
 خرید زنده اینستاگرام چیست؟

 که به کاربران امکان خرید بدون خروج از اپلیکیشن را یم دهد، اکنون یم توان در 
ی

با استفاده از این ویژگ

ه اطالعات  ن به کاربران امکان یم دهد با ذخیر عرض چند ثانیه خرید کرد. خرید زنده اینستاگرام همچنیر

 جدید، برندها مجبور نخواهند شد کار 
ی

برانن را که یم خواهند پرداخت خرید کنند. به لطف ویژگ

 .محصوالت بخرند به وب سایت هدایت کنند

پلتفرم متفاوت خرید زنده اینستاگرام عادات فروشگاه آنالین ما را تغییر خواهد داد. بنابراین، چگونه یم 

 توان از آن برای تجارت یا برند خود استفاده کرد؟

 برای کسب و کار 
ی

داشته باشید.  Google Ads ، باید یک حساباول از همه، برای استفاده از این ویژگ

 خرید زنده اینستاگرام ارائه یم دهید باالتر باشد، 
ی

هر چه کیفیت تبلیغات گوگل در تبلیغانی که در ویژگ

برجسته تر است. برای این کار باید امتیاز کیفیت گوگل را افزایش دهید. امتیاز کیفیت تبلیغات بر عملکرد 

یر یم گذارد. بنابراین، امتیاز با کیفیت باال به معنای عملکرد باالتر تبلیغات است. تبلیغات اینستاگرام تأث

بهبود نمره کیفیت شما با چند مرحله بسیار ساده است. استفاده از کلمات کلیدی برای نمرات کیفیت 

ف قرار دادن باالتر بسیار مهم است. در اینجا نکته ای وجود دارد که باید مراقب آن بود. یم توانید با هد

ن انجام این  گروه های تبلیغانی کلمات کلیدی خود، امتیاز کیفیت کلمه کلیدی خود را بهبود بخشید. در حیر

 .کار، گروه های تبلیغانی کلمات کلیدی خود را کوچک نگه دارید

د ییک دیگر از موارد مهم برای بازدیدکنندگانن که از وب سایت شما بازدید یم کنند، تجربه صفحه ورو 

است. ممکن است با بهینه سازی تبلیغات و صفحات ورود در نتایج جستجو رتبه باالتری کسب کنید. با 

ن افزایش دهید. اگر همه اینها را انجام دهید، یم توانید نرخ تبدیل  این کار یم توانید کیفیت تبلیغات را نیر

ت های تبلیغانی است. با باالتری داشته باشید. ییک دیگر از جنبه های مهم وب سایت شما موقعی

ین تجربه کاربری ممکن را به همه کاربران خود ارائه دهید  .اطمینان از تمام این مراحل، ممکن است بهیی

 

 با خرید زنده اینستاگرام چه کاری یم توانم انجام دهم؟

توانید قبل از تصور طریح برای خرید زنده اینستاگرام، آنها را در ایم که یمدر اینجا نکانی را انتخاب کرده

ید. به مخاطبان خود آموزش دهید یم توانید پیشنهادات و نظرات خود را در این زمینه به نظ ر بگیر

ن یم توانید دکورهای محصول را بسازید و به سواالت مخاطبان خود پاسخ  اک بگذارید. شما همچنیر اشیی

محصول برای آنها دهید. به این ترتیب، یم توانید به خریداران کمک کنید تا اطمینان حاصل کنند که این 

ن یم توانید مناسب است. از خرید زنده اینستاگرام برای نمایش محصوالت جدید استفاده کنید. همچنیر

ین و جدیدترین برند خود را با به توانید با ها تبلیغ کنید. همکاری با سایر سازندگان محتوا یمروزرسانن بهیی

ن کار، به لطف پخش زنده، یم توانید فروش را افزایش دیگر سازندگان و برندها همکاری کنید. با انجام ای

 .دهید و همکاری محصول را به نمایش بگذارید



خرید زنده اینستاگرام یک تجربه خام و یکپارچه را ارائه یم دهد. به لطف این ماهیت، پخش زنده آن را به 

اک گذاری  فراتر از به اشیی
ی

یک محصول در فید خود یا  یک تجربه خرید متفاوت تبدیل یم کند. این ویژگ

 خرید زنده اینستاگرام 
ی

ید تا ویژگ از طریق استوری اینستاگرام است. از تعامل، صمیمیت و اصالت بهره بیر

تر است ن  .را حتی بیشیی خاص کنید. اعالمیه بزرگ با قابلیت پخش زنده بسیار هیجان انگیر

ن شلوغاگر یم  .توانید بینندگان الیو اینستاگرام بخریدتر به نظر برسد، یمخواهید جلسات الیو شما نیر

 


