
 انواع محتوای تبلیغاتی دراینستاگرام

 محتوای معرفی محصول •

این نوع محتوا برای پیج های فروشگاهی و پیج هایی که خدماتی را ارائه می دهند مناسب است. از این 

روش می توانند خدمات و محصوالت خود را در استوری برای کابران به نمایش بگذارند، این نوع 

 .تبلیغات یک روش بسیار عالی برای فروش بیشتر است

 محتوای اجتماعی •

ش نیستید می توانید از هر نوع محتوایی برای تبلیغات استفاده کنید و محتوایی قرار دهید اگر در حوزه فرو

 .که مرتبط با هدف اصلی و کسب و کارتان باشد

 تولید محتوا از طریق مخاطبین •

شما می توانید از طریق کاربران تولید محتوا داشته باشید و از آن در تبلیغات خود استفاده کنید، محتوایی 

 .کاربران تولید می کنند یک روش بسیار عالی در تبلیغات اینستاگرام است که

انجام این روش به این صورت است که اگر دارای فالوورهای باالیی هستید، با به چالش کشیدن آنها و 

 .قرار دادن پست های شما می توانید برند خود را معرفی کنید و افراد زیادی از برندتان آگاه شوند

می توانید از فالوورهایتان در خواست کنید عکس بفرستند و از آنها در استوری ها استفاده کنید که  همچنین

 .این تصاویر می تواند تصاویر خدمات و محصوالتی باشد که از شما دریافت کرده اند

 اشتراگ گذاری پست.2

است. پستی که می خواهید یکی دیگر از راه های موثر برای تبلیغات در اینستاگرام اشتراک گذاری پست 

برای تبلیغات ارائه دهید حتما باید دارای یک کپش مناسب و تصاویر جذاب باشد. این روش تبلیغات می 

 .تواند به شما در افزایش فالوور و زیاد شدن بازدید صفحه اینستاگرام کمک زیادی کند

اده کنید، همچنین می توانید از روش دقیقه استف 1برای انجام این کار می توانید از تصاویر و یا ویدئو 

 .اسالیدی به کارببرید

همانطور که گفتیم روش های مختلفی برای تبلیغات وجود دارد که ما در اینجا شما را با دو روش آن آشنا 

کردیم ، حتما از خود می پرسید هدف ما از تبلیغات چه چیزی است و می خواهیم چه چیزی را به دست 

 .ن است برای هر فرد و برند متفاوت باشد که در ادامه با انواع آن آشنا می شویمآوریم.این هدف ممک



 

 تبلیغات اینستاگرامهدف 

 باال رفتن ترافیک وب سایت

هدف اصلی تبلیغات در اینستاگرام می تواند باال بردن ترافیک وب سایت ها و همچنین افزایش نرخ کلیک 

 .باشد که این مورد برای برای رشد هر وب سایتی بسیار مهم است

 معرفی برند

ت که از طریق تبلیغات می توانید برند خود را هدف کسب و کارهایی که تازه کار هستنند معرفی برند اس

 .به افراد بیشتری معرفی کنید

 افزایش تعامل مخاطبان

با انجام تبلیغات می توان با کاربران تعاملی بیشتری داشته باشید که ایت تعامل می تواند زیاد شدن کامنت 

 .نی بیشتری می شودها و الیک وهمچنین به اشتراک گذاری باشد. این کارها باعث جذب مشتریا

 افزایش مشتری

 .یکی از هدف های اصلی تبلیغات در اینستاگرام تبدیل کردن کاربران به مشتری و افزایش آنها می باشد

 باال رفتن ترافیک فروشگاه

از طریق تبلیغات می توانید ترافک بیشتری برای فروشگاه خود دریافت کنید و همچنین باعث می شود با 

 .شما آشنا شوند. هدف این کار هم می تواند باال رفتن آمار فروش باشدبرند و محصوالت 

 


