
 بررسی ادمین و تجزیه و تحلیل اینستاگرام

آخرین بخش ممیزی بر روی نازک بودن اینستاگرام تمرکز دارد. در اینجا ما عمیق تر به تجزیه و تحلیل و نحوه تأثیر آنها 
 :بر حساب شما می پردازیم. این بخش به سواالتی از این قبیل پاسخ می دهد

 آیا در زمان مناسب پست می گذارم؟

 کدام هشتگ ها واقعا کار می کنند؟

 رسی تعهد انجام دهم؟چرا باید حساب

 چگونه فالوورهای اینستاگرام خود را حسابرسی کنم؟

 به دفعات ارسال و زمانبندی خود نگاه کنید

 هشتگ های خود را تجزیه و تحلیل کنید

 .وقتی از هشتگ های اینستاگرام به درستی استفاده شود، پتانسیل رشد برند شما را دارد

خود را مشاهده کنید. توجه داشته باشید که آیا شباهت هایی بین هشتگ  می توانید عملکرد هر یک از هشتگ های
 .های با عملکرد باال وجود دارد. این روندها ممکن است نشان دهد که کدام موضوعات محتوا را باید بیشتر بررسی کنید

 تعامل اینستاگرام خود را بررسی کنید

آیا متوجه شده اید که نامزدی شما در حال کاهش است؟ بدون مشارکت زیاد در پست های خود، فرصت ایجاد جامعه 

 .و افزایش آگاهی از برند را از دست می دهید

 م خود را بررسی کنیدفالوورهای اینستاگرا

چرخند. ممیزی از ها میکند، برخی هنوز بین شکافها و فالوورهای جعلی را دلسرد میدر حالی که اینستاگرام ربات

فالوورهای اینستاگرام شما بررسی می کند که عالیق آنها چیست و آیا هر یک از آنها جعلی هستند یا خیر. شما 
 .نید و با آنها تعامل داشته باشیدهمچنین به دنبال اینفلوئنسرها هستید تا با آنها کار ک

وکار اینستاگرام خود بگیرید. در ترکیب با گزارش عملکرد پست، متوجه های جمعیتی را از گزارش پروفایل کسبداده
 .خواهید شد که آیا محتوای شما با عالیق آنها مطابقت دارد یا خیر

اریابی تأثیرگذار است. حسابرسی فالوور حساب هایی صحبت از اینفلوئنسرها شد، اکنون زمان تنظیم یک استراتژی باز
شود. با درگیر کردن سازندگان و ریز اینفلوئنسرها، استراتژی خود  را که ممکن است بخواهید با آنها کار کنید ظاهر می

 .را متنوع کنید. هر دوی اینها نشان داده اند که آگاهی از برند شما را افزایش می دهند

 


