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5/5 - (2 امتیاز)

کاربرانی که در صفحه اینستاگرامی خود خواهان افزایش فالوور و بازدید کننده هستند، برای وارد شدن به بخش اکسپلور

از راه های مختلفی استفاده می کنند. قسمت اکسپلور برای کسب وکار ها یک سکوی پرتاب محسوب می شود. با ورود به

این بخش می توانید راه صد ساله را در چند روز طی کنید و به مقصد دلخواه خود برسید.
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اکسپلورر فضایی است که امروزه کاربران می توانند در این فضا شناخته و دیده شوند. ورود به این قسمت به هیچ عنوان

شانسی نیست و یک شبه به دست نمی آید، اما کار چندان سختی هم نیست و می توانید با رعایت نکاتی که در این

مقاله ارائه می دهیم وارد اکسپلورر شوید.

معرفی صفحه اکسپلور در اینستاگرام

همانطور که می دانید می توانید از قسمت ذره بین که در

پا�ن صفحه قرار دارد وارد بخش اکسپلور شوید.

اکسپلورر شامل پست های مختلف از چندین پیج

است. در قسمت اکسپلور فقط پست های پیجی که

عمومی باشد نشان داده  می شود. در این قسمت

می توانید عکس ها و ویدئو ها را مشاهده کنید.

پست هایی که در این بخش به شما نشان داده

می شوند، بر اساس عالقه مندی شما دسته بندی

شده اند. بیشتر افراد وقت خود را در اینستاگرام

می گذرانند، به همین جهت ورود به بخش اکسپلور

می تواند برای کسب وکار تان بسیار سودمند باشد.

چه پست هایی براي نمایش در اینستاگرام انتخاب می شوند

برای اینکه بتوانید رویا های خود را با ورود به اکسپلورر به واقعیت تبدیل کنید، ابتدا باید از فیلتر های اینستاگرام عبور

کنید. همانطور که گفتیم اکسپلورر بر اساس عالقه شما شخصی سازی می شود و پست هایی که مورد پسند شما باشد

نشان داده  می شود. حال این شخصی سازی چگونه صورت می گیرد؟

      محتوا هایی که در اکسپلورر نمایش داده  می شود بر اساس انتخاب های قبلی شما است.

      محتوا هایی که کاربران زیادی را درگیر کرده  باشد.

      بر اساس پیج هایی که فالو کرده اید.

ترفند جدید و ساده براي ورود به اکسپلورر
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اگر می خواهید بفهمید که محتوا شما وارد اکسپلور می شود یا خیر، می توانید ۲۴ ساعت بعد از انتشار پست در قسمت

اطالعات آماری پست تان بروید. اگر در قسمت reach تعداد non flower   بیشتر از flower  باشد، احتمال ورود به

اکسپلور نیز بیشتر است. ما در ادامه ترفند هایی را بیان می کنیم تا بتوانید وارد اکسپلور شوید و به اعتبار پیج خود

بیفزا�د.

بهینه سازي اکسپلور اینستاگرام

قبل از هر چیزی باید اکانت بیزینسی یا اکانت کاری خود را بهینه کنید. اکسپلور اینستاگرام باید پست هایی مطابق با

کسب و کار شما را نشان دهد. این مهمترین نکته قبل از ورود به اکسپلور است. با بهینه سازی قسمت اکسپلور، اینستاگرام

را متوجه حوزه فعالیت خودتان می کنید و در نتیجه شانس شما برای ورود به اکسپلور افزایش می یابد.

کاور و عنوان جذاب

عنوان و کاور جذاب راز اصلی ورود به اکسپلور محسوب می شود. همه پست ها وارد قسمت اکسپلور می شوند اما پستی

ماندگار است که از عنوان و کاور جذابی برخوردار باشد. اگر پست شما جذابیتی نداشته  باشد، از قسمت اکسپلور بیرون

می رود.

الگوریتم اینستاگرام پست را به چند نفر نشان می دهد و اگر واکنش آن ها به پست خوب بود، پست وارد اکسپلور

می شود و اما اگر واکنش کم باشد پست شما به هیچ وجه به افراد دیگری نشان داده  نمی شود. می توانید با کاور و عنوان

جذاب پست خود را در قسمت اکسپلور ماندگار کنید.

ورود به اکسپلورر از طریق هشتگ

کاربران برای جستجوی یک موضوع خاص از هشتگ استفاده می کنند. برای مثال اگر بخواهید محتوایی مرتبط با میوه

مشاهده کنید، از #میوه استفاده کنید. اگر در پست های خود هشتگ های مرتبط با محتوای خود را استفاده کنید، پست

شما در صفحه جستجو قرار می گیرد. این روش در رفتن به اکسپلور تاثیر گذار است. استفاده از هشتگ های غیرمرتبط و

بیش از حد، سبب اعمال محدودیت از طریق اینستاگرام می شود.

بهترین زمان براي انتشار پست
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انتشار پست در زمان مناسب سبب افزایش نرخ تعامل می شود. اگر در زمانی که مخاطبان تان آنالین هستند پست را

منتشر کنید، الیک ، کامنت،Save  و Share بیشتری دریافت می کنید و در نتیجه شانس شما برای ورود به اکسپلور

بیشتر می شود.

پست هاي کامنت گیر منتشر کنید

اگر تعداد کامنت  و سیو شما از حد معمول باال تر باشد، پست شما صد  در صد وارد اکسپلورر می شود. محتوا هایی منتشر

کنید که افراد برای گذاشتن کامنت اشتیاق بیشتری داشته باشند. مثال از مخاطب خود بخواهید تا ادامه مطلب را آن ها

بگویند.

از تصاویر ترند در کاور پست استفاده کنید
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یکی از راه های دیگر ورود به اکسپلور استفاده از تصاویر ترند و افراد معروف در کاور پست است. یکی از راز های ورود به

اینستاگرام که کسی آن را به شما نمی گوید همین ترفند است. فرض کنید که آقای مهران مدیری ترند است و اینستاگرام

آن را به عنوان یک چهره مشهور می شناسد، اگر پستی  مرتبط با مهران مدیری منتشر کنید بدون داشتن تعامل باال وارد

اکسپلورر می شوید.

آموزش اینستاگرام با ترفند هاي راحت

یکی از موضوعاتی که افراد زیادی به دنبال آن هستند، ترفند های اینستاگرام است. همه کاربران اینستاگرام می خواهند از

ترفند ها با خبر شوند و این ترفند ها را روی اکانت اینستاگرام خود پیاده کنند. برای یادگیری این ترفند ها ابتدا اپلیکیشن

خود را به آخرین نسخه بروزرسانی کنید. ترفند های اینستاگرام عبارتند از:

      از جدید ترین پست ها مطلع شوید: گاهی اوقات کاربران دیر متوجه پست جدید می شوند. شما می توانید با

فعال کردن گزینه اطالع رسانی استوری یا پست در پیج مورد عالقه خود، از جدید ترین پست و استوری ها مطلع

شوید. اگر پیج مورد عالقه شما پستی را منتشر کند، با فعالسازی این گزینه در قسمت اعالن ها شما را نیز مطلع

می کند.

      بیو اینستاگرام خود را با فونتی جذاب بنویسید: یکی از ترفند های دیگر که مطمئنًا برای شما  نیز جذاب است،

تغ�ر فونت متن در بیو اینستاگرام است. بیو قسمتی است که کاربران احساس و روحیات خودش را در آن

می نویسند یا اینکه کسب و کار خود را معرفی می کنند، پس این بخش بسیار مهم است. می توانید از وبسایت های

مختلف فونت مورد نظرتان را کپی کنید و در قسمت بیو اینستاگرام قرار دهید.

      چندین اکانت در یک اپلیکیشن: یکی از ترفند های دیگر اینستاگرام این است که برای ساختن یک اکانت

دیگر، نیازی به برنامه جداگانه ندارید و می توانید با یک برنامه چند اکانت بسازید و آن ها را مدیریت کنید.

      پست های ذخیره شده را دسته بندی کنید: در گذشته وقتی پستی را در این برنامه ذخیره می کردیم، همه

پست های ذخیره شده در یک صفحه قرار می گرفتند، اما در ترفند جدید اینستاگرام شما می توانید پست های

ذخیره شده را دسته بندی کنید.

سخن پایانی

امروزه اینستاگرام به عنوان یک منبع درآمد در بین افراد مختلف است و با استفاده از اینستاگرام کاربران کسب و کار های

خود را رونق می دهند. ما در این مقاله راهکار هایی برای ورود به اکسپلور و ترفند های اینستاگرام که سبب پیشرفت پیج

شما خواهد شد را ارائه دادیم. شما نیز برای افزایش فالوور، الیک و کامنت باکیفیت می توانید از طریق سایت دیجی

فالوور اقدام به خرید فالوور، خرید الیک، خرید ویو اکسپلور  کنید.
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سواالت متداول راه هاي ورود به اکسپلور

با ورود پست شما به اکسپلور پست در دید افراد بیشتری قرار میگیرد به این ترتیب مخاطبان پیجتان افزایش پیدا

میکند.

انتخاب هشتگ مرتبط، کاور و عنوان جذاب، پیداکردن بهترین زمان انتشار پست و …

چرا باید پستمان وارد اکسپلور شود؟ -

چه ترفند هاي براي ورود به اکسپلور مهم است؟ -

فالوور
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