
نکات و ترفندها در اینجا چند نکته و ترفند وجود دارد که ممکن است برای 

 .ر اینستاگرام مفید باشدگسترش شبکه کسب و کار شما د

 :هشتگ#

اگرچه ممکن است پیش پا افتاده به نظر برسد اما بسیار مهم و مفید است. با تنظیم یک برچسب درست 

یس پیدا کنید. عالوه بر این، یم توانید هشتگ های  ی دستر و هرگز استفاده نشده، یم توانید به افراد بیشتر

یان شما یم توانند شما را در پست های مارک دار برای برند یا کسب و کار خود ا یجاد کنید. بنابراین، مشتر

اک گذاشته شده در مورد کسب و کارتان تگ کنند. به این ترتیب صفحه یا حتر کسب و کار شما  به اشتر

راحت تر رشد یم کند. بیو یم توانید لینک هدایا یا فرصت های محل کار خود را در قسمت بیو اینستاگرام 

ن فرصت هایی در قسمت بیو یم تواند به کاربران کمک کند تا شما را دنبال کنند.  قرار دهید.  قرار دادن چنی 

یس پیدا کنیدیم»گویند: اید که یمهای زیادی را دیدهبه عنوان مثال، حساب « توانید از بیو به پیوند دستر

ن باید یک زیر یک پست قابل توجه. این منطقر است و برای حساب تجاری بسیار مفید است . همچنی 

 دارد در 
ن
ن کوتاه و توصیقن برای مخاطب هدف خود بنویسید که کسب و کار شما چیست و چه هدف میر

ساعت ناپدید یم شوند. این به  24قسمت بیو. استوری ها در قسمت استوری، پست ها بعد از 

استوری یم توانید افراد  دهد تا روی پلتفرم آزمایشی شوند. با تبلیغ در قسمتهای تجاری اجازه یمحساب

ی را قادر به دیدن آن کنید. عکس نمایه عکس نمایه شما باید چشمگت  و چشم نواز باشد. باید به  بیشتر

 .راحتر از سایر حساب ها قابل تشخیص باشد

 

 :مدیریت رسانه های اجتمایع نحوه استفاده از ابزار آمار را بیاموزید

ی در مورد مخاطبان هدف خود کسب کنید و عملکرد  با استفاده از این ابزار یم توانید اطالعات بیشتر

ین کلیک یا بازدید را  پست های خود را تجزیه و تحلیل کنید. به این ترتیب، بر اساس پست هایی که بیشتر

ریزی کنید. سپس تر برای مخاطبان هدف خود برنامهتوانید محتوای جدید خود را مناسباند، یمداشته

 کنید چه روزهایی چه نوع محتوا، زما
ن اک گذاری، یک برنامه محتوایی تهیه کنید. تعیی  ن و دفعات اشتر

اک یم گذارید. هنگام برنامه ریزی محتوا باید مراقب باشید که  انواع محتوا و طرح های خود را به اشتر

ن یک طرح تبلیغایر تهیه کنید. تبلیغات اینستاگرام شما بسیار مهم است.  متفاوت و خالق باشید. همچنی 



ت و برنامه بودجه تبلیغایر خود را با جزئیات آماده شوید، محتوای تبلیغاهر چند وقت یکبار تبلیغ یم

ن های خود یا تبلیغ کسب و کار خود با هدف گذاری مناسب و محتوای تبلیغایر  کنید. نمایش کمپی 

 .صحیح به طور قابل توجیه عملکرد را افزایش یم دهد

 :مخاطب هدف خود را مشخص کنید

اطبان هدف را انجام دهید. از آنجایی که شناخت در طول مدیریت حساب، شما باید تجزیه و تحلیل مخ

اتژی محتوا، زبان ارتبایط و محتوای شما تأثت  یم گذارد، باید به طور   بر استر
ً
مخاطبان هدف مستقیما

خاص روی این موضوع کار کنید. از عکس هایی استفاده کنید که جلب توجه یم کند. محتوای رسانه های 

٪ تعامل ایجاد یم کند. بنابراین، باید 70محتوای بدون عکس بیش از اجتمایع با عکس در مقایسه با 

کنند که توجه و ها و ویدیوهایی استفاده کنید که از محتوای شما پشتیباین یممراقب باشید که از عکس

اک اک بگذارید. ثبات و فراواین اشتر گذاری شما باعث قابل توجه است. در نهایت، به طور مداوم به اشتر

اک گذاری تأثت  مثبتر بر  2فالوورهایتان شما را فراموش نکنند. به طور متوسط  شود یم
بار در روز به اشتر

 .برندها ایجاد یم کند

 

در این مقاله در مورد راه های موفقیت در اینستاگرام نکات و ترفندهای اینستاگرام به طور خالصه 

ن در مورد اطالعایر در مورد مدیریت رسانه های اجتمایع صحبت کردیم که  صحبت کردیم. ما همچنی 

 یک فرصت تجاری بوده است. امیدواریم اطالعایر که ارائه کردیم کمک کند. جدا از این نکات و 
ً
ا اخت 

فت در اینتاگرام ترفندهای اینستاگرام برای تجا وع و پیشی رت، نکته دیگری چطور؟ تمایم نکایر که برای شی

 .الزم بود به شما گفتیم امیدواریم که از آن لذت برده باشید

 


