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5/5 - (1 امتیاز)

در گذشته مشاغل بسیار یکنواخت و خسته  کننده بودند اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی، کسب وکار هایی به وجود آمده اند

که دیگر همانند گذشته نیستند و وضعیت را کامال تغ�ر داده اند. بیشتر این کسب و کار ها در برنامه ای به نام اینستاگرام

مشغول به درآمد زایی هستند.

اگر شما هم می خواهید در این راه به موفقیت برسید ما در این مقاله از سایت دیجی فالوور استراتژی پست گذاشتن در

اینستاگرام را که از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است، به شما آموزش می دهیم، پس تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
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اینستاگرام و کسب  وکار ها

اولین نسخه اینستاگرام در سال ۲۰۱۰ به بازار عرضه

شد و مورد استقبال و محبوبیت کاربران زیادی قرار

 گرفت. در ابتدا کاربران فقط برای اشتراک گذاری

عکس ها و فیلم پست می گذاشتند، اما زمانی که این

برنامه کاربران زیادی را جذب خودش کرد، مهندسان

قابلیت های مختلفی را به اینستاگرام اضافه کردند.

با گذر زمان این برنامه توانست میلیون ها کاربر را به

سمت خود جذب کند. در کشور ایران ابتدا

کسب وکار ها در تلگرام بود و بعد از فیلترینگ تلگرام تصمیم گرفتند تا کسب  وکار را به اینستاگرام منتقل کنند و این افراد

برای موفقیت در کار خود استراتژی پست گذاشتن در اینستاگرام را آموزش دیدند.

کسب وکار هایی که تصویر و ویدئو آن ها حرف اول را می زد و باکیفیت و خالقانه بودند، در این شبکه اجتماعی ورود پیدا

کردند. آن ها به راحتی برند خود را در اینستاگرام به مخاطب های عالقه مند معرفی می کردند. 

اینستاگرام هنگامی که استقبال کاربران از کسب  وکار ها را دید، امکاناتی از قبیل ساخت پیج تجاری و امکانات مورد نیاز

یک کسب  وکار را در اختیار افراد قرار داد. یکی از دالیل محبوبیت اینستاگرام در کشور ایران، بی دردسر بودن شروع

کسب و کار است. یعنی به جای اجاره کردن مکان و گرفتن مجوز و…، فقط با آموختن استراتژی پست گذاشتن می توانید

کسب وکار  خود را شروع کنید.

پست گذاشتن در برنامه اینستاگرام کار دشواری نیست، اما اگر برای کسب وکارتان باشد باید برخی از نکات پست

گذاشتن رعایت شود. اگر شما یک وبسایت راه اندازی کرده اید می توانید با پست گذاشتن در اینستاگرام برند و محصول

خود را بدون هیچ زحمتی تبلیغ کنید، چرا که روزانه میلیون ها کاربر از آن بازدید می کنند. 

اکنون که با فضای اینستاگرام و اهمیت پست گذاشتن آشنا شدید، باید ترفندها و تکنیک های پست گذاشتن و قبل

پست گذاشتن را بیاموزید. نکاتی که باید آموزش ببینید عبارتند از:

 .1

 پست گذاشتن اصولی و منظم

آنچه در ادامه خواهید خواند :
اینستاگرام و کسب  وکار ها1.

 پست گذاشتن اصولی و منظم1.1.

تنوع و خالقیت2.1.

ویدئو و تصاویر شخصی سازی شده و باکیفیت3.1.

چگونه با پست گذاشتن به اکسپلور برویم؟2.
سواالت متداول نکات قبل از پست گذاشتن در اینستاگرام1.2.

در هنگام پست گذاشتن چه نکاتی را رعایت کنیم؟2.2.

برای موفق شدن در اینستاگرام چیکار باید بکنیم؟3.2.
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منظور از پست گذاشتن اصولی و منظم تعداد پست ها و زمان انتشار آن است. برخی از پیج ها در روز تعداد باالیی پست

و استوری منتشر می کنند. در این مواقع کاربران بدون توجه به اصل محتوا، آن ها را رد می کنند و نمی بینند.

یا بالعکس برخی افراد حتی هفته ها هم هیچ پستی منتشر نمی کنند. در هر دو مورد سبب از دست دادن مخاطب تان

می شوید؛ پس برنامه ریزی کنید و اصولی پیش بروید. 

اگر پست های شما زیاد باشند، کاربر بدون توجه رد می شود و اگر کم باشند، برند و محصول شما فراموش خواهد شد.

پس در پست گذاشتن تعادل را حفظ کنید تا به برند و محصول خود ضرر نرسانید. با حفظ تعادل در پست گذاشتن،

مخاطب شما نیز برای دیدن پست ها اشتیاق دارد.

زمان انتشار نیز اهمیت باالیی دارد. برای اینکه بتوانید بهترین زمان را برای پست گذاشتن در اینستاگرام بیابید، از

ویژگی ها و شرایط مخاطب کمک بگیرید. برای مثال اگر مخاطب پست شما دانش آموزان باشند، پس نباید در

ساعت های آموزش پست بگذارید.

تنوع و خالقیت  .2

همانند پیج های همکاران خود عمل نکنید، کار های جدید انجام دهید و ایده های نو داشته باشید. پست گذاشتن

تکراری، پیج شما را خسته کننده خواهد کرد. اگر پیج های اینفلوئنسرهای خانم را دیده باشید، همگی یک سبک محتوا را

تولید می کنند و برای مخاطب بسیار کسل کننده هستند.

اگر برند خود را خاص معرفی کنید، در بلند مدت موفق خواهید بود. مردم برای چیز های خاص حتی هزینه بیشتری هم

پرداخت می کنند و آن ها را بیشتر می پسندند.

همکاران موفق را دنبال کنید، اما شبیه آن ها نباشید و از سبک خاص خودتان پیروی کنید. این کار هم مخاطب را برای

دیدن پست هایتان مشتاق تر می کند، هم برند شما قوی تر می شود. 

ویدئو و تصاویر شخصی سازي شده و باکیفیت  .3
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وجود تصاویر و ویدئو های جذاب مخاطب زیادی را جذب پیج می کند. تولید محتوا های تصویری تاثیر زیادی در میزان

بازدید پیج دارد، چرا که ۹۲ درصد کاربران محتوای تصویری را به متن ترجیح می دهند. پست گذاشتن ویدیو و عکس در

اینستاگرام مفید و پرسود است. ویدئو ها و تصویر ها باید بسیار با کیفیت و جذاب باشند. تالش کنید محتوا های تصویری

خود را به حالت رئال نزدیک تر کنید.

به گونه ای از افکت استفاده کنید تا تصویر از حالت واقعی خود دور نشود و محصول را برجسته تر بکند.

شخصی سازی یکی دیگر از نکاتی است که باید رعایت شود، یعنی برای کسب وکار خود یک لوگو در نظر بگیرید و آن را

روی پست خود درج کنید. با رعایت این نکته ، پیج های دیگر محتوای شما را کپی نمی کنند و پیج شما از ظاهری بهتر و

رسمی تری برخوردار می شود.
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چگونه با پست گذاشتن به اکسپلور برویم؟

همانطور که گفتیم استراتژی پست گذاشتن برای رفتن به اکسپلور از اهمیت باالیی برخوردار است و باید قبل از گذاشتن

پست برخی از نکات رعایت شود. این نکات عبارتند از:

      شما باید بین ۱۰ تا ۲۴ ساعت قبل از گذاشتن پست، احساس نیاز را برای مخاطب ایجاد کنید. برای مثال

فرض کنید محتوای شما مربوط به شامپو درمان ریزش مو است، شما می توانید در ۴ استوری برای مخاطب خود

نیاز را ایجاد کنید. 

در استوری اول بپرسید: آیا موهایشان چرب است یا خشک؟ در استوری دوم بگو�د که موهای چرب سبب ریزش مو

خواهد شد (حس ناراحتی را در فرد به وجود آورید) و در استوری سوم بگو�د که اگر ریزش مو را درمان نکنید، ممکن

است تا ۱۰ سال آینده تمام موهایتان بریزد و شما طاس شوید.

در استوری چهارم بگو�د که نگران نباشید، پست امشب ما را حتما دنبال کنید تا راهکارهای الزم را برای شما بیان کنیم.

در آخر نیز بعد از ایجاد کردن نیاز می توانید پست را منتشر کنید.

      یک یا دو ساعت قبل پست، هیچ استوری را منتشر نکنید.

      یک یا دو ساعت قبل انتشار پست با هشتگ های مرتبط پست خود تعامل داشته باشید. (تعامل یعنی پست

را ببینید، سیو کنید، الیک کنید و کامنت بگذارید)

      می توانید برای کسانی که پست شما را استوری می کنند یک جایزه در نظر بگیرید.

جمع بندی 

اگر شما هم صاحب کسب  وکاری هستید و قصد پیشرفت پیج خود را دارید، با تکنیک ها و ترفند هایی که گفته شد

می توانید به هدف خود برسید. همچنین می توانید برای افزایش الیک، و، کامنت و فالوور یک راه میانبر را طی کنید آن

هم خرید از سایت دیجی فالوور است.  با خرید فالوور  با کیفیت سبب پیشرفت پیج در مدت زمان کوتاه شوید.

سواالت متداول نکات قبل از پست گذاشتن در اینستاگرام

از تگ لوکیشن استفاده کنید، پست سر هم پست نگذارید، جواب دادن به کامنت ها و…

در هنگام پست گذاشتن چه نکاتی را رعایت کنیم؟ -

https://www.digi-follower.com/buy-cheap-followers/
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شناخت مخاطب، پست گذاری منظم و اصولی، داشتن خالقیت، داشتن بیزینس اکانت ، تعامل با مخاطبان.

براي موفق شدن در اینستاگرام چیکار باید بکنیم؟ -

فالوور
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