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5/5 - (1 امتیاز)

هنگامی که می خواهید از رسانه های اجتماعی برای تبلیغ شرکت خود استفاده کنید، اینستاگرام یکی از بهترین برنامه های

بازاریابی است که می توانید از آن استفاده کنید. این برنامه عمدتًا با استفاده از دستگاه های تلفن همراه به خصوص

آیفون و گوشی های اندرویدی استفاده می شود.

اگرچه اینستاگرام تنها یکی از ابزارهایی است که ثابت شده برای کسب و کارها بسیار مفید است، اما یکی از مواردی

است که در سطح جهان نمی توان آن را نادیده گرفت.
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اینستاگرام برای مشاغل مهم است زیرا مزایای زیادی به خصوص در زمینه تبلیغات ارائه می دهد. با این حال امکان

فیلترینگ اینستاگرام وجود دارد. با کمک این مقاله می توانید معنای فیلترینگ اینستا، علت و زمان رفع فیلتر اینستاگرام

در ایران و راهکارهای عالی در زمان فیلترینگ یاد بگیرید.

 

فیلترینگ اینستاگرام چیست؟

همانطور که از نام آن پیداست فیلتر شدن اینستاگرام به معنای بسته و غیر فعال شدن برنامه اینستاگرام است. اگر شما

در کشور ایران هستید تا زمانی که دولت بخواهد برنامه اینستاگرام کامال غیر فعال می شود و نمی توانید وارد این برنامه

شوید.

تنها راه ورود به این برنامه استفاده از VPN ها است. در حال حاضر پس از فیلتر اینستاگرام در ایران، این پلتفرم محبوب

از فروشگاه اندرویدی مایکت و کافه بازار حذف شده اند. چنین اقدامی اخبار فیلتر دائمی اینستاگرام در ایران را تقویت

می کند اما تا کنون این خبر تا�د نشده است.

مزایاي اینستاگرام براي کسب و کار ها و افراد معمولی چیست؟

از جمله مزایای اپلیکیشن  اینستاگرام برای کسب و کارها موارد زیر است:

  آگاهی از برند را افزایش می دهد

اینستاگرام به دلیل پایگاه داده عظیم کاربرانش وسیله ای بسیار کم هزینه و بسیار موثر برای افزایش آگاهی از برند

شماست. عالوه بر این، ماهیت تصویر محور بودن اینستاگرام به ایجاد آشنایی با حضور برند شما کمک می کند و در ذهن

مشتریان تاثیر می گذارد.

  افزایش ترافیک وب سایت و رتبه بندي سئو

تقریبًا 80 درصد از بازاریابان ادعا می کنند که با حضور فعال فزاینده، ترافیک وب سایت را افزایش داده اند. نباید تعجب

آور باشد زیرا 73 درصد از بزرگساالنی که یک بار در روز آنالین می مانند، بخش زیادی از وقت خود را در رسانه های

اجتماعی می گذرانند.
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از آنجایی که 80 درصد از کاربران اینستاگرام حداقل یکی از سایت های تجاری را دنبال می کنند، اگر می خواهید برند خود

را در رتبه های برتر سئو قرار دهید، ایجاد ترافیک برای سایت شما مهم می شود.

  در وقت شما صرفه جویی می کند

بسیاری از حساب ها قبًال تجارت کوچک خود را در بازار رقابتی ایجاد کرده اند. همه در حال ترویج خالقیت برند خود

هستند. اینستاگرام تنها محلی است که شما بدون دغدغه و قانون می توانید به تبلیغ محصوالت خود کنید. با این

اینستاگرام تمام کسب و کار ها حتی مشاغل کوچک می توانند بدون صرف زمان و هزینه به تبلیغ محصوالت خود

بپردازند.

  با افراد خارج از ایران می توان ارتباط برقرار کرد

این گزینه یکی از مهمترین و بهترین مزیت های برنامه ی اینستاگرام است. با کمک اینستاگرام شما می توانید با همه

افراد از هر جای دنیا ارتباط برقرار کنید. از این رو می توان با آشناهای خود مکالمه، تماس تصویری و ارتباط داشته باشید.

انواع برندهای کوچک و بزرگ با اینستاگرام شروع به تبلیغ جهانی کرده اند با کمک این پلتفرم خرید و فروش می کنند.

  سفارش آنالین از تمام شهرهاي ایران

فالوورهای زیاد نقش فیزیولوژیکی در مهم و معتبر ساختن برند شما دارد. هر چه تعداد بیننده محصوالت برند بیشتر

باشد، امکان خرید بیشتر می شود. با کمک این پلتفرم نه تنها تعداد مشتری ها افزایش می یابد بلکه برند شما در کل

کشور نامدار خواهد بود.

  بینش بهتري براي مخاطب به شما ارائه می دهد

ارتباط با مشتریان و شناخت بهتر آنها یک عامل کلیدی در ارتقای کسب و کار شما است. شما با اینستاگرام به راحتی

می توانید در مورد ترجیحات مخاطبان، زبان غالب، عالیق، جنسیت، سن و غیره اطالعات کسب کنید.

این به استراتژی شما در طراحی کمپین ها و پیشنهادات محصول کمک زیادی می کند، بنابراین به شما در بازگشت سرمایه

در زمان کم کمک می کند.

  سرمایه کم براي ایجاد برند
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بیشتر مردم کشور ما نیازمند به کار با سرمایه کم هستند. این برنامه به همه کمک می کند تا با سرمایه کن و حتی گاهی

با سرمایه صفر شروع به کار کنید و به درآمدهای میلیاردی برسید.

  اعتماد به برند

مشتریان تمایل دارند درباره برندی که دوست دارند جستجوهای آنالین انجام دهند. اگر همین اطالعات در رسانه های

اجتماعی ارائه شود، به شناخت مشتری از خدمات و محصول یک برند کمک زیادی می کند و آن را قانونی می کند.

از طرفی در صورتی که برندی کالهبردار باشد به راحتی می توان به کاربران اینستاگرام خبر داد تا جلوی این برندها گرفته

شود.

  روندهاي جدید را به راحتی منتشر می شود

تا به حال دیده اید که مغازه ای خدماتی در خصوص معرفی فیلم و سریال دهد؟ مطمئنا نه

با کمک اینستاگرام بسیاری از مشاغلی که در حال طبیعی سودآور نیستند، سبب کسب درآمد مردم می شود. این تنها با

کمک برنامه اینستاگرام امکان پذیر است.

  اطالع رسانی همگانی

با کمک این اپلیکیشن  صدای همه به تمام مردم دنیا می رسد. اینستاگرام دارای بیش از 1 میلیارد کاربر است، پس حرف

و صدای شما به یکی از این میلیون ها نفر خواهد رسید.

  به دیگر پلتفرم هاي رسانه هاي اجتماعی متصل می شوید

برند شما در اینستاگرام می تواند پیوند مستقیمی به آن در تو�تر و فیس بوک داشته باشد. ممکن است یک ترفند

معمولی به نظر برسد اما بسیار مفید است.

برای یک تجارت کوچک که مایل به گسترش از طریق اینستاگرام است، اتصال برنامه ها بسیار عالی است. با کمک این

روش شما می توانید با کسانی که آشنا هستید در این برنامه بیشتر صحبت کنید و از حاالت هم خبردار شوید.

  استفاده از اینستاگرام بسیار آسان است
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عملکرد رسانه های اجتماعی بسیار ساده است. این برنامه فقط برای کسب درآمد نیست؛ بلکه بسیاری برای کسب

شهرت، ارتباط برقراری با آشناها و گرفتن عکس و فیلم های با کیفیت از این پلتفرم استفاده می کنند.

ضرر فیلتر شدن اینستاگرام براي کسب و کارهاي ایرانی چقدر است؟

براساس گزارش سال گذشته مرکز آمار ایران، معادل 9 میلیون نفر از طریق شبکه  ی اینستاگرام کسب درآمد می کنند . 9

میلیون نفر تنها به خودی خود ضرر نمی کنند بلکه همراه آنها خانواده هایشان از مشکالت مادی رنج می برند.

در این میان تعداد باالیی زنان سرپرست خانواده با کمک اینستاگرام خرج زندگی خود را می دادند که این روزها فقط ضرر

می بینند و شرایط سختی دارند.
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بنا به تحقیقات اعمال شده در هر ساعت فیلترینگ اینترنت 5/1 میلیون دالر کشور ما ضرر می بیند.

از طرفی کسب  وکارهای بزرگ تر هم به شبکه های اجتماعی وابسته هستند. با کمک این برنامه امکان فروش خارج از شهر

و یا کشور برای همه وجود داشت که با فیلتر شدن اینستاگرام این امکان از بین رفت.

اینستاگرام به همه این امکان را می داد که بدون نشان دادن شماره موبایل با مشتری ها و دوستان خود حرف بزنید و

حتی تصویری ارتباط برقرار کنید. اما با فیلتر شدن اینستاگرام راه ارتباطی با بسیاری از افراد با آشناها و مشتری از بین

رفت.

علت فیلترینگ اینستاگرام در ایران چیست؟

امروزه با اینستاگرام صدای همگان به یکدیگر و جهان می رسد . بنا به گفته دولت “اینستاگرام” نقش به خصوصی در

انتشار و ایجاد اغتشاشات در تمام شهرها دارد. با توجه به انتشار انواع فیلم، عکس و خبرها در این برنامه مردم تحریک

به ایجاد آشوب علیه دولت ایران می شوند.

از این رو دولت ایران برای حفظ امنیت، نظم عمومی، آرامش و حقوق شهروندی مردم، محدودیت هایی همچون

فیلترینگ اینستاگرام کرده است تا مردم نتوانند از مسیر این شبکه  مجازی، اغتشاشات را هدایت کنند.

 

زمان رفع فیلتر اینستاگرام

تصمیم برای زمان رفع فیلترینگ اینستاگرام با شورای عالی فضای مجازی است

به گفته وزیر کشور، تا پایان یافتن اغتشاشات محدودیت های اینترنتی ادامه دارد. اغتشاشگران موجب اعمال چنین

محدودیت هایی می شوند و هرگاه دستگاه امنیتی و اطالعاتی مطمئن شود که دیگر چنین موضوعیتی نیست این

محدودیت ها برداشته می شود. اما فعال صحبتی از زمان رفع فیلتر اینستاگرام در شورای عالی فضای مجازی تصمیم گیری

نشده است.

 

در زمان فیلتر شدن اینستاگرام چه کار کنیم؟
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 در اینستاگرام موقعیت مکانی خود را خاموش کنید

این کار به شما کمک می کند که در صورتی که با کمک VPN ها به این برنامه وارد می شوید، مشکلی برای شما پیش

نیاید. VPN ها با هر اتصال خود موقعیت های مکان فعلی متفاوتی نشان می دهد؛ مثال برای یکبار کشور آلمان و بار دیگر

فرانسه را نشان می دهد. از این رو ممکن است اینستاگرام فکر می کند اکانت شما هک شده است و پیج شما را می بندد.

  خرید فالوور اینستاگرام

با فیلتر شدن اینستاگرام فعالیت شما و کاربران شما کاهش یافته است. در نتیجه تعداد قابل توجهی از فالوورهای شما

ریزش پیدا می کند و باعث افت پیج شما می شود. این کار نه تنها باعث کاهش درآمد شما می شود بلکه ممکن است

سبب خروج از صفحه اکسپلور اینستاگرام شود.

خرید فالوور اینستاگرام از برند دیجی ممبر یکی از بهترین راه حل ها برای جلوگیری از این مشکالت است. برند دیجی

ممبر از بهترین سایت ها برای افزایش فالوور، الیک و بازدید در اینستاگرام است.

  ایجاد وب سایت براي برند خود

با کمک ایجاد وب سایت شما می توانید تمام فعالیت های خود را از اینستاگرام به وب سایت منتقل نما�د تا حتی در

صورتی که از اینستاگرام کسب درآمد ندارید، با این روش درآمدزایی کنید. ایجاد وب سایت برای هر شغل و حرفه ای

می تواند کمک کند و از از طرفی تمام مخاطبین و فالوورهای شما برای همیشه حفظ می شود.

  خرید بازدید و الیک اینستاگرام

در زمان فیلتر شدن اینستاگرام با کاهش بازدید و الیک حتما مواجه هستید. با خرید بازدید و الیک اینستاگرام از سایت

دیجی ممبر شما می توانید تعامل پیج خود را افزایش دهید تا الگوریتم اینستاگرام شما را کاربر غیر فعال تشخیص ندهد.

 

نتیجه گیري

با توجه به این که شورای امنیت به خاطر مسائل امنیتی اقدام به فیلتر کردن اینستاگرام کرده است . البته توجه به

گفته های وزیر ارتباطات، این احتمال وجود دارد که فیلترینگ این شبکه های اجتماعی موقتی باشد. پس تا زمان رفع این
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مشکل می توان با کمک راه های باال به فکر حفظ تعامل در این برنامه باشید .

سواالت متداول

همانطور که از نام آن پیداست فیلتر شدن به معنای بسته و غیر فعال شدن برنامه است. اگر شما در کشور ایران هستید تا زمانی که
دولت بخواهد برنامه ای کامال غیر فعال می شود و نمی توانید وارد این برنامه شوید. تنها راه ورود به این برنامه استفاده از VPN ها

است.

آگاهی از برند ها را افزایش می دهد. افزایش ترافیک وب سایت و رتبه بندی سئو. در وقت شما صرفه جویی می کند. با افراد خارج از
ایران می توان ارتباط برقرار کرد. سفارش آنالین از تمام شهرهای ایران. بینش بهتری برای مخاطب به شما ارائه می دهد. سرمایه کم

برای ایجاد برند و هزاران مورد دیگر و در صورت فیلتر شدن تمامی موارد باال با اختالل مواجه میشود.

فیلترینگ اینستاگرام چیست؟ -

مزایاي اینستاگرام براي کسب و کار ها و افراد معمولی چیست؟ و فیلترینگ چه معایبی میتوان داشته باشد؟ -

فالوور
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