
 پیدا کنیم؟ ۲۰۲۲چگونه هشتگ های پرطرفدار اینستاگرام را در سال 

های پرطرفدار روی کنند، هشتگهای اجتماعی مختلف اهداف متفاوتی را دنبال میهای رسانهاز آنجایی که پلتفرم
های یافتن موارد پرطرفدار مطمئناً تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند، ها ممکن است یکسان نباشند. با این حال، راهآن

در خصوص هشتگ ها این است مهم نیست که در کدام پلتفرم قصد دارید حضور خود را مشخص کنید. نکته قابل تامل 
که در استفاده از آنها زیاده روی نکنید و سعی کنید هشتگ های پرطرفدار و هدفمند را در حد اعتدال رعایت کنید، چرا 

که استفاده بی رویه از هشتگ ها نه تنها تاثیر مثبتی ندارد بلکه پست شما را جالب نخواهد کرد و دل مخاطب را 

 .خواهد زد

 مخاطب گرا۱٫

شما برای ایجاد تعامل مثبت در پست های خود پست می گذارید، بنابراین اولین چیزی که همیشه باید به خاطر 

های هایی را که مخاطبان هدف در پلتفرم رسانهداشته باشید این است که باید مخاطب محور باشد. همیشه هشتگ
شوند. همچنین باعث می با محتوای شما مواجه میکنند، بررسی کنید، زیرا به این ترتیب اجتماعی خود استفاده می

 .شود که آنها باور کنند که محتوای شما برای آنها قابل پیگیری و مشارکت است

 از صفحه/برگه کاوش)اکسپلور( استفاده کنید۲٫

تاگرام ت. اینسسفدار در یک جایگاه یا صنعت خاص ااین یکی از پرطرفدارترین روش ها برای جستجوی هشتگ های پرطر
های اجتماعی ترند هستند را به شما ها یک تب کاوش دارند که همه چیزهایی که در آن پلتفرم رسانهیا توییتر، آن

 .گویند. می توانید هشتگ هایی را انتخاب کنید که تعامل بیشتری داشته باشند و کشش بهتری ایجاد کنندمی

 سازندگان محتوای مرتبط را دنبال کنید۳٫

همه ما گاهی اوقات سستی می کنیم و مغز خالق ما همیشه کار نمی کند. همچنین، استفاده بیش از حد از یک 

هشتگ خاص ممکن است به شما اثر دلخواه را ندهد. بنابراین، آن دسته از تولیدکنندگان محتوا را دنبال کنید که افرادی 

شما در ایجاد یک هشتگ جدید و در عین حال مرتبط کمک دهند. این به خواهید جذب کنید، هدف قرار میرا که می
توانید پس از استفاده از هشتگ، سازندگان محتوا را تگ کنید و آنها به تقویت محتوای شما در می کند. همچنین می

 .کنندهای اجتماعی کمک میبستر رسانه

 هشتگ ها را دنبال کنید۴٫

این ممکن است کمی عجیب به نظر برسد اما کار می کند. به نوار جستجو بروید و کلمات کلیدی که بخش مهمی از 

رطرفدار باشید و آنها را دنبال کنید. با چندین محتوای شما را تشکیل می دهند را تایپ کنید. به دنبال هشتگ های پ
پست زیر آن هشتگ مواجه خواهید شد که به شما در درک معیارهای این هشتگ ها کمک می کند. سپس می 

 .توانید یکی از بهترین ها را برای شما انتخاب کنید

 از ابزار استفاده کنید۵٫

ت هایی شناخته می شوند که به تولید هشتگ کمک می کنند. ابزارهایی که در اینجا به عنوان برنامه ها و وب سای
کند. این خواهید چیزی تازه و قابل ربط در زیبای خود پیدا کنید، این همیشه به شما کمک میای ندارید و میاگر ایده

تگ ابزارها از هوش مصنوعی برای تعیین روند در زمان حال استفاده می کنند و به شما کمک می کنند تا یک هش
 .مناسب داشته باشید

 بزرگان صنعت را تماشا کنید۶٫

اگر در زمینه کاری خود تازه کار هستید، نگاه کردن به محتوای ایجاد شده توسط بزرگان صنعت می تواند بسیار بیشتر 

از آنچه فکر می کنید به شما کمک کند. این افراد معموال کمپین هایی را با هشتگ های خاصی راه اندازی می کنند 



ی توانید از هشتگ های مشابه در پست های خود نیز استفاده تا توجه مردم را در شبکه های اجتماعی جلب کنند. م

 .کنید. این به شما در دستیابی بهتر کمک می کند

 روی کیفیت تمرکز کنید۷٫

در حین استفاده از هشتگ، افراد ممکن است تا حدی فریب بخورند. ما می دانیم که هشتگ ها راهی برای کشف 

یح از آن نیز مهم است. افزودن هشتگ های غیر ضروری ممکن است بیشتر محتوای شما هستند، اما استفاده صح
کیفیت پست شما را خراب کند. همچنین باعث می شود که قسمت زیرنویس شلوغ به نظر برسد و می تواند خسته 

 .کننده باشد. مختصر و موثر بودن نکاتی است که باید هنگام افزودن هشتگ به آنها توجه کنید

 


