
 ای شدن در اینستاگرام: نکات و استراتژی ها حرفه

حتی با پیروی از روندهای فعلی، همچنان می توانید برای به دست آوردن فالوورهای مورد نظر خود 
تالش کنید. بله، اینکه اینستاگرام برای شما کار کند یک عمل متعادل کننده خوب است. اما حتی رعایت 

 :رقبا پیشی بگیریداین نکات به شما کمک می کند تا از 

مطمئن شوید که به طور منظم پست می کنید و یک فید ثابت دارید. این نیاز به برنامه ریزی دارد، 
 .بنابراین شما همیشه برای پست بعدی آماده هستید

بر تعداد افرادی که به آن فکر می کنند تأثیر می گذارد.  -به ویژه کیفیت تصویر  -کیفیت محتوای شما 
و نرم افزار ویرایش خوب را ثابت می  –حتی با استفاده از موبایل شما  –دوربین های خوب این ارزش 

 .کند

توانید از زمانی پست کنید که بدانید مخاطبان شما به احتمال زیاد آنالین هستند و آماده تعامل هستند. می
فاده کنید، اگرچه به نظر بندی استزمان« نقطه شیرین»های اجتماعی برای کشف افزار مدیریت رسانهنرم
ای برنده است که اغلب باعث افزایش تعامل شما های حوالی ظهر برای بسیاری گزینهشنبهرسد سهمی
 .شودمی

 .هرگز زیاده روی نکنید، اما یادتان باشد که هشتگ اضافه کنید

 .هزینه خوبی استلزوماً مجبور نیستید فالوورهای پولی دریافت کنید، اما استفاده از تبلیغات پولی 

بازاریابی کارآمد اینستاگرام نیازمند استراتژی است و این بدان معناست که شما باید نتایج را اندازه گیری 
و پیگیری کنید. تجزیه و تحلیل داده ها بخش مهمی از بازاریابی اینستاگرام است، بنابراین باید زمان و 

نه، بسیاری از ابزارهای کاربرپسند می توانند این کار را منابعی را برای این کار کنار بگذارید. خوشبختا
 .حتی برای تیم های کوچک بدون دردسر انجام دهند

 گام به گام: چگونه محتوایی ایجاد کنیم که واقعاً برای برند شما مفید باشد

نه شروع کنید، از ها استفاده کنید، اما اگر مطمئن نیستید که چگوتوانید ببینید از کدام روشبنابراین، می
 :این راهنمای گام به گام استفاده کنید

 .یک حساب کاربری تجاری اینستاگرام بگیرید و یک تصویر و بیوگرافی خوب اضافه کنید

هرچه می توانید در مورد مخاطبان هدف خود بیاموزید، بنابراین می توانید محتوایی ایجاد کنید که مطابق 
 .با نیازها و ترجیحات آنها باشد

 آموزش سریع —تبلیغ پست های اینستاگرام 

های تخصصی نیاز دارید تا تواند ابزاری پویا باشد، اما همانطور که گفته شد، شما به روشاینستاگرام می
آن را برای شما کارساز کند. برای یک چیز، بسیاری از پست ها به سادگی در انبوه اطالعاتی که 



ی دارند گم می شوند. به همین دلیل است که تبلیغات پست نیز مهم مخاطبان شما هر روز به آنها دسترس
 :است. روش ها عبارتند از

 یا یک کمپین پولی تبلیغ کنید« ایجاد تبلیغات»با استفاده از گزینه 

 از دیگر پلتفرم های رسانه های اجتماعی مانند فیس بوک برای تبلیغ پست های خود استفاده کنید

گ های مختلف اضافه کنید و ببینید که آیا ترافیک بیشتری را جذب می کند یا در برخی از پست ها هشت
 خیر

 دیگران را تگ کنید، مانند برندها یا حتی یک مکان

 


