
 پرفروش ترین محصوالت در اینستاگرام

 هستیم افراد شبکه های اجتماعی دربین این روزها شاهد رشد و پیشرفت انید دکه میهمانطور 

آنها ق ، سلیقه ها و نیاز خود در یه دلیل این است که هر فرد با توجه به عالاین محبوبیت ب

 و استفاده میکند. فعالیت 

کرد که رکورد دار در  اشاره اجتماعی میتوان به اینستاگرام هایست در صدر این شبکه گفتنی 

ه و نهایت بهره وری را عه درآن فعالیت نمودزیرا اقشار مختلف جام تعداد طرفداران میباشد .

 ازآن دارند.

شی ، مطالب آموزشی ، ورزین استفاده ها انواع مختلفی از قبیل استفاده شخصی ، انتشار ا

 کسب و کارهاست. مهم ترین آنها ایجاد و یا ارتقاء تحصیلی و

ود را به اینستاگرام انتقال داده اند و یا اینکه با زیادی را میبینیم که کسب و کار خ افراد

 استفاده ازآن به معرفی محصوالت خود میپردازند .

قد و بررسی انواع وبسایت فالووان قصد داریم به نبنابراین دراین قسمت از وبالگ های 

   نستاگرام بپردازیم. باماهمراه باشید.ای محصوالت پر فروش در

 

 :پرفروش ترین محصوالت در اینستاگرام ایران 

ترین و پر طرفدارترین محصول در به جرعت میتوان صنعت مد و پوشاک را به عنوان پرفروش 

 اینستاگرام معرفی کرد.

محصول معرفی کرده  پرفروش ترینشاید بپرسید چطور با این اطمینان پوشاک را به عنوان 

 ایم؟



که به تنهایی  fashion#  هشتگباید بگوییم طبق آماری که به دست آمده است همچنین 

 .میلیون پست در اینستاگرام دارد می تواند اثباتی بر این امر باشد ۸۳۰بیش 

 

 به اصطالح اکسسوری ها میباشند : مورد پر فروش در این پلتفرم محبوب زیور آالت یا دومین

عالقه بسیار زیادی نسبت به خرید و استفاده از زیور آالت دارند ، که م های جوان ناین روزها خا

ی ظریف و شکیل بگیرید تا مچبند ختلفی میتواند داشته باشد ، از ساعت هاانواع و مدل های م

های پالستیکی ، چوبی ، استیل و ... و اکسسوری های جذابی که به دسته ی کیف ، دسته ی 

دسته ی زیور  میبندند. همگی این موارد را میتواند در رنج و ساعت ، قاب های تلفن همراه و ...

 پر فروش تبدیل شده اند.التی وآالت دانست که در اینستاگرام به محص

 و مورد بعدی میتوان به صنایع دستی اشاره کرد:

ت چه در گذشته در مغازه ها و چه االن صنایع دستی همواره محبوب و مورد پسند افراد بوده اس

 که به صورت آنالین و در بستر اینستاگرام معرفی و به فروش میرسند.

فتنی بافت، دستبندهای باهای دستسفالی، گلیم هایسازهدستاز انواع مختلف آنها میتوان به 

 و ... اشاره کرد.  و سبدهای حصیری مکروفه بافی

فروش آنها در  به توانیدمی که ستمحصوالتی دنیای از ایگوشه  موارد گفته شده در قسمت باال

 منزل دکوراسیون لوازم عنوان به کاالها این از بسیاری. کنید فکر هاآن اینستاگرام یا خرید

 .دارند اینستاگرام در خوبی بسیار فروش و شوندمی استفاده

 



 مواد غذایی ، آشپزی و دسرها از محبوب ترین محصوالت اینستاگرام نیز به شمار میروند :

آموزش ، تست و فروش  اد از عزیزانی هستیم که در اینستاگرام بهروزها شاهد شمار زی که این

 مواد غذایی پرداخته اند.

ان مثال کمتر کسی دیده میشود که غذاهایی مانند ر اینستاگرام به عنوالبته گفتنی ست که د

 قورمه سبزی را بخرد یا بفروشد.

های خشک، مربا یا هایی مثل میوهفروش خوراکی در بحث فروش مواد غذایی بیشتر به

توانید برای اعتمادسازی بیشتر از پشت صحنه . میروی آورید توانید های خانگی، میشیرینی

 .ها تصاویر یا ویدئوهایی را در اختیار مخاطبان خود قرار دهیدکار خود و مراحل تهیه آن

 ه آن اشاره داشته باشیم کیف و کفش است:مورد بعدی که در اینجا الزم میدانیم ب

در دسته ی پوشاک قرار داد ولی این دو چون مکمل  نیز میتوان را گرچه کیف و کفش

جیح دادیم در دسته بندی جدا آن را برای شما اران خاص خود را دارند تریکدیگرند و طرفد

 .دهیم   رعزیزان قرا

 

ای تابستانی اگر در در فصل ههای گرم زمستانی و صندلبوتاز انواع مختلف آنها میتوان به 

  .رسانندمناسب خود در معرض فروش قرار بگیرند، شک نکنید که شما را به فروش باالیی می



ها سایز دقیقی تعریف کرد، داشتن قابلیت تعویض شود مانند لباساز آنجا که برای کفش نمی

ال راحت از شما خرید ها با خیتواند دغدغه افراد را در این مورد از بین ببرد و آنکفش می

 .کنند

 

 


