
 ؟ ستی چ نستاگرامیدر ا  یبالگر

گرفته شده که به معنای »نشریه آنالین« یا   «Blog»از واژه«  (Blogger)واژه »بالگر

کند. امروزه با گسترش اینترنت، افراد سایتی است که به طور مداوم، محتوا تولید میوب

کنند. سازند و در آن شروع به نوشتن میبسیاری هستند که برای خود یک مجله اینترنتی می

کنند و در آن به بالگرها، یک شبکه اجتماعی مانند اینستاگرام را انتخاب می  گاهی اوقات نیز

شوند. در این مطلب قصد داریم یاد بگیریم که بالگر چیست و بعد از تولید محتوا مشغول می

 .آن به آموزش بالگر شدن بپردازیم

 

 ؟ بالگر چیست 

به شخصی که یک بالگ یا مجله اینترنتی را مدیریت کند و در آن مطلب بنویسد، بالگر 

کنند، نام بالگر گویند. البته در ایران به بسیاری از افرادی که در اینستاگرام تولید محتوا میمی

 شود و البته صحیح نیست. با این وجود، اگر فضای اینستاگرام را مانند یک وبالگ تصور داده می

 .توان اینستاگرام را نیز نوعی روش بالگری در نظر گرفت کنیم، می

 

 



 ؟انواع بالگ و بالگر چیست 

میلیون بالگ فعال در اینترنت وجود دارد. این مقدار،   ۶۰۰بر اساس آمارهای مختلف، در حدود  

های موجود در اینترنت است. در طول دو دهه گذشته سایتسوم کل وبچیزی در حدود یک

 .اندها منبع اثرگذاری از ارائه اطالعات پیرامون هر موضوعی بودهور، بالگبه مر

این امکان وجود دارد که یک بالگی را برای خودتان ایجاد و با دیگران ارتباط برقرار کنید. البته 

زمانی که به دنبال پاسخی برای بالگر چیست باشیم باید به این نکته هم اشاره کنیم که 

های مختلف در این خوانندگان اختصاص ندارد بلکه شخص بالگر هم به شکل بالگری تنها به 

کند. به این ترتیب، زمانی که به خوبی بدانید بالگر چیست و انواع مختلف حوزه ابراز وجود می

توانید به بالگری همانند یک شغل پردرآمد نگاه کنید چراکه به خوبی آن را بشناسید، می

 .، درآمد مناسبی را بدست آوردهای موفق دیجیتال مارکتینگروش توان با استفاده ازمی

قانون  یکدرآمد از بالگری وجود دارد اما    های مختلفی برای کسب به عبارت دیگر، روش

کند که موضوعی را برای بالگری انتخاب کنید که بر آن حاکم است. این قانون بیان می طالیی

اشتیاق فراوانی نسبت به آن دارید. هر قدر که خودتان با موضوع درگیر باشید و به آن عالقه 

بیان و احساسات خود را منتقل کنید و توانید نظرات خود را  نشان دهید، به شکل بهتری می

آورد و تعامل بیشتری با مطالب شما خواهد داشت. به همین همین امر، خواننده را به ذوق می

 .که یاد گرفتیم بالگر چیست به انواع بالگ و بالگر خواهیم پرداختبعد از این  دلیل،
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 ؟ فشن بالگر کیست 

سایت یا بالگ خود در رابطه با مد ند که در وبگویدر تعریفی ساده، فشن بالگر به شخصی می

هایی از مدهای لباس منتشر و ویدیوهایی را در رابطه نویسد و عکسهای مختلف آن میهو شیو

کند. به طور معمول، فشن بالگر یک متخصص مد، ژورنالیست و یک با این موضوع ارائه می

 .مدل است

ها بیشتر به دعوت از رویدادهای هند اما تمرکز آند فشن بالگرها کارهای مختلفی را انجام می

های جدید فصل در ها بیشتر به نوشتن در رابطه با لباسمد است. در ایران این فعالیت

شود بلکه هدایا و ها تنها محدود به این موارد نمیشود. البته این فعالیتها محدود میفروشگاه

ند نیز از جمله مزایای فشن بالگری به شمار شوکاالهایی که به خاطر تبلیغات ردوبدل می

 .آیدمی

نوازی را انتخاب کنید و با عکاسی های چشممند به این فعالیت هستید کافیست لباساگر عالقه

ها به این فعالیت بپردازید. در نظر داشته باشید که برای آن های تولید محتواروش و آشنایی با

محصوالت معرفی شده حتما لینک فروشگاه مورد نظر خود را قرار دهید تا به این ترتیب 

ها خواهیم ا جزئیات بیشتری به این روشدرآمدی نیز از این راه کسب کنید. البته در ادامه، ب

تواند موضوعاتی مانند زیر را برای نوشتن پرداخت. اما خوب است بدانید که یک فشن بالگر می

 :انتخاب کند

 ترندهای مد  •

 های مد روز لباس •

 بررسی محصوالت  •

 ؟وظیفه فشن بالگر چیست و چگونه یک فشن بالگر شویم

دانید که معنی بالگر چیست و برخی اگر مطلب را تا اینجا مطالعه کرده باشید به طور کامل می

کنید شناسید. همچنین در ادامه با بالگری در اینستاگرام نیز آشنایی پیدا میاز انواع آن را می

هریک های بین بالگر اینستاگرام و بالگر چیست و  گیرید که چه تفاوتو به این ترتیب یاد می

چه وظایفی دارند. اما یکی از انواع بالگرها، فشن بالگر است و در ادامه قصد داریم نحوه تبدیل 

 .شدن به یک فشن بالگر را توضیح دهیم
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 ؟ کار فشن بالگر چیست 

های پوشش فشن بالگرها همانطور که از نامشان پیداست، در رابطه با انواع مد و شیوه

اند شامل نقد و بررسی یک برند یا یک سبک از پوشش باشد. البته تونویسند. این نوشتار میمی

های پوشیدنی را نیز شامل ها نیست بلکه انواع گجتفشن بالگری تنها محدود به لباس

همراه است و  گردشگری ، طراحی لباس و البتهعکاسی شود. فشن بالگری به طور معمول بامی

 .پرادازدها به جذب مخاطب میبا کمک این رشته

 

 ؟ چگونه فشن بالگر شویم 

های مختلفی پیش رو دارید که از جمله که به یک فشن بالگر تبدیل شوید گزینهبرای این

با طراحان مد اشاره کرد. به طور مثال ممکن توان به تبلیغات، مجله فشن یا همکاری  ها میآن

سایت خود یا یک برند معتبر ، خوانندگان زیادی را به وبیغاتیطراحی بنرهای تبل است با

توانید می بندی مناسب عکسهای ترکیبروش هدایت کنید. حتی اگر عکاس خوبی باشید، با 

های درآمدی بسیاری را پدید بازدیدکنندگان بسیاری را جذب کنید و تمامی این موارد، جریان

 .آورندمی
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