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5/5 - (1 امتیاز)

همانطور که می دانید اینستاگرام در ابتدا برای کاربرانش صرفًا جنبه سرگرمی و برقراری ارتباط های دوستانه داشت. اما با

رونمایی از اکانت تجاری اینستاگرام، ورق بازی برگشت و تقریبًا برای درصد باالیی از کسب و کارها تبدیل به یک پلتفرمی

جهت تبلیغ کاالهای دیجیتالی و یا فیزیکی شد.

این جمله برای همه ما آشناست ” اینستاگرام در حال حاضر یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی است که هم اکنون

یک میلیارد کاربر فعال ماهانه دارد”. این همه تکرار مکررات و تأکید بر محبوب بودن این پلتفرم، بخاطر آمار یک میلیارد
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کاربر فعال است. یک میلیارد کاربر فعال یعنی یک میلیارد مشتری، که می تواند هر کسب و کاری را بر روی این پلتفرم به

درآمدهای میلیاردی برساند.

احتماًال شما نیز جزء افرادی باشید که ایده های مختلفی برای راه اندازی یک کسب و کار در اینستاگرام دارید، اما هنوز

هیچ اقدامی نکرده اید. اگر تصور می کنید فقط افراد خاصی از جامعه می توانند از اینستاگرام به درآمدهای کالن برسند،

کامًال در اشتباه هستید. کافیست کمی خالقیت، استعداد و مهارت داشته باشید، اینترنت برای شما به یک منبع درآمد

خوبی تبدیل می شود؛ هیچ تفاوتی هم ایجاد نمی کند از افراد معروف اینستاگرامی گرفته تا کسب و کارهای کوچک.

آیا کسب درآمد از اینستاگرام شدنی است؟

امروزه تمام دنیا سوار بر روی موج اینترنت در حال پیشرفت است؛ پس برای اینکه در کسب و کار خود به موفقیت

بیشتری دست پیدا کنیم باید با این مسیر همسو شویم. 

به شما اطمینان می دهم که افراد زیادی توانسته اند، حتی بدون سرمایه گذاری اولیه، در حوزه مهارت های خود ، کسب

و کاری را راه اندازی کرده و به درآمدهای باال دست یابند. 

بله درست متوجه شدید! حتی بدون سرمایه گذاری اولیه نیز می توان به یک درآمد خوب رسید. این موضوع در نگاه اول

ممکن است شبیه یک شعار به نظر بیاید؛ اما می خواهیم به شما یک نقشه راه ارائه دهیم که به کمک آن صفر تا 100

نحوه کسب درآمد از اینستاگرام را بیاموزید.

آمار منتشر شده توسط اینستاگرام حاکی از آن است که روزانه 200 میلیون کاربر به طور متوسط   از یک پیج تجاری

بازدید می کنند؛ 60 درصد از کاربران برای کشف محصوالت جدید از اینستاگرام استفاده می کنند؛ 80 درصد آن ها

حداقل یکی از برندهای محبوب خود را بر روی این پلتفرم دنبال می کنند.

این آمار بیانگر این است اینستاگرام پر از مشتری است؛ در نتیجه کسب درآمد از اینستاگرام بدون سرمایه اولیه کار

سختی نیست. کافی است برای جلب توجه این مشتریان نحوه تولید محتو، برقراری تعامل با کاربران و همچنین نحوه

تبلیغ کاال در اینستاگرام را یاد بگیرید.

اینستاگرام طی چندین سال گذشته از یک پلتفرم اشتراک گذاری عکس به یک ابزار بازاریابی دیجیتال قدرتمند تبدیل

شده است. تنها چیزی که برای «کسب درآمد از اینستاگرام» نیاز دارید داشتن یک گوشی هوشمند و کسب مهارت های

در این مقاله ۴ ایده برای کسب درآمد از اینستاگرام را به شما معرفی می کنیم.
انتخاب ایده برای رسیدن به درآمد از اینستاگرام اولین قدم شماست و بعد از آن

“تالش های شما میزان درامدتان را مشخص خواهد کرد.
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الزم است. اما توجه داشته باشید پول درآوردن همیشه سخت است؛ درآمدزایی از اینستاگرام نیز مانند بسیاری از کارهای

دیگر سختی ها و چالش های خاص خود را به همراه دارد.

ولی اگر با سیستم همکاری در فروش دیجی فالوور اشنایی داشته باشید میتوانید درآمد خوب داشته باشید.

معرفی بهترین ایده هاي کسب درآمد از اینستاگرام

درآمدزایی از اینستاگرام یک فرمول مشخصی ندارد؛ همانطور که در باال گفتیم الزمه این کار یادگیری برخی مهارت ها می

باشد، ولی کافی نیست. اگر می خواهید از اینستاگرام به درآمد برسید باید خالقانه عمل کنید و فعالیت های شما شبیه

به پیج دیگر نباشد. مهم ترین عامل موفقیت شما در اینستاگرام تولید محتوای یونیک و ویروسی و افزایش تعداد

فالوورهای پیج تان است. 

به منظور افزایش فالورهای پیج تان از ایده تولید محتوای ناب، تبلیغات اینستاگرامی و خرید فالوور واقعی بهره برید. با

هر ترفندی که شده باید سعی کنید کسب و کارتان را به کاربران اطالع رسانی کنید و با انجام یک سری اقدامات خاص

خود را از رقبایتان تمیز دهید.

تبلیغات، فروش محصول، تولید ویدئوهای آموزشی و ترغیب افراد برای شرکت در دوره های آموزشی، هر کدام از مواردی

که ذکر شد می توانند راهی برای رسیدن به درآمد میلیونی باشند. 

در ادامه می خواهیم 4 روش اثبات شده برای رسیدن به موفقیت در این راه صحبت خواهیم کرد.

همکاري در فروش اینستاگرام

https://www.digi-follower.com/affiliate/?tab=creatives
https://www.digi-follower.com/
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می دانیم که بالگرها، اینفلوئسنرها و واینرها و فروشگاه های اینترنتی، به کسب و کارهای پردرآمد در سطح اینستاگرام

معروف هستند؛ اما تنها راه برای رسیدن به درآمد های کالن، صرفا موارد ذکر شده نیست.

شما می توانید با افیلیت مارکتینگ یا همان همکاری در فروش نیز به درآمد برسید؛ برای این کار کافیست یک پیج

اینستاگرام داشته باشید و محصوالت و یا خدمات برندهای دیگر را در پیج تان تبلیغ کنید و یا آن ها را بفروشید. الزمه

این کار کسب اطالعات در مورد محصول و یا خدمت مورد نظر و یادگیری مهارت های تبلیغاتی و بازاریابی است.

پس در تعریف افیلیت مارکتینگ می توان گفت شما خودتان کاالیی برای عرضه ندارید، بلکه به عنوان یک تبلیغاتچی و

یا مسئول فروش، کاالهای دیگران را در پیج تان به فالوورهایتان عرضه می کنید. به زبان ساده شما بالگر یا اینفلوئنسر

نیستید؛ از طرفی محصول و خدمت خاصی هم برای ارائه ندارید، اما اطالعات و دانش فوق العاده ای در زمینه فروش

دارید.
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در حال حاضر اینستاگرام یک فضایی است که یک میلیارد مشتری در آن فعال است و شما کافی است محصولی و

اطالعاتی برای ارائه داشته باشید؛ با تالش در مسیر درست، حتی بدون داشتن سرمایه اول می توانید در این پلتفرم به

درآمد برسید. به دنبال افرادی باشید که هنوز کسب و کار خود را آنالین نکرده اند و به این نوع کسب و کار اعتقادی

ندارند، این یک فرصت عالی برای کسانی است که سرمایه راه اندازی کسب و کار خودشان را ندارند.

افرادی که دانش فروش خوبی دارند و مهارت های متقاعد کردن مردم را بلد هستند می توانند در افیلیت مارکتینگ

موفق شوند.

توجه! سیستم همکاری در فروش دیجی فالوور اگر در این مورد به اطالعات بیشتری نیاز دارید و یا می خواهید یک

افیلیت مارکتر شوید و از این راه کسب درآمد کنید، حتما مقاله همکاری در سیستم فروش دیجی فالوور را مطالعه کنید.

با ثبت نام در سامانه همکاری در فروش دیجی فالوور می توانید انواع خدمات اینستاگرام را به فالوورهایتان در پیج

اینستاگرام خود ارائه دهید. شرط موفقیت در افیلیت مارکتینگ این است که با مهارت های بازاریابی و همچنین تبلیغات

در اینستاگرام آشنا باشید.

گرفتن تبلیغات در اینستاگرام

تبلیغات یکی دیگر ازروش های اینستاگرام مارکتینگ، برای کسب درآمد بدون سرمایه گذاری اولیه است. شما می توانید

با انتشار پست ها و استوری های کسب و کارها و برندها در پیج اینستاگرام خود، خدمات یا محصوالت آنها را در ازای

دریافت هزینه تبلیغ کنید.

اینفلوئنسرها یا بالگرها از انجام تبلیغات در اینستاگرام به درآمدهای خوبی رسیده اند. قانون این روش درآمدزایی از

اینستاگرام اینگونه است که میزان درآمد شما بر اساس مدت زمان انتشار پست یا استوری در پیج یا تعداد بازدید از

پست یا استوری مربوطه محاسبه می شود.

به خاطر داشته باشید که برای کسب درآمد میلیونی از تبلیغات در اینستاگرام، باید بتوانید با تولید محتواهای خالق و

چالش برانگیز هم تعامل فالوورهای پیج تان را باال ببرید و هم تعداد فالوورهای فعال تان ر افزایش دهید.

تولید محتوا؛ روش محبوب و پردرآمد در اینستاگرام
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اگر با مهارت ها و ابزارهای طراحی برای تولید محتوای تصویری و یا ابزارهای ویرایش و تدوین محتواهای ویدئویی آشنا

باشید، می توانید از طریق تولید محتوا کسب درآمد کنید.

تولید محتوا در اینستاگرام به صورت حرفه ای نیازمند کسب مهارت های مرتبط با طراحی است. به همین دلیل طراحان

گرافیک و تولیدکنندگان محتوا می توانند به درآمدهای بسیار خوبی برسند. طراحان گرافیک می توانند در زمینه تولید

محتوا و طراحی به سایر مشاغل کمک کنند یا پکیج های آموزشی را برای آن افراد در پیج خود ارائه دهند.

اولین مورد: ادمین پیج اینستاگرام

یکی دیگر از راه های کسب درآمد از اینستاگرام از طریق تولید محتوا است. حرفه ادمینی یعنی ارائه انواع خدمات به سایر

کسب و کارها و برندها است که فرد یا گروهی در انجام آن ها مهارت دارند. 

وظایف ادمین اینستاگرام
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تولید محتوای تصویری و ویدئویی متناسب با اهداف کسب و کار 

بکارگیری ترفندهایی برای افزایش نرخ تعامل فالوورها با پیج 

پاسخگویی به دایرکت ها، کامنت ها و برقراری تعامل با فالوورها 

افزایش فالوورهای پیج از طریق اکسپلور اینستاگرام 

برگزاری تبلیغات اینستاگرامی و جذب فالوور هدفمند

دومین مورد: فروش خدمات

این مدل برای افرادی است که مهارتی برای ارائه دادن دارند؛ افرادی که در زمینه بازاریابی و فروش، طراحی گرافیک،

مشاوره، دوره های آموزشی و سایر مدل های خدماتی تخصص کافی دارند، می توانند با راه اندازی یک پیج در

اینستاگرام برای خود یک منبع درآمد ایجاد کنند.

راه اندازي آنالین شاپ و فروش محصوالت فیزیکی

با توجه به اینکه اینستاگرام فضایی مناسب برای اشتراک گذاری عکس و فیلم است، کاربران می توانند به راحتی عکس و

فیلم محصوالت و یا خدمات خود را با مخاطبانشان به اشتراک بگذارند. این روزهای افراد زیادی برای فروش کاالهای

فیزیکی خود اقدام به راه اندازی فروشگاه های آنالین کرده اند. 

برای موفقیت در این روش، باید مهارت تولید محتوا در اینستاگرام داشته باشید؛ اگر خودتان نیز مهارت های الزم را

ندارید یک نیرویی برای انجام این کار حتمًا استخدام کنید. محتوای شما باید برای کاربر جذاب و مفید باشد، به طوری

که احساس نیاز به خرید محصول را در او به وجود بیاورد. 

به عنوان مثال، اگر فردی فروشگاه کیف و کفش داشته باشد، به راحتی می تواند با راه اندازی فروشگاه اینترنتی خود را

در اینستاگرام فروش خود را چندین برابر کند. 

از آنجایی که مردم ترجیح می دهند از این پلتفرم برای یافتن محصوالت و خرید استفاده کنند، پس به دسترسی به

مشتریان بالقوه خیلی راحت است و الزمه آن رشد و توسعه پیج اینستاگرامی تان می باشد. 

همچنین اگر یک وب سایت فروشگاهی دارید می توانید با فعالیت در اینستاگرام، فالوورهایتان برای بازدید از سایت

ترغیب کنید و ترافیک سایت خود را باال ببرید. 

با بکارگیری ترفندهایی می توانید خرید از طریق اینستاگرام را برای فالوورهایتان لذت بخش کنید؛ مثًال برای آسان تر

کردن فرآیند خرید، از ویژگی هایی مانند دکمه خرید، تگ قیمت محصول روی تصاویر محصول استفاده کنید. با این اقدام

مخاطب با کلیک بر روی محصول مورد نظر به وبسایت فروشگاهی شما منتقل شود و می تواند رنگ بندی و سایر

محصوالت مشابه را در وب سایت تان ببیند.

توجه! 
البته گزینه تگ محصول فعًال برای کاربران ایرانی فعال نشده است؛ اما می توانید

“
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مراحل رسیدن به فروش در اینستاگرام

در این قسمت می خواهم به شما تکنیک های درآمدزایی از پیج تان و افزایش فروش را معرفی کنم. فروش در

اینستاگرام سه مرحله دارد:

جذب فالوور هدفمند

برای اینکه بتوانید در اینستاگرام یه کاالیی را بفروشید باید مشتری بالقوه داشته باشید. مخاطبان شما زمانی به عنوان

مشتریان بالقوه به شمار می آیند که عالقه مند به حوزه فعالیت شما باشند و به محصوالت و یا خدمات شما نیاز داشته

باشند. شما سه روش برای جذب فالوور هدفمند دارید: از طریق اکسپلور، تبلیغات و خرید فالوور واقعی فعال.

البته یادتان باشد الزمه جذب فالوور هدفمند از اکسپلور، ویروسی شدن محتواهای پیج تان است. اما از آنجایی که برخی

از حوزه های کاری اکسپلورشان پا�ن است، هر اندازه هم محتوای جذابی تولید کنند امکان دارد محتواهای آن ها وایرال

نشود. بنابراین گزینه اکسپلور برای همه کسب و کارها نمی تواند فالوور تکنیک مؤثری باشد.

اما تبلیغات و خرید فالوور واقعی فعال، بی برو برگرد برای تمامی حوزه های کاری نتیجه مطلوبی را به همراه خواهد

داشت. پس باید تبلیغ کنید و در کنار آن از تکنیک خرید فالوور واقعی فعال نیز غافل نشوید. این روش ها برای افزایش

فالوور اینستاگرام در کنار هم ، باعث جذب مخاطب هدفمند برای پیج شما می شود، به شرطی که محتوای با ارزشی

داشته باشید.

برای دریافت بهترین بازخورد از سه تکنیک باال، محتوایی تولید کنید که ارزش و یا تخصص قابل توجهی را به مخاطب

ارائه دهد. به زبان ساده، برای کسب درآمد از اینستاگرام، باید خود را به عنوان یک متخصص نشان دهید و تخصص

تان را در محتوا های خود به نمایش بگذارید.

تبدیل فالوور هدفمند به مشتري بالفعل

فالووری که وارد پیج شما میشود، یک فالوور خنثی وتازه  وارد و البته بسیار کنجکاو است. برای اینکه بتوانید محصوالت و

یا خدمات خود را به این فالوور بفروشید باید او را عالقه مند کنید. تنها راه ایجاد عالقه در فالوورهایتان و ابزار تبدیل

از طریق استیکر لینک، لینک وب سایت خود را در استوری به اشتراک بگذارید و
از کاربران بخواهید برای تهیه محصول مورد نظر بر روی لینک کنند تا وب سایت

“منتقل شوند.
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کاربران به مشتری، تولید محتوای مؤثر به همراه برقراری تعامل صمیمانه است.

محتوایی که بتواند به مخاطب یک حسی را انتقال دهد؛ یعنی محتوای شما بتواند اطالعات کافی به کاربر بدهد و

مخاطب نتیجه استفاده از آن محصول، خدمات را درک کند. برای تولید محتوای مؤثر باید نیازها و عالیق مخاطبان خود

را شناسایی کنید و به آنها راه حلی برای رفع نیازهایشان بدهید. شما با این محتوا به نوعی یه لقمه آماده به مخاطب

خود می دهید؛ اینجاست که مخاطب تبدیل به مشتری شما می شود.

مثًال اگر پیج فروش لباس دارید، در مورد هارمونی رنگ ها و انواع استایل ها پست بگذارید و فالوورهایتان را در انتخاب

لباس برای مکان ها مختلف راهنمایی کنید؛ در واقع محتوایتان را با ترفند بالگری به خورد فالوورهایتان بدهید.

انجام فروش در اینستاگرام بعد از اینکه مشتری بالقوه را به خرید متقاعد کردید، مرحله نهایی به انجام رساندن فروش

است. یعنی اقدام به خرید را به طور واضح برای آن ها عنوان کنید. بیا�د از طریق استوری و به صورت علنی از آن ها

بخواهید که محصول شما را خریداری کنند.

مثال یک باکس پیشنهاد بگذارید و بگو�د این محصول را دارید و از کسانی که تمایل به خرید دارند بخواهید درخواست

شان را ثبت کنند. با این اقدام در استوری فالوورهای خود را مجاب می کنید که از شما خرید کنند. با رعایت سه مورد

ذکر شده اطمینان داشته باشید که تعداد زیادی از فالوورهایتان به خریدار تبدیل می شوند.

نتیجه گیری

امروزه کاربران موبایل ترجیح می دهند در شبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام و تلگرام به دنبال رفع نیازهایشان

باشند. البته شکی نیست که وب سایت ها همیشه طرفداران خود را خواهند داشت؛ اما دسترسی قشر عموم جامعه به

شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام آسان تر است. به همین دلیل بهتر است که به فکر راه اندازی یک کسب و کار

خوب اینستاگرامی باشید و از این فرصت پیش آمده برای رسیدن به درآمدهای کالنی بهره ببرید.

یادتان باشد که همواره باید تالش کنید و برای یادگیری مهارت های مختلف وقت بگذارید؛ هیچ راهکار جادویی  وجود

ندارد که شما را به درآمد کالنی از اینستاگرام برساند؛ همه چیز به پشتکارتان و مهارت های شما بستگی دارد.

این روزها افراد زیادی با بالگری و یا واینری در اینستاگرام توانسته اند به درآمدهای کالنی برسند. احتماًال شما نیز به این

موضوع فکر کرده اید که یک پیچی در اینستاگرام بزنید و با جذب فالوور از اینستاگرام کسب درآمد کنید؛ اما نمی دانید از

کجا باید شروع کنید یا راز رسیدن به درآمدهای نجومی در اینستا چیست؟ در این مقاله از دیجی فالوور رازهای افراد

موفق در اینستاگرام و نحوه کسب درآمد از اینستاگرام را به شما شرح دادیم؛ امیدواریم که این ترفندها به کارتان بیاید.
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