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5/5 - (2 امتیاز)

بسیاری از ما دوست داریم در قسمت بیوگرافی اینستاگرام خود چند لینک مانند کانال یوتیوب، تلگرام، واتساپ و … قرار

دهیم. اما در بیوی اینستاگرام ما فقط مجازیم یک لینک بگذاریم که این مورد کار را برای ما کمی دشوار می کند.

در این مطلب می خواهیم راز گذاشتن چند لینک در بیو اینستاگرام را گفته و همچنین سایتی را به شما آموزش دهیم که

بتوانید به کمک آن یک صفحه رایگان اختصاصی داشته باشید و در داخل آن، به راحتی هر تعداد لینکی که مدنظرتان

است، قرار دهید. در نهایت می توانید لینک این صفحه اختصاصی را در بیوی اینستاگرام خود قرار دهید.
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بیو اینستاگرام چیست؟

بیو اینستاگرام یک بخش از پیج اینستاگرامی است که

می توان در آن یک بیوگرافی مختصر در حد ۱۵۰ کاراکتر

وارد کرد. این بیوگرافی در صفحه اصلی پیج و زیر نام آن

قابل مشاهده است و به راحتی نیز می توان آن را تغ�ر

داد.

اگر یک پیج بیزینسی دارید، باید در قسمت بیو اطالعاتی

مانند نوع کسب وکار، اطالعات تماس، شخصیت برند و

لینک وبسایت را قرار دهید. توجه کنید که استفاده از

کاراکترها در این قسمت محدود است، بنابراین باید بسیار

حساب  شده و حرفه ای عمل کنید. حتما از کلمات کلیدی

که با کسب وکار و محصوالت شما مرتبط هستند استفاده

کنید.

مهمترین دغدغه کسب وکارهای اینستاگرامی، قرار دادن چند لینک در بیو اینستاگرام است. در ادامه این مطلب شما را با

یک سایت کاربردی آشنا می کنیم که با استفاده از آن می توانید در کوتاه ترین زمان ممکن، تمام لینک های خود را در

معرض دید مخاطبان تان قرار دهید.

اهمیت قرار دادن چند لینک در بیو اینستاگرام

از آن جایی که قابلیت درج چند لینک در بیو اینستاگرام وجود ندارد، در نتیجه لینکی که در این قسمت قرار می دهید

اهمیت ویژه ای دارد. درنتیجه لینک قرارداده شده در بیو اینستاگرام می تواند مخاطبان و مشتریان شما را به طور مستقیم

به سایت و یا لندینگ شما منتقل کند و یک فاکتور بسیار مهم برای جلب و جذب مشتریان است.

مطابق با آخرین آمار رسمی منتشر شده، اینستاگرام در یک ماه ۱ میلیارد و ۴۸۶ میلیون کاربر فعال دارد. دقت کنید که

قسمتی از این آمار می تواند مخاطبان و مشتریان شما باشند. از سوی دیگر کاربران اینستاگرام در مقایسه با کاربران

شبکه های اجتماعی دیگر مانند تلگرام، واتساپ، فیس بوک و…، زمان بیشتری را برای استفاده از آن صرف می کنند.

برای فروشگاه های اینستاگرامی و ارائه  دهندگان خدمات، این امکان وجود دارد که لینک مورد نظرشان را در استوری

منتشر کنند. اما موضوع مهم این است که این امکان تنها برای ۲۴ ساعت قابل استفاده است.
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اما اگر لینک های خود را در بیو پیجتان قرار دهید، می توانید به دفعات زیاد  مخاطبانتان را از طریق استوری ها و کپشن

به لینک درج شده در بیو هدایت کنید و به  این صورت ورودی های بیشتری برای سایت خود جذب کنید.

آموزش سایت زیلینک

کار با وبسایت زیلینک بسیار کار ساده ای است. ابتدا به قسمت ثبت نام مراجعه کنید. در این قسمت کلیه اطالعاتی که

توسط سایت از شما درخواست شده  است را به درستی وارد کنید. ثبت نام شما بدون نیاز به هیچ گونه تا�دی خیلی

سریع انجام شده و شما قادر خواهید بود وارد داشبورد شوید.
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در اینجا روی گزینه ساخت اولین زیلینک کلیک کرده تا به صفحه بعدی منتقل شوید. در قسمت بعدی اولین موردی که

از شما درخواست می شود، یک آیدی است که می توانید همان آیدی اینستاگرام خود را در اینجا وارد کنید و هیچ

مشکلی نخواهد داشت.

در قدم بعدی، سامانه از شما یک لوگو درخواست می کند که می تواند هر چیزی باشد. سپس نام خود را در کادر مربوطه

وارد نما�د و اطالعات ثبت  شده را ذخیره کنید. به همین سادگی صفحه زیلینک شما آماده می شود.

حاال تنها کاری که باید انجام دهید این است که در صفحه ای که روبه روی شماست و بعد ها قرار است به مخاطبانتان

نمایش داده شود، لینک های خود را وارد کنید.

روی گزینه بالک جدید کلیک کنید. در صفحه باز شده با چند گزینه مواجه می شوید. این گزینه ها عبارتند از لینک یا

پیوند، تماس، پیام رسان ها، مسیریابی و متن یا توضیح. با انتخاب هر کدام از این گزینه ها شما می توانید لینک یا

اطالعات مربوط به آن را وارد کنید.
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لینک یا پیوند

در این قسمت شما می توانید URL سایت خود را وارد کرده و سپس آن را ذخیره کنید. شما می توانید به هر تعداد که

نیاز دارید آدرس وبسایت به این قسمت اضافه کنید؛ به این صورت که پس از ذخیره وبسایت اول مجددا گزینه لینک را

انتخاب کنید و آدرس سایت جدید را وارد نما�د.

تماس

در قسمت مربوط به تماس شما این امکان را دارید که شماره همراه و شماره ثابت خود را درج کنید. هیچ محدودیتی

جهت اضافه کردن شماره تماس وجود ندارد و می توانید با استفاده از گزینه افزودن شماره تماس به هر تعداد که



11/12/22, 1:03 PM (راز گذاشتن چند لینک در بیو اینستاگرام (معرفی سرویس زیلینک

https://www.digi-follower.com/?p=422359&preview_id=422359&preview_nonce=dd1b0c98b6&post_format=standard&_thumbnail_id=422537&previ… 11/15

می خواهید، شماره تماس به این صفحه اضافه کنید.

پیام رسان ها

گزینه پیام رسان به صورت خودکار روی تلگرام و واتساپ تنظیم شده است. شما به راحتی می توانید آیدی تلگرام و شماره

واتساپ خود را در این قسمت وارد کنید. اگر چند اکانت تلگرام و واتساپ دارید می توانید به آسانی آن ها را اضافه

نما�د.

نکته قابل توجه این است که اگر شما پس از مدتی قصد داشته باشید آدرس پیام رسان های خود را تغ�ر دهید، به

آسانی می توانید پیام رسان های قبلی خود را پاک کنید.

مسیریابی

با استفاده از نقشه ای که در این قسمت قرار دارد، می توانید لوکیشن دقیق محل  کسب وکار خود را انتخاب کرده و آن را

در این بخش قرار دهید. گزینه مسیریابی برای مشاغلی که به صورت حضوری هم فعالیت می کنند، گزینه ای عالی برای

قرار دادن اطالعات محل کار است.

متن یا توضیح

در قسمت متن، این امکان را دارید که یک بیو از فعالیت خود و کسب  وکارتان بنویسید. پس از وارد کردن متن

دلخواهتان، آن را ذخیره کنید.

جمع بندی

در مطالب فوق با راهکارهای قرار دادن چند لینک در بیو اینستاگرام آشنا شدیم. ساخت یک صفحه اختصاصی در زیلینک

هزینه ای برای شما به همراه نخواهد داشت اما اطالعات جامع و کاملی در دسترس مخاطبان شما قرار می دهد و شما را از

محدودیتی که وجود دارد رها کند.

چنانچه مایلید که با ترفند های اینستاگرامی بیشتر آشنا شوید و به رشد صفحه خود کمک کنید، می توانید از کارشناسان

سایت دیجی فالوور کمک بگیرید. سایت دیجی فالوور یک سایت رسمی و قانونی است که در راستای ارائه خدمات

اینستاگرامی به شما عزیزان کمک می کند. شما میتوانید با خرید فالوور ارزان و با کیفیت ، خرید الیک و کامنت و… برای

افزایش فالوور با بهترین کیفیت اقدام کنید.

https://www.digi-follower.com/buy-cheap-followers/
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سواالت متداول گذاشتن چند لینک در بیو اینستاگرام

سایت یک لینک مشابه سایت زیلینک می باشد و سایت های زیادی نیز در این زمینه وجود دارند.

برای این کار میتوانید از سایت هایی مثل زیلینک و یک لینک کمک بگیرید.

سایت هاي مشابه زیلینک چیست؟ -

ایا میتوان بدون محدودیت در بیو لینک گذاشت؟ -

فالوور
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