایو اینستاگرام در جذب فالوور و مخاطب انکارناپذیر است، زیرا اولین قسمتی که بع چشم 

مخاطب در نگاه اول به پیج شما می آید این قسمت است که مخاطب را قانع می کند که پیج ما را 

پیج ، به عنوان شناسنامه پیج شما کاربرد دارد، همچنین در صورتی که  بایو در اینستاگرام  فالو کند. 

شما تجاری است، در این بخش می توانید درباره برندی که تحت مالکیت شما است، توضیحاتی را 

 ارائه دهید.

کاراکتر نوشت و باید طوری بایو را بنویسید که در کمترین زمان معرفی   150در بایو می توان تا  

بایو باید طوری نوشته شود که مخاطب را در نگاه اول به خود   وتاهی از خود کرده باشید.کامل و ک

 بایو برای ما یک مالقات محسوب می شود. جذب کند.  

 

اینستاگرام اشاره کردیم که می توانید  بایو  در ادامه به نکاتی برای تنظیم یک متن مناسب برای 

 نیز استفاده کنید. برای نوشتن بایو اینستاگرام خود، از آن ها  



مهم ترین نکته این است که در این قسمت شما باید اول از همه توی یک خط کوتاه، خودتون، 

. چون   را معرفی کنید  و کار خود  یا کسب  پیج شما می شود خیلی شرکت  وارد  وقتی  مخاطب 

 کوتاه به بایوی پیج شما توجه می کند. پس باید حتما جذاب بنویسید تا فالوت کنند. 

زمینه تخصصی و مهارت خود را بنویسید و بنویسید که می خواهید در اینستاگرام چه کاری انجام 

 دهید. 

 بنویسید.شما باید بسته به کسب و کارتان، شخصیت برندتون رو در بایو با زبان نوشتاری مخصوص  

ه بنویسید یا و در عین حال دوستانه و بامزال اگر در حیطه طنز فعالیت دارید، یک عبارک کوتاه  مث

   اگر در حوزه ادبیات فعالیت دارید، یک بیت کوتاه بنویسید.

 

به مخاطبان خود دلیل محکمی بدهید   مهارت یا تجربیات رو در زمینه تخصص خود توضیح دهید.

انتظار چه محتوایی را باید داشته  از فالو کردن شما  که شما را فالو کند. مخاطب باید بداند بعد 

   باشد.

مثال دعوتشون کن به دیدن سایت و یا   ح راه ارتباطی خودت رو با فالوورهات معرفی کن. خیلی واض 

. مخاطب باید بداند که چگونه بدون مزاحمت، می تواند با شما صحبت   شماره تماس بنویس و ...

 کند.



 Bioقوانین نوشتن  

 تاثیرگذار باشد.نکته مهم: بایو خیلی مهمه و می تواند در افزایش فالوور پیج شما به شدت  

فارسی باشه، کوتاه اما کامل باشد، از ایموجی استفاده کنید، لینک داشته باشد، بنویسید چرا باید 

   شما را فالوو کنند، بنویسید چه کمکی می توانید کنید و از عالقه مندی هایتان نویسید.

اید برا برای کسب اعتماد به معتبر جلوه کنید؛ تاییدیه، مقاله و هر دستاورد دیگری که کسب کرده 

 کاربران نشان دهید. 

 اشتباهات بایو نویسی

 

دهید  ارائه  خواهید  می  که  کاری  درباره  مختصر  توضیح  یک  حتما  کنید  سعی  نکردن:  معرفی 

 توضیح دهید.

لطفا در قسمت بایو شعر ننویسید. جمالتی از قبیل شما الیق بهترینید، به نام خداوند : شعر نویسی

زیبایی ها و از این قبیل جمالت کلی. بایو برای جذب بازدیدکنندگان پیج شماست نه برای نشان 

 دادن ذوق هنری شما. 



اگر شما بخواهید که در بایو بنویسید که ما بهترینیم، ما اولینیم و ... دیگر جواب نمی شعار دادن:  

 مخاطب هدفت می کند. به جای این جمالت بی تاثیر، بنویسید این پیج چه کمکی به  هد.  

دقیقا حوزه کاری شما را مشخص کند. باید مشخص کند که شما بایو پیج شما باید  عدم شفافیت:  

با   می فروشید.  تانمتخصص چه حوزه ای هستید و چه محصوالتی در پیج   حتی بهتره تمایزت 

 بقیه پیج های رقیب تان رو توی یک جمله بنویسید.

 تاثیری ندارد. پس هشتگ نذارید مگر اینکه بخواهید هشتگ  هشتگ در بایو هیچگذاری:    هشتگ

اختصاصی برند خودتان را بگذارید تا فالوورهایتان پست های منتشر شده با اون هشتگ رو سریعتر 

پس سعی کنید در بایو از هشتگ استفاده نکنید. مثال شما هشتگ ادمین رو میزنید و   پیدا کند. 

تگ میزنه و وارد یک دنیای دیگر می شود و پیج شما را مخاطب توجه اش جلب می شه و رو هش

 . کال فراموش می کند

 همیشه سعی کنید در بایو از ایموجی های مرتبط استفاده کنید.:  ایموجیحد از  از    استفاده بیش

خودتان  تیتر  شروع  برای  بالت  های  ایموجی  از  تنها  و  کنید  رو حذف  غیرضروری  های  ایموجی 

 استفاده کنید.

چیزی فالوورهای شما ایرانی هستند پس باید بایو شما فارسی باشد تا مخاطب  :  انگلیسی ننویسید

   اکثریت با زبان انگلیسی آشنایی ندارند.را که شما گفتید را به خوبی متوجه شود.  

 

 

 بیوی خود را به صورت خالصه و تیتری بنویسید که مخاطب شما خسته نشود.طوالنی ننویسید:  

 بایوهای طوالنی اصال جذاب نیستند و کمتر کسی وقت میزاره برای خواندنش. 



نیازی به افزودن آدرس ایمیل و وبسایت در خود بیو نیست وکافیه از :  درج آدرس ایمیل و وبسایت

برای درج سایت استفاده کنید . اگر تعداد لینک بیشتری   edid profileلینک وبسایت در بخش  

 دارید از زیلینک کمک بگیرید.  

خدمات تمامی  کردن  در :  لیست  رو  خدمات  باید  و  است  اشتباه  بایو  در  خدمات  تمامی  نوشتن 

 الیت ها درج کرد. های

 

 


