
 خبرید  ا بیافزایش کامنت اینستاگرام که ازآنهروش های 

زیاد از کاربران پیج است که این  اینستاگرام یکی از روش های موفقیت در فروش اینستاگرامی گرفتن کامنت 

 .هم از دید کاربران و هم از دید اینستاگرام برای کسب جایگاه بهتر مهم می باشد  روش 

که اولویت کامنت  را بدانید ، باید به این نکته توجه کنید  اینستاگرام قبل از اینکه بخواهید روش افزایش کامنت 

جدا از تعامل، کامنت یک ابزار   زیرا است. ی ماو تعاملی که ایجاد می کند، بیشتر از تعداد الیک های پست ها

مناسب برای جذب مخاطب هدف و راهکاری برای فروش محسوب می شود و اعتبار پیج و پست هایی که  

 اد دارند بسیار باالست. کامنت مرتبط و زی

 

 ت؟ساینستاگرام چی اهمیت کامنت 

اگر صاحب کسب و کاری هستید و میخواهید آن را اعتبار ببخشید، استفاده از کامنت یکی از راه ها است.  

 اهمیت کامنت در اینستاگرام از مواردی است که هر کسب و کاری باید از آن آگاه باشد.  

 چگونه کامنت اینستاگرام را افزایش دهیم؟ 

صفحه شما عمومی باشد شانس بسیار زیادی برای دریافت کامنت  قطعا اگر ؛ قدم اول: اکانت خود را عمومی کنید 

دارید، چون پست صفحات عمومی وارد اکسپلور می شود و هر کسی ممکن است آن را ببیند. برعکس، اگر  

 صفحه شما خصوصی باشد، تعداد بازدید، الیک و کامنت های شما محدود به فالوورهایتان می شود.  



اعالن های اکانت خود را روشن کنید تا هر کسی که برایتان کامنت گذاشت،  ؛ کنید  قدم دوم: اعالن ها را روشن

 بتوانید سریع آن را بخوانید، الیک کنید و جواب دهید. به چه صورت ؟ 

Setting>notification>post,stories and comment 

که محتوای ساده و پیش پا افتاده داشته  عموم مردم برای پست هایی ؛ بهترین محتوا را پیدا کنید قدم سوم: 

باشند کامنت نمی گذارند و حتی الیک هم نمی کنند. سعی کنید پست هایتان شامل محتوای خوبی باشد که  

 کاربر تمایل به اشتراک گذاری آن داشته باشد.

ید که عموم کاربرانتان آن را بپسندند. پست  سعی کنید محتوایی تولید کن؛ قدم چهارم: تقویم محتوا تولید کنید 

هایی که محتوای خیلی تکراری و قدیمی دارند کابر را تشویق به خواندن پست هم نمی کند، چه رسد به اینکه  

 کامنت بگذارند.

 

یکی دیگر از راه های افزایش کامنت اینستاگرام برگزاری مسابقات   ؛قدم پنجم برگزاری مسابقات جایزه دار 

می توانید بر اساس نوع کسب و کارتان از مخاطب بخواهید با کامنت کذاشتن در مسابقه   شما جایزه دار است.

 شما شرکت کنند. به این صورت می توانید کامنت های زیادی را دریافت کنید. 

امی و دعوت از مخاطبین برای تگ کردن دوستانشان در کامنت هاست، که  طراحی و اجرای مسابقه اینستاگر

 البته با توجه به محدودیت های اینستاگرام نباید به دفعات انجام شود. 



در صورتی که پست شما هیجان انگیز و جذاب باشد، می  ؛ قدم ششم: درخواست از مخاطب برای کامنت گذاشتن

 امنت بگذارد و نظر خود را اعالم کند. توانید از مخاطب بخواهید برای شما ک

ویدئویی است.     یکی از روش های افزایش کامنت اینستاگرام تولید محتوای ؛ قدم هفتم: تولید محتوای ویدئویی

معمول زمان  ویدئویی باعث تعامل بیشتر کاربران می شود و به طور   اینستاگرام نشان داده است که پست های 

 نند. بیشتری را صرف آن پست می ک

وقتی در طول هفته در ساعت های مختلف پست می گذارید، بهترین  ؛ قدم هشتم: زمان درست پست گذاری

شب   11تا  9زمان پست گذاری را از قسمت اینستاگرام صحفه خود محک بزنید. معموال بهترین ساعات بین 

 است. 

وقتی پست های خود را با هشتگ های مرتبط بارگذاری کنید، پست  ؛ قدم نهم: استفاده از هشتگ های مرتبط 

 در صفحه اکسپلور ظاهر می شود.های شما در جست و جوی آن هشتگ ها  

در این روش در انتهای کپشن، موضوعی را مطرح کنید و از  ؛ قدم دهم: مشخص کردن متن کامنت برای مخاطب

را بگذارند. در این صورت مخاطب نیازی به فکر کردن در    "مخالفم"یا  "موافقم"مخاطب بخواهید مثال کامنت 

 مورد متن کامنت ندارند. 

قدم یازدهم: سوال و جواب؛ یکی دیگر از راهکارهایی که می توانید کامنت ها را افزایش دهید، پاسخ دادن به  

نم و ...( به مخاطب  کامنت ها می باشد. ولی نه اینکه با یک جواب کوتاه و ساده مثل )مرسی، لطف دارید، ممنو

دهید، بلکه سعی کنید در جواب دادن به کامنت هم تعامل ایجاد کرده و با سوال پاسخگو باشید تا مخاطب بیاد  

 و دوباره کامنت شما را ریپالی کند. 

قدم دوازدهم: دعوت به اقدام؛ یادتان باشد دعوت به اقدام و طرح سوال و پست ها می تواند مخاطب را مجاب  

 تا مشارکت بیشتری مخصوصا در کامنت ها داشته باشد. کند 



 

 دیگر برای افزایش کامنت اینستاگرام:  ینکات

 کامنت ها را با دقت بخوانید 

 برای شروع یک مکالمه یک سوال بپرسید 

 کامنت های با کیفیت رو پیدا کنید  

 برای کامنت های رباتی وقتتان را تلف نکنید 

 ی که می گذارند درک کنید طرز فکر مخاطب را براساس کامنت

 اسم شخص مقابل را هنگام جواب دادن ذکر کنید 

 فراموش نکنید که تشکر کنید 

 

اینستاگرام زیاد سخت و پیجیده نیست و مطمئن باشید که  همانطور که توضیح داده شد راه های افزایش کامنت 

 افرایش کامنت برای پیج اینستاگرام نتایج مطلوبی دارد. 



 ای شما را ببینند. شما می توانید منت اینستاگرام شما نیاز به فالوورهای بیشتری دارید تا پست هبرای افزایش کا

های خود و همچنین تعداد کامنت های خود را افزایش  از سایت فالووان تعداد فالوور خرید فالوور ارزانبا 

 دهید.

 


