
 ؟هستند اینستاگرام مهم ترینکه آنالیز  انواع

بنابراین، شما از قبل می دانید که باید به تجزیه و تحلیل اینستاگرام نگاه کنید، اما نمی دانید از کجا شروع کنید. نگران 

 .افراد زیادی در یک قایق هستند. بیایید به تجزیه و تحلیلی که باید در نظر بگیرید عمیق تر بپردازیم نباشید،

 ⏰ بهترین زمان برای ارسال

باور کنید یا نه، بخشی از چیزی که یک پست موفق را تعیین می کند زمانی است که شما واقعاً آن را منتشر می کنید. آیا تا 

ه وقتی یک محتوای شگفت انگیز را در برخی از روزهای هفته یا ساعاتی از روز پست می کنید، به حال توجه کرده اید ک

 1تعامل کمتر یا بیشتر از سایرین مشاهده می کنید؟ این احتمال وجود دارد که بتوانید دقیقاً همان عکس یا ویدیو را در ساعت 

 .طوح کامالً متفاوتی از تعامل را مشاهده کنیدصبح روز دوشنبه ارسال کنید و س 9بعد از ظهر یکشنبه و ساعت 

ها و در نهایت بندی در هشتگخ تعامل باال، رتبهکنید واقعاً مهم است که بهترین شانس را با نربنابراین، زمانی که پست می

بهترین زمان ارسال طور میانگین توانید ببینید بههای مختلفی وجود دارد که میخواهید. راهدستیابی به فالوورهای جدید می

پست در حسابتان چه زمانی است. در فالو وان، ما بهترین تایم اشتراک گذاری پست ها در اینستاگرام را به شما منتشر کرده 

 .ایم، که به شما پیشنهاد می کنیم برای کسب اطالعات بیشتر آن را مطالعه کنید

آورید، بر اساس روز هفته و شترین تعامل را از کجا به دست میتوانید ببینید که از نظر تاریخی بی، میInsights در بخش

ریزی پست خود دنبال کنید یا از آن برای تعیین اینکه آیا باید در یک روز خاص توانید این را برای برنامهزمان خاص!! می

 .پست کنید یا منتظر بمانید، استفاده کنید

 :مهمترین تجزیه و تحلیل اینستاگرام

ست برای آن روز را مشاهده کنید که برای ارسال خودجوش عالی در قسمت نمای کلی می توانید بهترین زمان برای ارسال پ

است! استفاده از این تجزیه و تحلیل ها را به عنوان بخشی از استراتژی خود شروع کنید و احتماالً در هر پست افزایش 

 .تعامل خود را مشاهده خواهید کرد

 # اجرای هشتگ

به استفاده از هشتگ در پست های خود بپردازید. ما با این راهنما  -ید اگر قبالً از هشتگ در پست های خود استفاده نمی کن

ای عالی برای دستیابی به مخاطبان جدید در جایگاه شما در اینستاگرام هستند و راه ها وسیلهکار را آسان کرده ایم. هشتگ

اند یا خیر. هنگامی بندی شدهد آیا آنها رتبهکنند یا خیر این است که بدانیهای شما واقعاً کار میبرای فهمیدن اینکه آیا هشتگ

که در یک هشتگ رتبه بندی می کنید، به این معنی است که پست شما به اندازه کافی درگیر شده است تا در بخش "پست 

های برتر" آن هشتگ ظاهر شود، بنابراین وقتی شخصی آن را جستجو می کند، پست شما یکی از اولین مواردی است که 

 .دمی بین

با داشتن یک استراتژی هشتگ عالی، می توانید به راحتی رتبه بندی را شروع کنید و تعداد پست های خود را افزایش دهید. 

در تجزیه و تحلیل خود، همچنین می توانید دقیقاً ببینید که در کدام هشتگ ها رتبه بندی می کنید و همچنین در کدام موقعیت 

د به استفاده از هشتگ هایی که به طور مداوم عملکرد خوبی دارند و هشتگ هایی را که هرگز قرار دارید، بنابراین می توانی

 .انجام نمی دهند، استفاده کنید

 ❤ ذخیره کنید و به اشتراک بگذارید



ها و نظرات. چرا؟ زیرا نشان هایی هستند که واقعاً باید به آنها توجه کنید، فراتر از الیکها بینشگذاریها و اشتراکذخیره

دهنده کیفیت محتوای شما هستند. اگر کسی مایل است این قدم را دورتر بردارد و محتوای شما را در استوری خود به 

 !دانید که کارش تمام شده استیره کند، پس میاشتراک بگذارد یا آن را برای بعد ذخ

 دسترسی و تأثیرات

تجزیه و تحلیل های مهمی هستند که باید  Impressions وReach رشد حسابتان است،  اینستاگرام صلی شما دراگر هدف ا

به آنها نگاه کنید، زیرا به شما اطالع می دهند که چقدر به پست های شما توجه دارند و اینکه آیا محتوای شما فراتر از دنبال 

عموالً این در تعداد افرادی که به آنها دسترسی کنندگان فعلی شما قرار می گیرد یا خیر. اگر استراتژی محکمی دارید، م

بندی و موارد دیگر را بر اساس آن دوباره تنظیم کنید. به عنوان مثال، توانید محتوا، زمانشود، بنابراین میدارید منعکس می

یا یک  شما ممکن است فردی باشید که به طور مداوم محتوای ثابت پست می کند، اما هر چند وقت یک بار یک ویدیو

توانید شما بهتر است، می inspo هایپست می کند. اگر میزان دسترسی و تأثیرگذاری در ویدیوها یا پست "inspo "پست

 .های محتوا را در برنامه منظم خود معرفی کنیدبیشتر از این سبک

 .یشه استراتژیک فکر می کنیدهر زمان که محتوا ایجاد می کنید، باید هدفی مرتبط با آن پست داشته باشید، بنابراین هم
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