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در این روز ها به دلیل مشکالتی که در سطح جامعه به وجود آمده  است، بسیاری از کسب کار های اینستاگرامی با مشکل مواجه

شده اند. در این مقاله می خواهیم به راه حل هایی اشاره کنیم تا در شرایط کنونی، بتوانیم از کسب وکار ها حمایت کنیم.

شما باید بدانید که اگر در این اوضاع تصمیم به عدم فعالیت گرفته  اید، ممکن است پیج خود را از دست بدهید. به این علت که اگر

شما فعالیتی نداشته باشید، پیج تان از الگوریتم خارج می شود و اگر این روند ۱ الی ۲ ماه ادامه داشته باشد، پیج شما کامال از دست
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می رود.

 در این مطلب قصد داریم مواردی را بررسی کنیم که از کسب وکار شما حمایت می کند. به عالوه اینکه باعث می شود شما فروش

بیشتری نیز داشته باشید.

 

عوامل مهم برای رشد پیج اینستاگرام
باال بردن تعامل پیج و ارتباط گرفتن با مشتریان

یکی از ساده ترین راه هایی که شما می توانید از آن استفاده کنید و به یادآوری شما از سوی مردم کمک می کند، جواب دادن به

کامنت ها و دایرکت های قدیمی است. اگر پیج  شما یا کارفرمای شما هم، جزء آن دسته از پیج هایی بوده است که به کامنت ها آنچنان

اهمیت نمی داده  است و یا اگر کامنت جدیدی برای پست های قبلی دریافت کرده است، بدون پاسخ مانده یا تعداد دایرکت های آن

آنقدر زیاد بوده که از پاسخگویی جا مانده اند، حاال وقت پاسخگویی به آن هاست. 

00:0002:56

دیجی فالوور

https://www.digi-follower.com/


١۴:١۴ ,١۴٠١/١٢/٣ تنھا راه نجات کسب  و کار ھای اینستاگرام و رشد آمار پیج

https://www.digi-follower.com/the-growth-of-page-statistics/ 3/13

ممکن است بگویید ما هیچ کامنت و یا دایرکت بدون پاسخی نداریم. راه حل شما این است که یک پیام جدید طراحی کنید و به دایرکت

مخاطبانتان ارسال کنید. 

به کامنت های قدیمی خود پاسخ دهید. این کار چه سودی دارد؟ وقتی شما به پست های قدیمی خود پاسخ می دهید، یک تعامل شکل

می گیرد و حداقل ترین اتفاقی که می افتد این است که وقتی شما کامنتی را پاسخ می دهید، باعث یادآوری خود به مخاطبانتان

می شوید. 

راه اندازی کانال تلگرام
تلگرام خود را راه اندازی کنید. هدف از اینکه االن اکثر مردم در پیج های اینستاگرام خود فعالیت نمی کنند، یک بخش آن به این خاطر

است که اخبار بیشتر شنیده شود. در حال حاضر مردم بیشتر در مورد وقایع این روزها اخباری را منتشر می کنند و اگر شما در مورد

محصوالت و خدماتی که ارائه می دهید پست و استوری به اشتراک بگذارید، هم از نظر مردم جلوه خوبی ندارد و هم اینکه در میان

دیگر اخبار گم می شود. 

شما می توانید برای فروش بیشتر و ادامه فعالیت هایتان، بیزینس خود را به تلگرام منتقل کنید. بسیاری از پیج ها برای جلوگیری از

نابودی کسب و کارشان این کار را انجام داده اند. 

کاری که انجام می دهید این است که یک متن آماده می کنید و به دایرکت مشتریانی که قبال از شما خرید داشته اند، ارسال می کنید.

پس به اهمیت اینکه بدانید چه کسانی در گذشته از شما خرید کرده اند پی می برید.

بهتر است پیام شما در بردارنده این مضمون باشد: امیدوارم خوب باشید، همه ما به امید پیروزی و روزهای شاد هستیم. ما برای

ادامه فعالیت های خود، فعالیت ها را به کانالی در تلگرام منتقل کرده ایم. قصد داشتیم به شما اطالع رسانی کنیم که اگر به دنبال

خدمات یا محصوالت جدید هستید، به کانال تلگرام ما مراجعه کنید. 

در شرایط حاضر، اکثریت مردم چنین دایرکتی را می پذیرند چرا که متوجه شرایط هستند و شاید تعداد خیلی کمی باشند که واکنش

منفی داشته باشند. اما به طورکلی این کار می تواند روی کسب وکار شما تاثیر مثبت داشته باشد. 
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باال بردن آمار پیج
 

راه حل بعدی فعالیت کردن در پیج ها و هشتگ های مرتبط با خودتان و باالبردن آمار پیجتان است. حاال منظور از فعالیت چیست؟

یعنی شما صرفا می توانید پست ها و استوری ها را الیک کنید و یا حتی کامنت بگذارید. 

در حال حاضر یکی از موثر ترین و بهترین راه ها برای اینکه بتوانید پیج خود را زنده و فعال نگه دارید، گروه های تعاملی هستند. اینکه

شما بخواهید در پیج های دیگر فعالیت کنید باید دوطرفه باشد. پس گروه های تعاملی با هرتعدادی در واتساپ، تلگرام و… تشکیل

دهید و از کسب وکار یکدیگر حمایت کنید.

اما فایده این کار چیست؟ شما با فعالیت در پیج های دیگران ویوی پیج های آن ها را افزایش داده و به باالرفتن آمار پیج آن ها بدون

اینکه فعالیت جدیدی داشته  باشند کمک می کنید. پس برای پشت سر گذاشتن این شرایط به صورت دوطرفه از یکدیگر حمایت کنید. 

بیوگرافی و هایالیت
بیوگرافی و هایالیت پیج شما باید مرتبط با شرایط حال حاضر آپدیت شود. یعنی در بیوگرافی پیج تان خطاب به مخاطبانتان قید کنید

که در این روز ها فعالیت ندارید، اما اگر قصد خرید دارید یا می خواهید خدمات دیگری دریافت کنید، می توانید با این شماره تماس یا
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آیدی با ما ارتباط برقرار کنید. با این کار هم مشتریان به خواسته خود می رسند و هم فروش شما پابرجا می ماند. 

قدم بعدی این است که یک هایالیت بسازید و برای آن یک کاور خاص بگذارید که نظرات را به خود جلب کند. در این کاور عبارت

راه های ارتباطی با ما را درج کنید. سپس در یک روز استوری هایی با این موضوع منتشر کنید و بیان کنید که کسب  وکار شما به کجا

منتقل شده  است. اگر وب سایت دارید آدرس آن را قرار دهید. آدرس مستقیم و لینک مستقیم واتساپ یا تلگرام خود را بنویسید.

همه این ها را هایالیت کنید و در پیج خود قرار دهید.

باشگاه مشتریان و وبسایت
همان طور که قبال ذکر کردیم، به دایرکت ها بروید و به کسانی که قبال از شما خرید کرده اند پیام بدهید. راه اصولی تر آن است که شما

یک باشگاه مشتریان داشته باشید که از طریق پیامک یا ایمیل یا حداقل تلگرام و یا در سایت با آن ها در ارتباط باشید.

اما اگر جزء کسانی هستید که باشگاه مشتریان ندارید، سعی کنید مشتریان خود را در دایرکت پیدا کرده و در جایی آن ها را یادداشت

کنید. حاال وقت ارتباط گرفتن با مشتریان است. 

عالوه بر باشگاه مشتریان، اگر محصوالت شما محصولی است که امکان شارژ مجدد آن توسط مشتری باالست، شما می توانید با

داشتن یک وبسایت به همراه اطالعات مشتریان خود حتی در این وضعیت نیز فروش خود را داشته باشید.

اما توجه کنید که انجام این  کار لزوما کار ساده ای نیست. روزانه چندین و چند پیامک تبلیغاتی حاوی لینک سایت ها برای افراد ارسال

می شود. شما باید به گونه ای عمل کنید که شانس مراجعه مخاطبان به وبسایت خود را باال ببرید. 

جمع بندی

در شرایط کنونی که اکثر کسب وکار ها با مشکل مواجه  شده اند، سعی کردیم با ارائه راه حل های مفید و کاربردی تا حدودی به برطرف

کردن این مشکالت کمک کنیم. سایت دیجی فالوور با سابقه چند ساله خود در زمینه ارائه خدمات اینستاگرامی آماده است تا به شما

کمک کند تا کسب وکار خود را حفظ کرده و حتی شرایط آن را بهتر از قبل کنید.

برای افزایش فالوور و الیک صفحه خود میتوانید از سایت دیجی فالوور با خرید خدمات اینستاگرام مثل خرید فالوور ، خرید الیک و

حتی خرید پیج اینستاگرام با تعداد فالوور باال ، تعداد مخاطبان را باال ببرید و از ریزش فالوور جلوگیری کنید.
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سواالت متداول رشد آمار پیج

مخاطبان خود را زیر نظر داشته باشید، زیبایی بصری، مخاطبان را تحت تاثیر قرار دهید، با برند ها همکاری کنید.

بله با خرید فالوور میزان فالوور شما باال میرود و مخاطبان زیادی به دست می اورید این امر باعث می شود کاربران به راحتی به
شما اعتماد کنند و پیج شما را معتبر بدانند.

چگونه در اینستاگرام به افزایش فروش برسیم؟ -

یا خرید فالوور به رشد پیج و رشد امار پیج کمک میکند؟ -
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