
ساده ترین راه برای به یاد ماندنی کردن کامنت خود، ایجاد یک روش امضا برای اظهار نظر است. خواه از کلمات خاصی 

 .استفاده می کند یا یک شکلک خاص، ثابت بودن به شما کمک می کند تا از سایر حساب ها متمایز شوید

وای آنها همیشه با قصد اظهار “کنند، دهید، به اندازه کافی مردم شروع به فکر کردن میوقتی این کار را انجام می

این به این معنی است که کارهایی بیشتر از گذاشتن یک ایموجی مثبت بر روی یک دسته از پست ها ” کنند.نظر می
 .ضای شما می تواند به مکالمه اضافه کندانجام دهید. به این فکر کنید که چگونه سبک کامنت ام

 :درگیر شدن با حساب های تکمیلی

های مکمل، فالوورهای بیشتری به دست آورید. اینها توانید با تعامل با حسابدر مرحله بعد، می
گیرند و مخاطبان هدف مشابهی دارند. این فقط برای هستند که در حوزه صنعت شما قرار می اینستاگرام هایحساب

 .جلب توجه دنبال کنندگان آنها نیست

 ایموجی را پیدا کنید که نشان دهنده شما یا برند شما باشد ۲-۳

الً در این پست وبالگ اشاره کردم که می توانید از ایموجی ها به عنوان حاال بیایید در مورد ایموجی ها صحبت کنیم. قب
 .بخشی از استراتژی برند خود استفاده کنید. بیایید کمی عمیق تر کاوش کنیم

دهنده برند شما باشد. ایموجی پیدا کنید که نشان ۳تا  ۲کنم برای اینکه بیشترین تأثیر را داشته باشید، پیشنهاد می
اگر هنرمند هستید، ممکن است از ایموجی پالت رنگ استفاده کنید. اگر یک مربی شخصی هستید، شاید  برای مثال،

از ایموجی عضالنی و مدال طال استفاده کنید. توجه داشته باشید که در استفاده از کامنت ها زیاده روی نکنید و با 
ن هدایت کنید. کامنت هایی که تنها دارای درج کامنت های جذاب و هدفمند، مخاطبان هدف خود را به سمت پیجتا

استیکر هستند نه از نظر اینستاگرام و نه از نظر مخاطبان فاقد ارزش و اهمیت است و به آن توجه ای نمی شود، پس 

عبارت یا کلمه ای را پیدا کنید .سعی کنید با کامنت هایی مفید و هدفمند باعث دیده شددن اکانتتان شوید
 که شما را منحصر به فرد کند

کنم که قسم راه دیگر برای ایجاد یک سبک امضا، استفاده از یک کلمه یا عبارت است. من آنقدر از آن استفاده می

 .توانند حرف من را بشنوندبینند، واقعاً میخورم وقتی نظرات من را میمی

وقتی از یک عبارت امضا استفاده می کنید، مردم با شخص واقعی پشت آواتار شما آشنا می شوند. با گذشت زمان 
 Instagram دمدت دراینها می توانند ارتباطات عمیق تری ایجاد کنند که منجر به مشتریان وفادار می شود. موفقیت بلن

 .چیزی فراتر از فروش فوری است

 را بگذاریدکامنت طوالنی و استایلیزه شده اینستاگرام 

کنندگان بیشتری داشته  شده در اینستاگرام، دنبالهای طوالنی و شیک توانید با گذاشتن کامنتدر مرحله بعد، می
باشید. من اولین کسی هستم که اعتراف می کنم که عاشق شکلک ها و یک نظر کوتاه و شیرین هستم. اما مواقعی 

 .است وجود دارد که یک نظر طوالنی تر انتخاب بهتری

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85

