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5/5 - (1 امتیاز)

نوشتن کپشن اینستاگرام یکی از مواردی است که برای فعاالن این زمینه می تواند اهمیت بسیار زیادی داشته باشد. این

مورد می تواند تع�ن کند که میزان بازدید پست های شما باالتر رود و یا آن که روز به روز شاهد افت بیشتری در این

زمینه باشید.

فراموش نکنید که نوشتن کپشن در واقع به مخاطب شما این موضوع را القا می کند که برایش وقت صرف می کنید و به

او اهمیت می دهید. در صورتی که در این مورد نتوانید به خوبی عمل کنید، مسلما نمی توانید به مخاطب خودتان نیز
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این مسئله را القا کنید که برای تهیه پست های اینستاگرامی خود چقدر وقت صرف کرده اید.

مزیت هاي نوشتن کپشن اینستاگرام

برای آن که بدانید نوشتن کپشن اینستاگرام چه مزیت هایی دارد، الزم است به این نکته توجه نشان دهید که هر کدام

از کپشن هایی که زیر پست های اینستاگرامی نوشته می شوند، چه مواردی را باید شامل شوند و در پی نوشتن آن ها

چه مزیت هایی شامل حال شما خواهد شد؟

·   معرفی محصول

گاهی اوقات پیج یا همان حساب کاربری شما داخل برنامه اینستاگرام به منظور معرفی و فروش محصول است. این

موضوع می تواند سبک کاری شما و همچنین کپشنی که می نویسید را کامال تغ�ر دهد. فراموش نکنید که برای آن که

بتوانید یک محصول را در اینستاگرام به فروش برسانید باید در همان ابتدای کار تمامی جزئیات محصول را در کوتاه ترین

جمالت به مخاطب انتقال دهید.

به طور مثال در این موارد می توانید از کپشن نویسی ها استفاده کنید و به شکل کامال تیتروار و خالصه گونه، ویژگی

های محصول خودتان را بیان کنید. این موضوع هم به مخاطب کمک می کند تا بتواند تصمیم گیری بهتری را در زمینه

خرید محصوالت داشته باشد و هم آن که سبب می شود تا شما نیازی نباشد که به تک تک سواالت مشتریان خود در

دایرکت پاسخ دهید.

·   توضیح بیشتر پست

بسیاری از کپشن ها برای آن نوشته می شوند که به واسطه آن ها بتوانید در مورد عکس ها و یا ویدئوهایی که پست

کرده اید، توضیح بیشتری را ارائه دهید. مسلما در این موارد نتوانسته اید تا توضیحات کامل را در خود پست ارائه کنید.

به همین دلیل است که از کپشن ها استفاده کرده اید و از این طریق سعی کرده اید تا پستی که منتش کرده اید را هرچه

بهتر و بیشتر توضیح دهید. این موضوع به درک بیشتر مخاطب از پست شما کمک بسیار زیادی می کند.

·   ادامه توضیحات

گاهی اوقات برخی از پست ها را می بینید که در حال تعریف کردن یک داستان هستند و گاهی اوقات نیز این داستان

به قدری طوالنی می شود که تمام آن در یک پست جا نمی شود و الزم است تا ادامه آن در کپشن ها توضیح داده شود.
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دیجی فالوور که ارائه کننده خدمات و توصیه های مختلف در زمینه پیشرفت در اینستاگرام است، در این زمینه می تواند

به شما کمک کند. طبق توصیه های دیجی فالور بهترین کار آن است که ادامه توضیحات را در کپشن بیاورید و از این

طریق بتوانید پست خودتان را هرچه بهتر و بیشتر توضیح دهید.

مولفه هاي مهم در نوشتن کپشن هاي اینستاگرامی

اما در زمان نوشتن این نوع از متن های کوتاه الزم است چه نکات و مولفه هایی رعایت شود؟ توجه به این موارد می

تواند به شما کمک کند که بدانید چگونه باید این کپشن ها را بنویسید.

·   اندازه متن
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اولین مورد در خصوص اندازه کپشن است. کپشن شما نباید خیلی کوتاه و یا خیلی بلند باشد. این مسئله سبب می شود

تا یا خواننده متوجه منظور شما نشود و یا آن که از خواندن کپشن طوالنی خسته شود و این موضوع به طور کلی او را از

شما دور کند. فراموش نکنید که کپشن ها در جهت توضیحات بیشتر عکس و یا ویدیو نوشته می شوند، به همین دلیل

مهم است که دارای اندازه استاندارد و مناسبی نیز باشند. معموال می توانیم بگو�م که این اندازه های درست چیزی در

حدود 300 کلمه و یا یک پاراگراف است.

·   هشتک گذاري

در قسمت کپشن نویسی اینستاگرامی الزم است تا از هشتگ گذاری نیز استفاده کنید. معموال هشتک گذاری ها می

توانند افراد جدیدی را به سمت شما بکشانند و در اینجا اگر کپشن مناسبی داشته باشید و تولید محتوای جذابی را ارائه

کرده باشید، احتماال این موضوع را متوجه می شوید که تعداد فالورهای شما روز به روز بیشتر خواهد شد و از این بابت

نگرانی نخواهید داشت.

·   استفاده از ایموجی و شکلک

مورد بعدی استفاده کردن از ایموجی های مختلف و شکلک ها در نوشتم کپشن اینستاگرام است. در این موارد الزم است

تا از ایموجی ها و یا نمادهایی که مرتبط با موضوع مورد نظر شما هستند، استفاده کنید. این کار سبب می شود تا

کپشن شما برای خواننده جذاب تر به نظر برسد و مسلما این قضیه می تواند بر روی تعامل بیشتر شما با مخاطبان شما

اثر بگذارد.

·   استفاده از آیدي پیج

در ابتدا، اواسط و همچنین در انتهای کپشنی که می نویسد، سعی کنید تا از آیدی پیج نیز نام ببرید. این مسئله باعث

می شود تا افرادی که از اکسپلور پست شما را دیده اند و هنوز شما را فالوو نکرده اند نیز بتوانند با یک لمس ساده شما

را فالو کنند. این کار می تواند اهمیت زیادی در این زمینه داشته باشد و نباید به هیچ وجه این موضوع را ساده در نظر

بگیرید.

جمع بندي

مواردی که در خصوص نوشتن کپشن اینستاگرام مطرح شد، همگی می توانند به شما کمک کنند تا جایی که امکان دارد،

کپشن ها یا همان نوشته هایی که پا�ن پست هایتان دارید را جذاب تر و بهتر بنویسید.
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فراموش نکنید که این نوشته های کوتاه می توانند مخاطبان شما را کامال شیفته پیج شما کنند و کاری کنند که حتی برای

خواندن این کپشن ها نیز به پیج شما بیایند. در صورتی که در زمینه هایی همچون خرید فالوور اینستاگرام، الیک ،گرفتن

هر نوع توصیه در زمینه پلتفرم اینستاگرام و… نیاز به کمک دارید، بهتر است به سایت دیجی فالوور مراجعه کرده و از آن

ها در این زمینه درخواست راهنمایی و خدمات داشته باشید.

 

اگر می خواهید مطلب ایده های جذاب برای نوشتن کپشن اینستاگرام را به صورت آفالین مطالعه کنید PDF را دانلود

کنید.

سواالت متداول

نحوه نوشتن کپشن در اینستاگرام چگونه است؟ +

کپشن چیست ؟ +
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