
 میشناسید؟ را  مل های تولید محتوای جذاب در اینستاگرام  مک مناسب ترین  

برای  را  آن  از  استفاده  در  افراط  و  اعتیاد  پتانسل  شدت  به  که  است  اپلیکیشنی  اینستاگرام، 

های بصریِ ایجاد های این اپلیکیشنِ کاربردی تنها به زیباییکند. جذابیتدارانش ایجاد میدوست

نمی ختم  محتوا  تولیدکنندگان  توسط  گستردهشده  بسیار  محتوایی  تولید  امروزه  بلکه  تر شود، 

 استوری،  قالب   در   هاروزمرگی  دادن  نشان  و  کوتاه های کلیپ  تصاویر، و  ها کپشن  هنرمندانه  تلفیق  با  

 ایپیچیده حل راه اینستاگرام از استفاده برای. استشده اپلیکیشن  این پیشِازبیش محبوبیت باعث

ایر پیج ها با موضوع س از  تان پیج تمایز   و  رشد  جهت تر خالقانه محتوایی  بخواهید اگر اما  نیست  نیاز

های مکمل در این راستا کمک بگیرید. در محتواییِ مشابه داشته باشید، بهتراست از انواع اپلیکیشن

 .میپردازیم بهترین ابزارهای اینستاگرام ادامه به معرفی چند نمونه از

 های ویرایش عکساپلیکیشن

 

تغییر مختصری در نورپردازی و   کنند با برنامه های ویرایش عکس اینستاگرام به شما کمک می

 .جلوه های عکس، جذابیت پست و استوری هارا بیشتر کنید

توانید بجای یک تصویر، می layout قدیمی و محبوب با استفاده از اپ ؛ Layout اپلیکیشن -۱

ها و جزئیات ها، رنگهارا در کنارِ هم منتشر کنید. این اپلیکیشن برای انتخاب حاشیهدادی از آنتع

برد. است و همه چیز را طبق سلیقه شما پیش میهای فراوانی در نظر گرفتهها نیز قابلیتعکس

https://apps.apple.com/us/app/layout-from-instagram/id967351793


د برای توانشوند که میمانند و قطعه قطعه در نهایت تبدیل به یک عکس)کالژ( میتصاویر پازل

 .های بیشتری را به ارمغان بیاوردپیج شما الیک و کامنت

  ؛A Color Story اپلیکیشن-۲

 

های کاربردی اینستاگرام است. ها این برنامه، بدون شک از دیگر اپلیکیشنای در ادیت عکسحرفه

 های متنوعی برایای بوده و افکتی گروهی از عکاسان حرفهجالب است بدانید این اپ ساخته

های این اپ بهتراست هزینه نسخه تان دارد. برای بهره مندی از تمام قابلیتزیباسازی عکسهای

 .کامل را بپردازید

 تر از لحظات شما ای باکیفیتهای ویرایش فیلم،جلوهاپلیکیشن

تراز آنچه واقعا هست های خود را باکیفیتهای ویرایش فیلم اینستاگرام، کلیپبا استفاده از برنامه

ای که در جذب نگاه های خالقه و جایگاه ویژهعلت تنوع باالی کلیپدهید. بهه مخاطب نشان میب



های مناسب برای ادیت ویدیو در اینستاگرام یک ضرورت محسوب فالوئرها دارند، داشتن اپ

 .شودمی

 ؛ Inshot اپلیکیشن -１

 

توانید در هر سطح سوادِ اینستاگرامی که هستید ستفاده از این اپ کاربردی میبا ا -２

تان را ادیت کنید. تغییر در سایز تصاویر و تطبیق با اندازه به راحتی ویدیوها و عکسهای

های مختلف برای های جذاب روی تصاویر یا ویدیوها، قابلیتدلخواه، قرار دادن افکت

کاره به شود این برنامه یک اپ همهدا بر روی ویدیو باعث میویرایش عکس و قرار دادن ص

 .حساب بیاید

 ؛ سریع و جذابBoomerang اپلیکیشن -۲ -３

 ۱۰های مکمل اینستاگرام است. در این برنامه تعداد  ترین اپلیکیشنبومرنگ از ساده -４

 سرهم قرار گرفته و در نهایت فقط با یک کلیک، شما با دریافت فیلم متحرکعکس پشت

(GIF) شویدغافلگیر می. 

 های طراحی پست و استوری؛ اپلیکیشن -５

 هایاپلیکیشن  از  برخی   العاده فوق  هایقابلیت  باید  استوری،  با روند افزایش ترفندهای پست و  

از استوری، جذب کاربران در   هدف. نمانید  عقب  دیگران  از  تا   بشناسید  را  حوزه  این  به   مربوط

های پیج است. پس هرچقدر برای جذابیت ترین زمان ممکن به سوی پروفایل و پستسریع

 .شودتر میها زمان بیشتری بگذاریم، این رویای دوست داشتنی به تحقق خود نزدیکاستوری



۱- Canva  ؛ 

کند. درحقیقت تان خطور میراز چیزی است که به ذهنانگیزتاین اپلیکیشن بسیار متنوع و هیجان

های نظیر برای ساخت استوری و پستهای بیها در زمینه ارائه افکتیکی از بهترین کانوا اپ

 .جذاب است

۲- StoryLuxe ؛ 

های ساخت استوری در اینستاگرام است.اما نه استوری های ساده و از بهترین StoryLuxe اپ

آماده استوری اینستاگرام، از جمله الگوهای   هایای از قالبمعمولی! این برنامه با طیف گسترده

 ت.های خالقانه دیگر همراه اس، نئون و بسیاری از قالب polaroid  فیلم

 های آنفالویاب و تحلیل پیج؛ اپلیکیشن

تر بودن های زیادی وجود دارد.اما چیزی که واضح است سختبرای جذب فالوئرهای بیشتر، راه

توانند به شما نشان های آنفالویاب اینستاگرام میپروسه حفظ فالوئرهای جذب شده است. برنامه

از که ممکن است بعداند و از آنجاییبدهند که چه افرادی اکانت اینستاگرام شما را آنفالو کرده

تواند کمک فهمیدنِ این قضیه شما نیز مایل به آنفالو کردن پیج موردنظر باشید، این برنامه می

ترین زمان از های پیج شما آنالیز شده و در کوتاهکنندهبزرگی باشد. همه اطالعات مربوط به دنبال

 .ها آگاه خواهید شدآن

اند. بنابراین احتمال هرگونه اگرام تایید نشدهها به وسیله اینستالبته بهتراست بدانید این اپلیکیشن

استفاده از اکانت وجود دارد. پس بهتراست بین امنیتِ بخشش و لذت انتقام یکی را انتخاب سو

 .کنید

 

 

 

 

https://www.canva.com/

