
 :نحوه قرار دادن دکمه واتساپ در بیو اینستاگرام

های اینستاگرام فعال باشد، اپ دنبال کنید، که باید در تمام پروفایلدر زیر تمام مراحلی را که باید برای افزودن دکمه واتس

 :دهیمبه شما نشان می

 .کلیک کنید ”Edit profile“ وارد صفحه پروفایل اینستاگرام شوید و روی .1

 .روی گزینه های تماس کلیک کنید .2

 .در این قسمت می توانید اطالعات تماس خود مانند ایمیل، شماره تلفن، آدرس و اخیراً واتس اپ را وارد کنید .3

 کلیک کنید "WhatsApp" بر روی .4

 .را وارد کنید که کد تأیید به آن ارسال می شود WhatsApp در اینجا باید شماره مرتبط با .5

 .کد تایید را در پروفایل اینستاگرام وارد کنید .6

در این مرحله باید دکمه جدید واتس اپ ظاهر شود که به تمامی کاربرانی که از پروفایل اینستاگرام شما بازدید می کنند این 
 .امکان را می دهد تا تنها با یک کلیک با شرکت شما در تماس باشند

 مزایای اتصال واتساپ به اینستاگرام چیست؟

اتصال واتس اپ به اینستاگرام می تواند برای برند شما بسیار مفید باشد، اول از همه به این دلیل که معروف ترین برنامه 
٪ است، نشان داده می 98این امر با نرخ باالی باز شدن پیام، که در حدود پیام رسان در جهان است و بسیار شهودی است. 

 .شود

این بدان معنی است که شما می توانید در هر زمان و هر مکان با پیام های تبلیغاتی، به روز رسانی های تجاری، نظرسنجی 
اپ های واتستوانید از تمام ویژگین، میها یا درخواست های بازخورد به مشتریان بالقوه دسترسی پیدا کنید. عالوه بر ای

های صوتی و اسناد را مستقیماً از برنامه ارسال ها، ویدیوها، پیامتوانید عکسوکار خود استفاده کنید: میبرای مزیت کسب
 .ها را برآورده کنیدهای کمک آنکنید و تمام درخواست

بانی خود را سازماندهی کنید تا به مشتریان خود خدماتی مبتنی از طریق واتس اپ شما قادر خواهید بود تیم فروش یا پشتی
بر ارتباطات دو طرفه ارائه دهید و گفت و گو با مخاطبان هدف خود ایجاد کنید. اگر عالقه مند به مدیریت حجم باالی چت 

جاد کنید تا تیم شما بالفاصله با مشتریان یا مشتریان بالقوه خود هستید، از شما دعوت می کنیم یک پنل کاربری در فالو وان ای
 .شروع به پاسخگویی به کاربران شما کند

از طرفی یکی از مزیت های مهم این اتصال این است که، شما می توانید مستقیم با مخاطبان خود در ارتباط باشید و هرچه 
و اینستاگرام  اطالعات مورد نیازتان است را به واتساپ منتقل کنید. راه های متعددی وجود دارد که شما بتوانید بین واتساپ

 .خود ارتباط برقرار کنید. ما در فالووات تمام نکات مهم را خواهیم گفت کافیست ما را تا انتهای این مقاله همراهی کنید

 


