
اتژی پس انداز در اینستاگرام  نکات استر

وع کنید1شماره.   : با یک قالب قوی شر

وع کنید. به این به عنوان متنی فکر کنید که قبل از  ادامه »اول، شما همیشه باید با یک قالب قوی شر
ی افراد را به ادامه خواندن تشویق یم کند« مطلب  .ظاهر یم شود. مانند عنوان یک ایمیل، این مت 

 .حن  بهت  از آن، یم توان از آن در تمام شهرک های اینستاگرام استفاده کرد

 توجه بینندگان را به خود جلب کنید، در 
ً
اینستاگرام به شعت در حال حرکت است و مهم است که فورا

 .غتر این صورت ممکن است از کنار پست شما عبور کنند و نتوانند شما را بشناسند
ی یم توانید از  یک قالب قوی در محتوای ویدیوی خود استفاده کنید. تنها کاری که باید انجام همچنتر

را در چند ثانیه اول ویدیوتان به وضوح بیان کنید تا مردم بدانند  CTAدهید این است که دعوت به اقدام، 
 .چرا باید به تماشای آن ادامه دهند

 در این پست وبالگ، نگایه دقیق تر به نحوه ایجاد یک
ً
 .موثر خواهیم داشت CTA بعدا

یک قالب قوی به ویژه برای حلقه های اینستاگرام مهم است. همانطور که احتماال تا به حال یم دانید، 
Reels  در حال حاضی داغ ترین محتوای اینستاگرام است. آنها نه تنها توجه مردم را به خود جلب یم

ندکنند، بلکه به شدت توسط الگوریتم اینستاگرام تحت فشا  .ر قرار یم گتر

اتژی رصفه جویی در زمان اینستاگرام: چگونه گوشت را به  2نکته  استر
 توضیحات خود اضافه کنید

اکنون که یک فراخوان قوی برای اقدام دارید، وقت آن است که بر محتوای توضیحات خود تمرکز کنید. 
 یم

ی
 .دهیداین بخشر از عنوان است که در آن زمینه اضاف

 در مورد محصول یا خدمات  که ارائه یم ممکن است بخ
ی
واهید یک داستان، اطالعات اولیه، یا زمینه اضاف

 .کنید، بگویید

اتژی  خوب کار یمهاتی که من دریافتهییک از است 
ً
ویژه اگر در تالش برای نامزدی هستید، کند، بهام که واقعا

سید. نه تنها مردم به  محتوای شما پاسخ خواهند داد، که این این است که در توضیحات خود سؤایل بتر
ی پاسخ دهید. حاال این  وزی دیگر برای الگوریتم اینستاگرام است، بلکه یم توانید به نظرات آنها نتر یک پتر

 .یک گفتگوی دو طرفه است

اتژی رصفه جویی در زمان اینستاگرام  : چگونه یک 3نکته شماره استر

 فراخوان موثر برای اقدام ایجاد کنیم



همانطور که قول داده بودیم، بیایید نگایه دقیق تر به نحوه ایجاد یک فراخوان موثر برای اقدام  سپس،
داشته باشیم. دعوت به اقدام، اقدام خایص است که شخیص یم خواهد انجام دهد. خواه این یک نظر 

 .باشد، یک پیام مستقیم یا کلیک بر روی یک لینک در رزومه شما

ی که یم خواهید این شما فقط چند ثانیه فرص ی ت دارید تا توجه مردم را به خود جلب کنید. آخرین چتر
است که وقت خود را به امید اینکه مردم بتوانند ذهن شما را بخوانند تلف کنید. مردم نیم توانند ذهن 

 .شما را بخوانند

باتی است که مناسب کلید ایجاد یک فراخوان برای اقدام که موثر باشد و مردم را رد نکند، استفاده از ز 
یان  برند شما باشد. اینجا محل فروش نیست. در عوض، به آن به عنوان فرصن  برای ارتباط با مشت 

 .وفادار و بالقوه فکر کنید

اتژی کپشن نوییس اینستاگرام رصفه جویی در زمان نکته  : چرا 4استر

 همیشه به هشتگ نیاز دارید

بت کنیم. بسیاری از مردم هشتگ ها را به عنوان یک فکر در نهایت اجازه دهید در مورد هشتگ ها صح
ند، اما این رویکرد اشتبایه است. درعوض، هشتگ ها باید به عنوان بخش مرکزی بعدی در نظر یم گتر

اتژی برچسب  .گذاری موثر در نظر گرفته شوندیک است 

ان ایده آل شما قرار هنگایم که هشتگ ها به درسن  استفاده شوند، یم توانند در معرض دید مخاطب
ند  .بگتر

اتژی خود هستید، این ویدیوی  اگر به دنبال نگایه دقیق تر به هشتگ ها و نحوه تبدیل آنها به است 
ی در مورد برندهای کلیدی از شر  یوتیوب را تماشا کنید. این ویدیو به شما کمک یم کند هنگام تصمیم گتر

 .حدس و گمان خالص شوید

 


