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 سالگی خود را جشن می گیرد 12تولد  2022اینستاگرام در سال  .1

دوست داشتنی( بنابراین اگر تیم بازاریابی اینستاگرام در این مرحله عمالً یک نوجوان است )حداقل یک دوست خوش خلق و 

 .شما هنوز این پلتفرم را به عنوان یک پلتفرم در نظر می گیرد، ما برای شما خبری داریم

 اینستاگرام هفتمین وب سایت پربازدید در جهان است .2

میلیارد کل  2.9، با وب سایت پربازدید جهان در سراسر جهان است 10بر اساس کل ترافیک وب سایت، اینستاگرام یکی از 

شوند، این آمار یادآوری خوبی بازدید در ماه. نکته مهم، در حالی که اکثر کاربران از طریق برنامه تلفن همراه وارد می

تاپ خود نیز مشاهده کنند: مطمئن شوید که این تصاویر در های شما را روی دسکتاپ یا لپاست که افراد ممکن است پست

 .رسندظر میهر مقیاسی خوب به ن

 اینستاگرام نهمین عبارت جستجو شده در گوگل است .3

 .در مرورگر شماست؟ اجازه دادن به گوگل شما را به آنجا ببرد "instagram.com" چه چیزی ساده تر از تایپ

این برنامه نکه اینستا عمدتاً از طریق همگی اینستاگرام را شکست دادند، اما با توجه به ای« وهواآب»بوک، یوتیوب و فیس

دهد مخاطبان شما ممکن است محتوای شما را دهنده چشمگیر و گواه بیشتری است که نشان میقابل دسترسی است، این نشان

 .چه از طریق موبایل یا از طریق مرورگر. کامپیوتر -از طریق یک مرورگر مشاهده کنند 

 اینستاگرام چهارمین پلتفرم اجتماعی پر استفاده است .4

فقط فیس بوک، یوتیوب و واتس اپ از نظر تعداد کاربران فعال روزانه جهانی از اینستاگرام پیشی گرفتند، اما ساعت 

دهد، چت را شکست میتاک، توییتر، پینترست و اسنپمیلیون رسید. در این مرحله، تیک 1.3گرام به میزان چشمگیر اینستا

 .تری باشدبنابراین اگر به دنبال بیشترین درآمد از نظر دسترسی مخاطبان هستید، اینستاگرام ممکن است گزینه قوی

 گرام استفاده می کننددرصد از کاربران اینستاگرام فقط از اینستا 0.1فقط  .5

درصد است. به عنوان  99.99احتمال اینکه یک کاربر اینستاگرام در پلتفرم اجتماعی دیگری نیز حساب کاربری داشته باشد 

 .درصد نیز در توییتر هستند 55درصد از کاربران اینستاگرام از فیس بوک نیز استفاده می کنند، در حالی که  83مثال، 

کنید، بنابراین سعی های مختلف با افراد مشابهی ارتباط برقرار مین چه معنایی دارد؟ احتماالً در پلتفرماین برای بازاریابا

کنندگان شما با آن مواجه فرد و جذاب است، هر جا که دنبالکنید خود را تکرار نکنید تا مطمئن شوید محتوای شما منحصربه

 .شوندمی

 

 شن پر دانلود در جهان استاینستاگرام دومین اپلیکی .6

سال  12با توجه به اینکه این برنامه به مدت  -توانست اینستاگرام را در دانلودها شکست دهد  2021در پاییز  TikTok فقط

 وجود دارد، بسیار چشمگیر است. هنوز فهمیدم



کنند، بنابراین لطفاً لفن خود تجربه میشما محتوای شما را از طریق ت Insta کردید که بیشتر مخاطباناحتماالً قبالً تصور می

 .کند لذت ببریداز این آماری که دقیقاً این را ثابت می

 آمار کاربران اینستاگرام

 


