
 مدیریت پیج اینستاگرام

در حال حاضر اینستاگرام را می توان پرطرفدارترین شبکه اجتماعی در بین تمام اقشار جامعه 

، مدیریت پیج اینستاگرام نیز اهمیت پیدا اینستاگرام با توجه به میزان محبوبیت  .دانستایران  

،  بپردازید  تانو مدیریت صفحه اینستاگرامواهید که خودتان به تولید محتوا  اگر میخ  . کرده است

 :های زیر را یاد بگیریدباید سعی کنید که مهارت

 کار با برنامه اینستاگرام

اولین قدم برای اینکه بتوانید یک پیج اینستاگرام را مدیریت کنید این است که به خوبی با برنامه 

یعنی نحوه پست گذاشتن، استوری گذاشتن، گذاشتن تگ قیمت و اضافه اینستاگرام آشنا باشید.  

 باشید.   آشناکردن لینک به استوری را  

 حرفه ای عمل کن 

 

 یک لوگوی جذاب و یک بیو مناسب نشان از حرفه ای بودن شماست. 
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 زیبا باش 

نور و محل جای  تاثیرگذارند. سعی کنید میزان  به اشتراک میگذارید تا حد زیادی  تصاویری که 

 گیری محصوالتتون کامال حرفه ای باشد.

 اولین تصویر شما در ذهن مخاطب

کنید و کسانی که شما را دنبال می کنند، اولین چیزی که وقتی شما پست یا استوری منتشر می  

پس باید این تصویر به صورت کامل گویای مطلبی که قصد بازگو کردنش را  می بینند تصویر است،

  .داشته اید، باشد

 کپشن نویسی بلد باش 

کپشن های هوشمندانه یا شوخ طبعانه ننویسید. حتما اطالعات مرتبط با برند یا کسب و کارخود 

 را درج کنید. استفاده از هشتگ های مرتبط باپست خود را در کپشن فراموش نکنید. 

 به صورت مداوم پست بزار

ارسال مداوم   آپلود کردن مداوم پست و خصوصا استوری باعث افزایش چشم گیر مخاطب می شود.

را به شما می دهد تا نظر و اعتماد فالوور ها را بیش از بیش به سمت پست و استوری این امکان  

خود جلب کنید. سعی کنید در این رستا، یک برنامه ارسال پست و استوری منظم داشته باشید و 

 را داشته باشند. پست های خود را ارسال نمایید تا بیشترین بازدید     در پیک ترافیک اینستاگرام

 

 

 

 



 :تعامل داشته باش

 

ای  رابطه  ها  آن  با  تا  شود  می  سبب  شما  فالوورهای  های  دایرکت  و  ها  کامنت  به  پاسخگویی 

سعی کنید در کامنت ها و دوستانه برقرار کنید و اعتماد آن ها را بیش از بیش به خود جلب کنید.  

ا آن ها ارتباطی دوستانه برقرار کنید . این یا دایرکت ها به سواالت مخاطبین خود پاسخ داده و ب

    کار سبب می شود تا آن ها با عالقه بیشتری شما را دنبال کنند.

 حفظ امنیت پیج 

 برای مثال:  .د یبه حفظ امنیت کاربران و پیج اهمیت ده  

 .از رمزهای قوی استفاده کنید و بطور مداوم تغییر دهید

 .داریدبرنامه اینستاگرام را به روز نگه  

 .از ربات استفاده نکنید 

 .ایمیل و شماره تلفن خود را وارد کنید



 .ای را فعال کنیداحراز دو مرحله

 باش  انتقاد پذیر

از نظر متن و پستتان  خود را برای نظرات منفی و مخالف آماد کنید. هرچقدر هم که  شما باید 

 . وجود داشته باشدشما خالقانه و خاص باشد باز هم ممکن است نظرات مخالفی  

 استفاده از هشتگ های مناسب

هشتگ هایی را انتخاب کنید که مرتبط با زمینه  .در استفاده از هشتگ ها هوشمندانه عمل کنید

 .فعالیت صفحه شما باشد تا مخاطبی که جذب می شود هم مرتبط با محتوای شما باشد

 :در نظر داشتن تعداد فالوورها

 

دهنده ارزش و اعتبار آن پیج است و به همین دلیل نیز با فالوورهای یک پیج نشانتعداد باالی  

 .توان به تعداد کاربران فعال صفحه افزودهایی خاص میتکنیک

 ایلوستریتور و     فتوشاپتسلط به نرم افزارهای  



قبیل فتوشاپ   از  افزارهایی   نرم   به   باید   … ای و کاربلد برای ادیت عکس، ویدئو و  یک ادمین حرفه

 .و ایلوستریتور تسلط کافی داشته باشد تا بتواند محتوایی جذاب برای کاربران تهیه نماید 

  آزاد بودن زمان 

د و آماده پاسخگویی ی منتشر کنهای خاصی  ها را در زمانها و استوریبرای بازدهی باال،  باید پست

 .دیبه سؤاالت مشتریان در هر ساعت از روز باش

 بررسی پیام ها پس از ارسال پست 

هنگامی که مطلبتان را منتشر کردید، مطمئن شوید که بالفاصله کامنت ها و پیام های مخاطبین 

پست، آنالین بوده،   را مشاهده و آنها را پاسخ می دهید. سعی کنید تا نیم ساعت پس از انتشار هر

 .پیام ها را بررسی و آنها را پاسخ دهید 

 بهینه سازی حساب اینستاگرام 

 این سه موارد را انجام دهید:  اینستاگرام خودبرای بهینه سازی حساب 

 .آنفالو کردن کاربرانی که شما را فالو نکرده اند

 .فالو کردن کاربرانی که شما را فالو کرده اند

 .مخاطبان خود ایجاد کنید و در آن به بررسی آنها به لحاظ سن و جنسیت بپردازیدلیستی از  

 
 صفحه )پیج( خود را تبلیغ کنید 

در شبکه های اجتماعی دیگر مانند تلگرام یا واتساپ، افراد می توانند به راحتی پیج شما می توانید  

 .دیخود را در یک پست تبلیغ کن

 

 )هشتک( معرفی کنید   #ا با  صفحه ی کاربری خود ر



است، تا همه ی   #یکی از اقداماتی که اینستاگرام به صورت رایگان در اختیار همه قرار داده است  

افراد بتواند در حالت معمولی از هشتک استفاده کنند. بعد از پست گذاشتن در صفحه معموال افراد 

 .در صفحه ی خود استفاده کنند  #باید از  


