
 نستاگرامیا نگیمارکت تالیجید

 مفهوم دیجیتال مارکتینگ چیست؟ ترفندهای خاصی دارد؟

 ترفندهای مربوط به آن هستیم؟آیا الزم به یادگیری 

دراین قسمت از وبالگ های فالووان به تحلیل دیجیتال مارکتینگ اینستاگرام میپردازیم 

 باماهمراه باشید.

 این ترفندها به ما چه کمکی میکنند؟

ای کسب درآمدهای کمک می کند فرصت مناسبی برما دهای اینستاگرام مارکتینگ به ترفن

. مهم ترین راه برای پیروزی در این رقابت استفاده از ترفندهای به روز و مباال داشته باشی

 .متدهای جدید است

 .حال الزم است به مفهومی کلی از دیجیتال مارکتینگ برسیم

 

 است؟ تراینستاگرام مارکتینگ برای چه کسب و کارهایی مفید

ندارد  خاصیگفت برای همه کسب و کارها مفید است و دسته بندی شاید به جرعت بتوان 

پیج های  تمامی کسب و کارها از کارخانه داران و صاحبان شرکت های مطرح تا دارندگان

 فروش لباس،لوازم التحریر و ...



های اجتماعی قوانین استفاده از شبکه  و فق میشوند که دستورالعملهاتنها زمانی موافراد  این

و پیج های کاری  ی برای پیشرفت و ارتقاء محصوالتزها به مکانمخصوصا اینستاگرام که این رو

 شده است .

 قدم اول برای شروع چیست؟ خب ، با همه ی این تعاریف ازکجا باید شروع کنیم؟

قبل از شروع به هر فعالیتی در اینستاگرام به مهم ترین موضوع آن اشاره کنیم یعنی  استربهت

کسب و کارها می توانند اهداف گوناگونی در این  ازطرفی  دیبهتر است اهداف خود را بدان

  :زمینه داشته باشند مانند

 

برخی از کسب و کار ها برای تعامل بیشتر با مشتری وارد اینستاگرام می شوند تا مشتری از 

 .فعالیت هایی که کمتر دیده می شود و همچنین فرهنگ کاری آن برند بیشتر آشنا شود

بعضی از کسب و کارهای بزرگ از اینستاگرام برای تثبیت جایگاه خود استفاده می کنند. به 

سامسونگ برای افزایش فروش در اینستاگرام تالش نمی کند اما از همین  عنوان مثال شرکت

طریق برای تثبیت برند خود و به اشتراک گذاشتن فعالیت های بشر دوستانه خود اقدام می 

 .کند تا در ذهن مردم ماندگار شود

 سوالی که پیش می آید این است که نقش اینستاگرام مارکتینگ چیست؟ 

    تاکثر کسب و کار ها از اینستاگرام برای افزایش فروش خود استفاده می کنند و در حقیق

 gInstagram Marketin را روشی برای افزایش فروش می دانند. به عنوان مثال شرکت



با استفاده از اینستاگرام محصوالت دارای تخفیف خود یا  برندهای مشابهدیجی کاال یا 

     .محصوالت جدید را به مخاطبان خود می فروشند

 برای شروع بازاریابی اینستاگرام قواعدی الزم است بدانیم؟

 این قواعد کدام اند؟

 و آشنایی بیشتر با این مبحث از اینستاگرام با فالووان همراه باشید .خت برای شنا

 :برای این که پروفایل و پست های شما بهینه تر باشد، باید حتما این نکات را رعایت کنید

 
 ،افراد با جستجو کردن آن زیرابه درستی و مناسب انتخاب کنید نام پیج یا صفحه خود را  .1

ود تگ می نام شما را پیدا و دنبال می کنند یا نظرات خود را با استفاده از آن نام در پیج خ

زمان بگذارید تا نام مناسبی انتخاب کنید که به آسانی نوشته  بیشتر کنند. پس حتما کمی

 .و خوانده شود

پروفایل یک کسب و کار نکته حائز اهمیت در رابطه با پیج های کاری این است که  .2

و اینستاگرامی باید عمومی یا به اصطالح پابلیک باشد تا هر فردی بتواند به راحتی محتویات 

ینستاگرام داخل آن را ببیند. بعضی از افراد به اشتباه صفحه تجاری اشر شده پست های منت

که این کار به هیچ عنوان به صالح و پیشرفت  خود را به صورت خصوصی قرار می دهند

 های کاری نیست و به هیچ عنوان توصیه نمیشود.پیج 

یکی از نکات مهم عکس پروفایل اینستاگرام شماست. عکس کسب و کار ها باید لوگوی آن  .3

باید عکس مورد بعدی این هست که  از این موارد باشد.ها باشد مگر دلیل خاصی برای غیر 



و  ب نخواهد بودکیفیت الزم را داشته باشد چرا که عکس پروفایل بی کیفیت، خیلی جال

 تأثیری در پیشرفت پیج شما نخواهد داشت .

چهارمین نکته مربوط به اسم پیح شماست که دقیقا زیر عکس پروفایل شما باید قرار داشته  .4

باشد. امکان فارسی نوشتن این پیج وجود دارد و افراد با جستجوی فارسی هم می توانند 

 .شما را پیدا کنند

 

 

 


