
 اصولی بسازیم: همحتوای اینستاگرام خورد با چ

اشتراک می گذارند، اما فراموش  در نهایت، بیایید در مورد یک اشتباه بزرگ که همیشه می بینم صحبت کنیم. کسب و کارها محتوای زیبایی را به
را ” چه چیزی در آن برای آنها وجود دارد“می کنند که مخاطبان اصلی خود را در ذهن داشته باشند. هنگامی که محتوا تولید می کنید، همیشه باید 

 .در نظر بگیرید

ما مهم است که به خاطر داشته باشید که چگونه محتوای گذاری محتوای شخصی را متوقف کنید. ااکنون، این بدان معنا نیست که شما باید اشتراک
ذارید، شما در بین فالوورهای شما قرار می گیرد. مردم از برندهایی که به آنها اعتماد دارند خرید می کنند. آنچه در حساب خود به اشتراک می گ

 .شما را به عنوان مرجع در حوزه صنعت خود معرفی می کند

این دستور غذا خیلی »گوید: گذارید، ممکن است یک پست در اینستاگرام بنویسید که میختی را به اشتراک میبرای مثال، اگر دستور پ

 .»خوب است و خانواده من آن را دوست داشتند

اگر هر »: توانید بنویسیدرا به اشتراک بگذارید که برای دنبال کنندگان شما ارزش ایجاد می کند. می Instagram درعوض، می توانید یک پست
دقیقه می توانید یک غذای  ۱۵دهم. در تان درست کنید، من شما را تحت پوشش قرار میدانید چه چیزی برای خانوادهگردید و نمیشب با عجله می

است! مقوی یک دیگ درست کنید. زمان کمتر پخت و پز و کمتر قابلمه برای تمیز کردن، من فکر می کنم این یک پیروزی برای هر خانواده 
 ”.هموطنان والدین خود را که در زمان فشار زیادی دارند و به این دستور غذا نیاز دارند را در زیر تگ کنید

 CTA راک می گذارد و شامل یکدرباره شماست. در حالی که پست دوم نحوه کمک به فالوورهای ایده آل شما را به اشت Instagram اولین پست
 .قوی است

 در حال مبارزه با چه چیزی برای پست کردن هستید؟ من شما را پوشش داده ام

پست کنید؟ بعضی روزها ممکن است تهیه یک پست قوی و خالقانه  Instagram آیا به تلفن خود خیره شده اید و درگیر این هستید که چه چیزی در
کنید و  ی میدر اینستاگرام غیرممکن به نظر برسد. به همین دلیل من این منبع قابل دانلود رایگان را ایجاد کردم. با این دانلود، در زمان صرفه جوی

 .دنبال کنندگان را به اقدام کننده تبدیل می کنید
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