
 داشت؟   نستاگرامیدر ا  نندهیپر ب  ج یپ  کی  توانیچگونه م

از    نستاگرامیوجود دارند، تلگرام و ا  رانی که در ا  یاجتماع   یها شبکه  ن یدر حال حاضر در ب

دارد و به   نستاگرامینسبت به ا  ی محدودتر  طیبرخوردار هستند؛ تلگرام مح  یشتریب  تیمحبوب

 .دیاداره کن  یکانال را به خوب   کی  دیتوانیتر مراحت  لیدل  نی هم 

های بیشتری رو به رو هستید، به همین دلیل نیاز به لیتاباما در اینستاگرام با محیط بازتر و ق

برای داشتن یک صفحه موفق راهکارهایی دارید تا بتوانید به خوبی صفحه موفقی را داشته باشید؛  

 تا پایان این مقاله باما همراه باشید.

 

 برای داشتن یک پیج موفق و پربازدید چه اقداماتی میتوان انجام داد؟ 

 افزایش دهید: تان را جتعداد مطالب پی

های منتشر شده ت را دارد که آماری از تعداد پستیلببر خالف تلگرام این قا  گراماپلیکیشن اینستا

دهد؛ پس بعد از ایجاد حساب کابری و ورود به اینستا، مطالب زیادی را در مدت زمان را نشان می

 تان منتشر کنید. کمی، در صفحه

مین خاطر اگر بتوانید با سرعت، مطالب   مطالب و تعداد آن است، بهعموما ارزش یک پیج، به 

 پستی دارد. ۲۰پست قرار دهید ارزش بهتری نسبت به یک پیج   ۲۰۰زیادی در حدود  



بعد از اینکه مطالب خود را آماده کردید و در پیج قرار دادید، حاال در قدم دوم، به سراغ کاربران 

 برای گرفتن عضو اقدام کنید.

 یج خود از هشتگ های مرتبط استفاده کنید: در پ

تان وجود بهترین و تنها راه رایگانی که در اینستا برای دعوت از دیگر کاربران برای بازدید از پیج

دارد، استفاده از هشتگ در حالت عمومی است؛ در اوایل شروع کارتان حتما از چندین هشتگ در 

 با یافتن دوستان جدید، از هشتگ ها کمتر کنید.   های خود استفاده کنید، و به مرور زمان پست

های هر پست از کاربران بخواهید که به صفحه شما مراجعه کنند، در این سعی کنید در کپشن

 . رودتان باالتر میشود، و احتمال بازدید از صفحهصورت فقط این پست فعلی دیده نمی

 

 داشته باشد: همیشه سعی کنید که پیجتان ظاهری شکیل و زیبا  

مثل دیگر نرم افزارها مانند تلگرام و.. برای خوب دیده شدن، باید ظاهر خوب و اختصاصی خود را 

 هم داشته باشید. 



همه پست در  تا  کنید  را خودتان طراحی  لوگوی صفحه  است  بهتر  اینکار  به صورت برای  هایتان 

منحصر بفردی روی پروفایلتان دیده شود، تصاویر خاص و    اختصاصی به همراه هشتگ آدرس صفحه

شود ای مدیریت میشود که کاربران بدانند این پیج به صورت حرفهقرار دهید؛ این موارد باعث می

 برد. و به همین دلیل اعتبار صفحه را باالتر می

سعی کنید مطالب مرتبط به هم را با هشتگ مخصوصی، مثال با دسته یکسان و شماره یا عناوین 

 های هر مطلب، از یک فونت، اندازه و.. استفاده کنید. ز کنید، و همچنین برای برچسپمتفاوت متمای

های خاص خود برای ایجاد یک پست استفاده کنید؛ ها و خالقیتسعی کنید تا حد امکان از نوشته

تان از نظرسنجی، تر کردن پستتوانید برای متفاوتهایتان استفاده نکنید. میمطالب تکراری در پست

 .. استفاده کنید.،وبینارمسابقه

 ایرانی برای قسمت برچسپ و نظرات استفاده کنید.  های از لینکهم چنین سعی کنید 

دانند که اینستاگرام برای استفاده از برچسپ و کامنت غیر فارسی بسیاری از کاربران اینستا می

فرادی هستند که دقیقا در محدودیت ایجاد کرده است و آن ها را پشتیبانی نمی کند، اما باز هم ا

های غیر ایرانی در برچسپ ها لینک خارجی می نویسند، و یا از لینکاولین نظر در قسمت کامنت

کند، بهمین خاطر دیگر کاربران با ها ار فعال نمیکنند. اینستا این لینکمطالبشان استفاده می

وانند با کلیک بر روی آن به آدرس تتوانند آن ها را کپی کنند و نه میها نه میدیدن این لینک

 مورد نظر بروند.

آورد، بخاطر اینکه برای دیگر اعضا ها فقط سطح صفحه شما را پایین مینهایتا استفاده از این لینک

 ای رو به رو نیستند. کند با یک حساب کاربری حرفهمشخص می

 

 

 



های مخصوص به خودشان، مثل ها را در محلها استفاده کنید باید آنخواهید از این لینکاگر می

 .توانید قرار دهیدقرار دهید. در این قسمت هم نهایتا فقط یک لینک غیر ایرانی می  bioقسمت  

 

 و سریع تر دیده شدن حتی میتوانید پیجتان را تبلیغ کنید:   برای بهتر

توانستید در یک پست، آدرس صفحه خود را هم قرار دهید و سپس آن را به در تلگرام به راحتی می

دیگر گروه ها فوروارد کنید تا کاربران با کلیک بر روی آن، به صفحه شما متصل شوند؛ اما در اینستا 

 تبلیغاتی استفاده کنید.  راهکارهای با محدودیتی همراه هستید، و برای تبلیغ بهتر است از  

اینستا مجبور هستید که هزینه ای را برای تبلیغات بپردازید، پس بهتر است این هزینه را در در 

است، مصرف   ء های کاربری بزرگتر که بهترین روش برای دیده شدن توسط اعضا صفحات حساب

 کنید.

 


