
 نحوه تعامل مجدد با اکانت مرده اینستاگرام: بایدها و نبایدها
همانطور که گفتیم، احیای اکانت اینستاگرام خود امکان پذیر است، اما این کار به زمان و تالش نیاز دارد. و مانند هر 

 .فعالیت دیگری، اشتباهاتی وجود دارد که باید از آنها اجتناب کنید

بنابراین، بیایید با اقداماتی که امروز باید برای زنده کردن نمایه بردارید شروع 

 .کنیم

 .به طور منظم پست کنید۱٫

خب همانطور که گفتیم، یکی از دالیل پایین بودن امتیاز فعالیت در اینستاگرام این است که به ندرت پست می گذارید. 

فالوورهای شما زمانی دارند که در زمان غیبت شما را فراموش کنند. اگر این مورد شماست و پس از یک غیبت طوالنی 

فته است، اولین قدم شما این است که با یک ریتم پست بگذارید. این به شما بستگی دارد در اینستاگرام کاهش یا
 .که آیا می خواهید چندین بار در روز پست کنید یا یک هفته.  باید این را آزمایش کنید. ترفند در نظم است

 .ها، پست های ویدیویی و پخش زنده را فراموش نکنید IGTVاستوری ها و استیکرها، ۲٫

از هر محتوایی که اینستاگرام پیشنهاد می کند استفاده کنید. با برنامه ریزی محتوا، مطمئن خواهید شد که فراموش 
 .نکنید آن را در هر یک از حساب های خود پست کنید. از نظر اجتماعی فعال باشید

ری افراد بیشتری را جذب هنگامی که به طور منظم شروع به ارسال پست می کنید، حساب شما به طور اجتناب ناپذی
می کند. بنابراین، دسترسی، بازدید از نمایه و تعامل رشد می کند. مردم شروع به پاسخ دادن به محتوای شما 

 .کنندمی

ها واکنش نشان دهید و غیره. تنها کاری پاسخ دهید، به داستان DM های شما بگذارید، درنظرات خود را در زیر پست

 .ین است که پاسخ دهید. با مخاطبان خود صحبت کنید و آنها را وارد بحث کنیدکه باید انجام دهید ا

 .روی محتوای مخاطب محور کار کنید۳٫

هنگامی که بازدیدهای پروفایل افزایش می یابد، برخی از مخاطبان صفحه شما را ترک می کنند و شما را دنبال نمی 

کنند. و این کامال طبیعی است. این بدان معناست که اینستاگرام محتوای شما را به افراد نامربوط پیشنهاد می کند، 

 .د. چگونه کاری کنیم که بمانند؟ با محتوااما در بین آنها قطعاً مخاطبان شما نیز وجود دارن

های برای درک بهتر آنچه که مخاطبان شما به دنبال آن هستند، کمی تحقیق کنید و بررسی کنید که رقبا یا حساب

دهند تا فالوورهای خود را جذب کنند. این به شما الهام می بخشد و تصویر کاربری با مفهوم مشابه چه کاری انجام می
 .از آنچه باید با استراتژی محتوای خود انجام دهید به شما ارائه می دهد واضح تری

 حساب کاربری خود را رشد دهید۴٫

های دیگر از جایگاه خود تعامل داشته باشید. نکته کلیدی در اینجا شراکت با حساب هایی است که به طور با حساب
وسط کاربر اثبات اجتماعی شماست. با انتشار مجدد بالقوه برای مخاطبان شما جالب هستند. محتوای تولید شده ت

این، به مخاطبان خود نشان می دهید که برای افرادی مانند آنها جالب هستید. محتوای سایر کاربرانی را که به هر 

هایی با برچسب. اما مطمئن شوید های ویدیویی، پستبرند به اشتراک بگذارید: نظرات، بررسینحوی از شما نام می
 .این محتوا با مفهوم صفحه شما مطابقت داردکه 

 .مسابقه و چالش بسازید۵٫



این نکته توجه خاصی را می طلبد. آخرین بار در مورد اینکه کدام مسابقات را باید و نباید برگزار کنید تا قبیله خود را 

ر کنید که برای دنبال کنندگان درگیر کنید صحبت کردیم. فقط به طور خالصه در اینجا: مسابقات را با انگیزه ای برگزا
 .شما ارزشمند است، نه برای یک مخاطب عمومی قابل توجه

چالش ها به نوبه خود بسیار جذاب هستند و پس از انجام صحیح نیازی به انگیزه ندارند. اگر چالش شما سرگرم کننده 
 .. مسابقه و چالش بسازیدو جذاب باشد، مردم بدون جایزه از آن حمایت می کنند و آن را ویروسی می کنند

 ربات بخرید۶٫

می توانید با خرید ربات هایی مطمئن و قابل اعتماد؛ دوباره کنترل حساب خود را در اختیار بگیرید فقط توصیه ما به شما 
 .این است که از شرکت های مطمئن و دارای تخصص اینگونه ربات ها را خریداری کنید

 .هدایایی با جوایز نفیس بدهید۷٫

 .با اینفلوئنسرها همکاری کنید۸٫

صحبت آنها با فالوورهای خود را  ، کیفیت و ارتباط مخاطبان و نحوهER، اینستاگرام قبل از شراکت با هر اینفلوئنسر

بررسی کنید. گاهی اوقات، حتی اگر یک اینفلوئنسر جعلی نباشد، مخاطبان او برای شما مرتبط نیستند. به همین 
دلیل بسیار مهم است که بررسی کنید آیا این دنبال کنندگان حتی به شما به عنوان یک خالق یا یک برند عالقه مند 

 .هستند یا خیر
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