
 مزایای استفاده از مکان های اینستاگرام چیست؟

وقتی در نظر بگیرید که اینستاگرام بیش از یک میلیارد کاربر ماهانه در سراسر جهان دارد، افزودن لوکیشن در 
به  –شود های اینستاگرام شما ناگهان به یک فرصت فروش واقعا قدرتمند تبدیل میاینستاگرام یک آدرس فیزیکی به پست

 .خواهید. مانند مشتریان برای بازدیدخصوص اگر صاحب یک مغازه یا دفتری باشید که می

 :باشد در اینجا چند دلیل عالی وجود دارد که چرا استفاده از مکان های اینستاگرام می تواند برای کسب و کار شما مفید

 های شما را افزایش دهندتوانند دامنه پستهای اینستاگرام میمکان۱٫

میلیون کاربر فعال دارد که هر روز از این پلتفرم بازدید می کنند و از این تعداد، از هر  ۵۰۰اینستاگرام روزانه بیش از 
 .ده نفر، هشت نفر یک کسب و کار را در این پلتفرم دنبال می کنند

گذاری شده با موقعیت مکانی اینستاگرام مرور های برچسبعناست که در هر زمان، هزاران نفر از طریق پستاین بدان م
 .کنندهایی برای دنبال کردن جستجو میکنند و محتوایی را برای الیک کردن و حسابمی

 تر کنید؟ها آسانوکارتان را برای آنخواهید یافتن کسببنابراین نمی

های اینستاگرام شما های خود یا مشتریانتان شبیه به قرار دادن هشتگ در کپشن پستهای اینستاگرام به پستافزودن مکان
کند. همچنین تر میاست. افزودن مکان دسترسی شما به مشتریان بالقوه و همچنین یافتن شما توسط کاربران را آسان

توانند اگرچه، کاربران در حال حاضر نمی –شود تری نشان داده میکند که محتوای شما در جستجوهای بیشتضمین می
 .ها دنبال کنندتوانند با هشتگها را همانطور که میمکان

 افزودن مکان های اینستاگرام می تواند تعامل را افزایش دهد۲٫

برای بسیاری از مدیران رسانه های اجتماعی، اندازه گیری تعامل یک معیار کلیدی برای اثبات بازگشت سرمایه است. این 
تان های شما یا مشتریها و تعامالتی که مخاطبان شما با پستگذاریها، اشتراکگیری تعداد الیکن معناست که اندازهبدا

 .دارند، اولویت اصلی است

کنند، در مقایسه با های اینستاگرام استفاده میگذاری مکانهایی که از گزینه برچسببنابراین بهتر است بدانید که پست
 .درصد تعامل بیشتری دارند ۷۹گذاری شده ندارند، مکان برچسبهایی که پست

 تان تأثیر گذاشته است را نشان دهیدتوانند به شما کمک کنند تا جایی که کار شما یا مشتریهای اینستاگرام میمکان۳٫

تریان باالترین هنگام راه اندازی آژانس بازاریابی رسانه های اجتماعی خود یا هر نوع آژانس کوچک، برنده شدن مش
اولویت شماست. و چه راهی بهتر برای تحت تاثیر قرار دادن مشتریان بالقوه از نمایش کارهای خارق العاده ای که برای 

 مشتریان فعلی انجام داده اید؟

 !اینجاست که برچسب گذاری مکان های اینستاگرام برای حساب تجاری اینستاگرام شما مفید است *

 :اده از مکان های اینستاگرامنحوه افزودن و استف

های اینستاگرام چیست و چرا برای بازاریابی برندهای روی پلتفرم عالی هستند، وقت آن رسیده دانید مکاناکنون که می
 .های خود اضافه کنیدتوانید آنها را به پستاست که یاد بگیرید چگونه می



 این فرآیند بسته به اینکه آیا موقعیت مکانی اینستاگرام را به یک پست فید اضافه می کنید یا یک پست استوری اینستاگر

  

ام متفاوت است،بنابراین ما نحوه انجام هر دو را توضیح خواهیم داد! برای پیروی از دستورالعمل های زیر به یک گوشی 
 .هوشمند نیاز دارید

 


