
 :توصیه های متناقض هشتگ از اینستاگرام

 ۵-۳هشتگ استفاده کنند. و در حال حاضر، آنها استفاده از  ۱۵تا  ۸چند ماه پیش اینستاگرام به افراد توصیه کرد از 

هشتگ استفاده  ۳۰هشتگ را توصیه می کنند. این نکته را در نظر بگیرید که شما مجاز هستید که در پست خود تا 
 .کنید

 پس چه باید کرد؟

 هشتگ در اینستاگرام استفاده کرد؟ ۵تا  ۳آیا باید فقط از 

 .بله و خیر

 !!بله: می توانید آن را آزمایش کنید

هشتگ استفاده کرده و نتایج عالی را دیده اند. هشتگ ها کلمات کلیدی  ۳۰ایم که از خیر: چون افراد زیادی را دیده 
 .هستند. هر هشتگ مرتبط فرصتی برای دیده شدن توسط فالوورهای ایده آل شماست

 :به عنوان مثال، این از حساب ما است

 از چه تعداد هشتگ اینستاگرام باید استفاده کنید؟

 ری باید انجام دهید؟برای حساب کاربری خود چه کا

 :باید تست کنید

 .همه ما انواع مختلفی از محتوا را ارسال می کنیم

همه ما انواع مختلفی از اکانت اینستاگرام داریم. برخی از ما فالوورهای زیادی داریم. برخی از ما فالوورهای زیادی 

 .نداریم. برخی از ما حساب های جدید داریم. برخی از ما کسب و کار داریم

هشتگ ها کلمات کلیدی و برخی از ما محتوایی ایجاد می کنیم که مردم به لطف هشتگ ها آن را پیدا کنند. زیرا 

 .هستند که الگوریتم اینستاگرام از آنها برای نمایش محتوای شما به افراد مناسب استفاده می کند

 :پس تست هشتگ خود را انجام دهید

 چگونه تست هشتگ اینستاگرام خود را انجام دهیم؟

 هشتگ در اینستاگرام برای شما بهتر عمل می کند؟ ۵تا  ۳آیا 

 .شاید، شاید نه

 :آزمایش خود را مانند این انجام دهید، ایجاد گروه های هشتگ مختلف



 هشتگ ۵-۳با  گروه های هشتگ

 هشتگ ۱۵-۱۰گروه های هشتگ با 

 هشتگ ۳۰-۲۰گروه های هشتگ با 

 .هر بار که پست می کنید بین گروه های مختلف هشتگ بچرخید

 :مثال

 ۱دوشنبه: گروه هشتگ شماره 

 ۲سه شنبه: گروه هشتگ شماره 

 ۳چهارشنبه: گروه هشتگ شماره 

 تکرار() ۱پنجشنبه: گروه هشتگ شماره 

 ۲هشتگ شماره جمعه: گروه 

 ۳شنبه: گروه هشتگ شماره 

هفته، ایده  ۲هفته )یا بیشتر اگر هر روز در حساب خود پست نمی کنید( انجام دهید. پس از  ۲این کار را برای حدود 
 .خوبی در مورد اینکه چه چیزی برای حساب شما بهتر است خواهید داشت

 


