
 نبایدهای اینستاگرام

 

اما خیلی   امروزه همه ما به نوعی با آن درگیر هستیم فضاهای مجازی است که    یکی از   اینستاگرام

نباید های  ما   مطلب در ایناینستاگرام انجام داد.  کارهایی را نباید در    از ما نمی دانیم که چه

 اینستاگرام را برای شما توضیح میدهیم.

بعد از مدتی قطعاً ی که برایتان توضیح میدهیم به درستی استفاده کنید  تمامی نکات اگر بتوانید از  

 .به موفقیت خواهید رسید 

استفاده   به عنوان یک فروشگاه مجازی برای کسب و کار خود   ،که از اینستاگراماگر شما بخواهید  

 . نباید های پیج کاری اینستاگرام را بشناسید ،کنید در این صورت باید

گاهی اوقات پیج های تجاری اقدام به خرید فالوور می کنند. این کار نیز می توانند به رونق کار 

 .آنها کمک کند

 
 

 اد:انجام داینها مواردی هستند که نباید در محیط اینستاگرام  

 :نام کاربری عجیب و غریب  

پیچیده استفاده کنید، داخل سرچ ها دیده نمی شود و بقیه نمی توانند   اگر از نام کاربری سخت و 

 شما رو راحت پیدا کنند . پس یک نام کاربری راحت و آسان بگذارید.



 

 privateبستن پیج یا  

پروفایل خود را در حالت شخصی قرار ندهید. اگر پیچ شما کاری می باشد ، پیچ خود را باز 

 بگذارید تا دنبال کنندگان از ماهیت شما آگاه شوند.  

 

 محتوای بدون عنوان   

محتوای خود را بدون عنوان منتشر نکنید. عنوان زیبا، کپشن مناسب، هشتگ های درست و 

 بسیار موثر است. کاربردی در جذب مخاطب  

 

 کپشن بدون فکر 

دقت داشته باشید که متن کپشن ، نشان دهنده هویت یا برند شماست بنابراین در نوشتن کپشن 

گرم کردن مخاطبان  تاثیر زیادی داشته دقت به خرج بدهید، یک کپشن خوب میتواند در سر

 باشد.

 
 :شکل خصوصی قرار ندهید  به  پروفایلتان را

 



کنید، نباید پروفایلتان را به جز مواردی که از اینستاگرام صرفاً برای دالیل شخصی استفاده می

فالوورهای .بهتر است که تنظیمات آن را در حالت عمومی قرار دهید  .شخصی و خصوصی کنید 

 .شما باید از ماهیت شما مطلع باشند

 از معجزه هشتگ غافل نشوید

افراط و تفریط نکنید. همانطور که هشتگ ها می توانند کمکتون کنه برای پیشرفت . همانقدر هم 

سعی کنید در توضیح یا عنوان   پس هشتگ نامربوط قرار ندهید.  می تواند مانع پیشرفتتون شود.

 .هشتگ مرتبط استفاده کنید  ۷تا    ۵خود برای یک ارسال از  

 
 پشت سر هم پست ارسال نکنید 

اگر چندین تصویر برای اشتراک گذاری دارید، آن ها را در اینستاگرام یکی پس از دیگری ارسال 

 .ید نکنید. به جای آن، آن ها را هر نیم ساعت یا یک ساعت یک بار پست کن

 

 در غار تنهایی خود فرو نروید! تعامل کنید   

الیک کنید و کامنت بگذارید. نسبت حتما با همکارهایتان در تعامل باشید.  برای پیشرفت پیچ خود 

 به سوال هایشان بی اعتنا نباشید و به کامنت هایی که برایتان میگذارند توجه کنید. 

 

 زمان اشتباه انتشار محتوا

انتشار محتوا حساسیت داشته باشید، شما باید زمان پست گذاری خود را بر اساس نسبت به زمان  

 کسب و کار و محتوا که ارائه می کنید، انتخاب کنید.

 
 به صورت گاه و بی گاه و یا متناقض پست نگذارید 

هدف خود را بشناسید؛ مخاطبان خود را بشناسید و محتوای مرتبط و برای پست گذاری ابتدا باید  

. از تصاویر قرار گرفته شده در جستجوهای گوگل استفاده نکنید  .سرگرم کننده ایجاد کنید 

 ! بنابراین از تصاویر خود استفاده کنید و خالق باشید 

 

 

 

 



 :فالو آنفالو کردن صفحه مخاطبان

 
ها حساسیت زیادی دارد و رفتارهای زیادی در اینستاگرام وجود دارد که اینستاگرام روی آن

، فالو آنفالو ا ن منجر شود. یکی از این رفتاره تاانجامشان ممکن است به قیمت بسته شدن صفحه

کردن صفحات است. اگر این کار را به صورت مداوم تکرار کنید، ممکن است توسط الگوریتم 

کنند میها الگوریتم اینستاگرام را دچار مشکل اینستاگرام به عنوان یک ربات شناسایی شوید. ربات

 .ها ممنوع استو به همین دلیل استفاده از آن

 

 :کامنت های فالوورهای خود را نادیده نگیرید

کامنت هایی که مردم برای پست های شما می گذارند را نادیده نگیرید. به کامنت های افراد پاسخ 

اید احساس دنبال کنندگان شما نب  دهید و از آن ها تشکر کنید یا به سوال آن ها پاسخ دهید.

کنند که با ماشین یا ربات طرف هستند ، در جواب دادن دایرکت ها و کامنت ها بیشتر دقت 

 کنید.

 
خود در و موفقیت را رعایت کنید میتوانید در روند پیشرفت    اینستاگراماگر شما نباید های    

 . تاثیر بذارید  اینستاگرام



اینستاگرام استفاده از ربات اینستاگرام است. با یکی از بهترین و موثر ترین روش های موفقیت در 

 استفاده از ربات اینستاگرام به تمام خواسته هایتان خواهید رسید. 

را آشنا بشی و راه موفقیت در اینستاگرام     فالووانکلیک کنی تا با   اینستاگرام ربات   کافیه روی 

 بشناسید.
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