
 محتوای همیشه سبز را منتشر کنید .1

ستراتژی برای افزایش پست های ذخیره شده در اینستاگرام، انتشار محتوای همیشه سبز است. به عبارت دیگر، اولین ا

 .محتوایی که به مرور زمان بی ربط نمی شود

به عنوان مثال، محتوای همیشه سبز می تواند نقل قول های انگیزشی یا نکات و ترفندهایی باشد که می تواند در طول سال 

 .و به زمان حساس نیستاعمال شود 

به عنوان مثال، محتوای غیر همیشه سبز یک پست مربوط به کریسمس است، که در آن افراد فقط در زمان کریسمس به 

 .محتوا عالقه مند می شوند

دقیقه ای یا  10بنابراین، برای مثال، اگر در صنعت سالمت و تناسب اندام بودید، یک پست همیشه سبز یک برنامه تمرینی 

 .یک دستور العمل بدون کربوهیدرات خواهد بود

ای اگر اهل صنعت مد و زیبایی بودید، یک پست همیشه سبز اینفوگرافیکی از بهترین لباس ها برای پوشیدن بر اساس فرم ه

 .مختلف بدن است

 از مردم بخواهید پست شما را ذخیره کنند .2

دومین استراتژی برای افزایش ذخیره اینستاگرام این است که در کپشن پست خود از افراد بخواهید که این کار را انجام دهند. 

کنند، ستاگرام ذخیره میها را در اینطور خودکار عکسها را دوست داشته باشند، بهتصور نکنید اگر افراد واقعاً عکس

 .تواند بسیار مؤثر باشدبنابراین یک یادآوری مالیم در کپشن می

به خاطر داشته باشید که این پست را »توانید به سادگی در انتهای کپشن خود، کامنت زیر را اضافه کنید: برای مثال، می

خواهید این پست مفید را برای زمانی که می»یا « ه کنیدذخیره کنید تا وقتی آماده اجرای نکات هستید، به راحتی به آن مراجع

 «.ذخیره کنید. به راحتی به آن مراجعه کنید

3. Instagram Insights را بررسی کنید 

سومین استراتژی برای افزایش ذخیره اینستاگرام، نگاه کردن به بینش اینستاگرام شما است تا ببینید چه پست هایی که قبال 

 .شته اند. به این ترتیب، می توانید یک الگو را در بین پست های خود مشاهده کنیدمنتشر کرده اید بیشترین ذخیره را دا

به سادگی به پست هایی که بیشترین ذخیره را دارند با دقت نگاه کنید و سعی کنید تشخیص دهید که آیا آنها چیزی مشترک 

وید که این بیانیه های الهام بخش شما رند یا خیر. ممکن است متوجه شIG tvدر« متاسفم، چیزی اشتباه شد»دارفع خطای 

هستند که بیشترین سیو را ایجاد می کنند یا تصاویر پشت صحنه شما هستند که بیشترین سیوهای اینستاگرام را ایجاد می 

 .کنند

 


