
 نحوه دریافت دکمه تماس در اینستاگرام

 های بسیاری است که یم تواند به کسب و کارها یا برندها برای تبلیغ محصوالت یا 
ی

اینستاگرام دارای ویژگ

خدمات خود کمک کند. دکمه تماس که در باالی پروفایل های تجاری قرار دارد، بدون شک ییک از 

 .کاربردی ترین آنهاست

س نیست. برای دریافت دکمه تماس در  با این حال، این دکمه برای هر نوع اکانت اینستاگرام در دستر

 .اینستاگرام، باید یک حساب تجاری اینستاگرام داشته باشید

ح در این مقاله، دستورالعمل های الزم را در مورد نحوه دریافت دکمه تماس به پروفایل و اهمیت آن شر

 .بتوانید دکمه تماس را در هر زمان و هر مکان دریافت کنید، ادامه دهیددادیم. برای اینکه 

 

 تماس را برای پروفایل تجاری اینستاگرام خود دریافت کنید دکمه

برای دریافت این دکمه، باید پروفایل اینستاگرام خود را به یک پروفایل تجاری اینستاگرام تغیتر دهید یا 

یک پروفایل جدید ایجاد کنید. اگر در حال حاضر یک پایگاه فالوور در حساب اینستاگرام خود دارید، 

وجود خود به پروفایل تجاری اینستاگرام معقول تر است. برای تبدیل پروفایل اینستاگرام تبدیل حساب م

 :خود به تجاری و دریافت دکمه تماس، یم توانید مراحل زیر را دنبال کنید

 .به پروفایل اینستاگرام خود بروید و به تنظیمات واقع در باال سمت راست بروید

ر بروید و روی بخش به بزنید «Switch to Business Profile» به پاییر  .ضر

 .در صفحه بعدی، اینستاگرام از شما یم خواهد که صفحه فیس بوک خود را متصل کنید

 .صفحه فیس بوک و دسته کسب و کار خود را انتخاب کنید

 .صفحه را با وارد کردن اطالعات مورد نیاز مانند ایمیل، شماره تلفن و آدرس تنظیم کنید

 .ینستاگرام نمایش داده یم شوداین اطالعات در ا

به بزنید« انجام شد»پس از برریس اطالعات، روی دکمه   .ضر



 .پس از انجام این مراحل، دکمه به صورت عمویم در پروفایل تجاری اینستاگرام شما نمایش داده یم شود

 .هندبازدیدکنندگان شما یم توانند از طریق اطالعات تمایس که ارائه کرده اید به شما پیام د

 

نحوه تغیتر دکمه تماس پروفایل های تجاری اینستاگرام یم توانند دکمه های خود را به ایمیل یا دکمه 

 :ین مراحل را دنبال کنیدتماس تغیتر دهند. برای تغیتر دکمه خود به دکمه ایمیل در اینستاگرام، ا

به بزنید و سپس « ویرایش نمایه»به پروفایل تجاری اینستاگرام خود بروید. روی  را « های تماسگزینه»ضر

ییک خود را حذف کنید. روی دکمه  ر به بزنید. اکنون، « انجام شد»انتخاب کنید. شماره تلفن و آدرس فتر ضر

 .اده یم شوددکمه تماس شما به عنوان دکمه "ایمیل" نمایش د

 :برای تغیتر دکمه

به بزنید و سپس « ویرایش نمایه»به پروفایل تجاری اینستاگرام خود بروید. روی  را « های تماسگزینه»ضر

ییک، شماره تلفن خود را اضافه کنید. روی دکمه  ر انجام »انتخاب کنید. هنگام حذف ایمیل و آدرس فتر

به بزنید. اکنون، دکمه تماس شما به عن« شد وان دکمه "تماس" نمایش داده یم شود. چرا نمایه تجاری ضر

ر برای کاربران   های عمویم اینستاگرام و همچنیر
ی

باید دکمه تماس داشته باشد؟ راحتر ییک از بارزترین ویژگ

 به ساده ترین شکل ممکن با شما تماس 
ً

آن است. بازدیدکنندگان شما یم توانند با دکمه تماس مستقیما

ند. بنابرای یان خود را تا حد زیادی افزایش دهید. بگتر ن یم توانید کسب و کار خود را توسعه دهید و مشتر

 شی    ع و 
ً

ی در مورد کسب و کار شما یم خواهند یم توانند مستقیما کاربران اینستاگرام که اطالعات بیشتر

 .راحت تر از شما سؤال کنند

 


