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5/5 - (2 امتیاز)

اگر جزء کاربران اینستاگرام هستید، قطعًا بارها کلمه ادمین به گوشتان خورده است. ادمین اینستاگرام فردی است که

مدیریت یک پیج را برعهده می گیرد و روزانه اقدام به انتشار محتوا می کند.

درواقع می توان گفت که مسئولیت اصلی ادمین رشد و ارتقاء پیج و برقراری تعامل مطلوب با مخاطبان می باشد. و در

اکثر موارد با خرید الیک خارجی سعی بر این دارند تا کیفیت پست های پیج را باال ببرند. در ادامه بحث همراه ما باشید،

تا در این مورد بیشتر صحبت کنیم.

https://www.digi-follower.com/buy-foreign-links/
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مفهوم ادمین در اینستاگرام

ادمین کسی است که

مدیریت یک اکانت را در

شبکه های مختلف

اجتماعی عهده دار است.

در مورد اینستاگرام نیز

ادمین به شخصی گفته

می شود که با تسلط بر

تکنیک های دیجیتال

مارکتینگ وظایف

مختلفی همچون تولید

محتوا، مذاکره با

اینفلوئنسرها و غیره را

انجام می دهد و از این

طریق موجبات رشد پیج

را فراهم می آورد.

در واقع ادمین اینستاگرام پست های جدید را تولید کرده و با برنامه ریزی اصولی در زمان های خاصی در پیج انتشار

می دهد. از این طریق اطمینان سازی صورت گرفته و فالووران روز به روز زیادتر می شوند.

وظایف ادمین اینستاگرام چیست؟

چنانچه جزء فالوورهای یک پیج باشید، هر روز می بینید که چندین محتوا در صفحه اینستاگرام به اشتراک گذاشته

می شود. وظیفه اصلی ادمین تولید و یا انتشار انواع محتوا از قبیل پست، ویدیو، استوری و غیره است.

با توجه به نوع پیج اینستاگرام وظایفی که برای ادمین تعریف شده، تغ�ر می کند. به عنوان مثال ارائه پشتیبانی و

خدمات پس از فروش کاال تنها در پیج های فروشگاهی معنا پیدا می کند و ادمین سایر صفحات این کارها را انجام

نمی دهند. همچنین ممکن است که صاحب اکانت مسئولیت تولید محتوا را به یک ادمین بسپارد و وظایف انتشار آن ها

را بر عهده فرد دیگری قرار دهد.

آنچه در ادامه خواهید خواند :
مفهوم ادمین در اینستاگرام1.

وظایف ادمین اینستاگرام چیست؟2.
به طور کلی وظایفی را که می توان برای ادمین اینستاگرام برشمرد، به شرح ذیل می باشد:1.2.

یک ادمین خوب باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟3.

به طور کلی ویژگی های یک ادمین حرفه ای عبارتند از:4.
1-فعالیت روزانه در فضای مجازی:1.4.

2-افزایش نرخ تعامل پیج:2.4.

3-آشنایی با اصول تولید محتوا:3.4.

میزان درآمد ادمین های اینستاگرام5.

چگونه ادمین اینستاگرام شوید؟6.

نتیجه گیری1.6.

سواالت متداول ادمین چیست، معنی ادمین در اینستاگرام چیست؟2.6.

ادمین چیست؟3.6.

ادمین چه وظیفه ای دارد؟4.6.
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به طور کلی وظایفی را که می توان براي ادمین اینستاگرام برشمرد، به شرح ذیل
می باشد:

  تولید انواع مختلف محتوا اعم از متنی، ویدئویی و غیره

  به اشتراک گذاشتن محتوا

  نوشتن کپشن های مرتبط با هر پست

  مدیریت زمان انتشار محتوا

  مدیریت تعداد پست های منتشر شده

  هشتگ گذاری در کپشن ها

  پاسخگویی به سواالت مخاطبان

  پاسخگویی به پیام های دایرکت

  فالوو کردن سایر صفحات برای معرفی محصوالت صاحب پیج

  توافق با اینفلوئنسرها برای انجام تبلیغات مربوط به پیج

  حذف کامنت های نامربوط

  پاسخگویی به کامنت های کاربران

  برقراری ارتباط مطلوب با مخاطبان و افزایش نرخ تعامل صفحه اینستاگرامی

  ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان

یک ادمین خوب باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟

تعدادی از ادمین های اینستاگرام وجود دارند که توانسته اند به درآمدهای نجومی برسند. حتمًا با خود می پرسید که دلیل

موفقیت این افراد چیست و چه مهارت هایی دارند که پیج خود را به این حد از سودآوری رسانده اند. یک ادمین حرفه ای

اینستاگرام کسی است که در مورد این شبکه اجتماعی آگاهی و شناخت کافی داشته و در ضمن از توانایی های الزم برای

مدیریت اکانت برخوردار باشد.

به طور کلی ویژگی هاي یک ادمین حرفه اي عبارتند از:

1-فعالیت روزانه در فضاي مجازي:
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یک ادمین اینستاگرام کاربلد باید در طول روز ساعاتی را به حضور در فضای مجازی اختصاص دهد. از آنجا که درآمد این

افراد از طریق اینترنت به دست می آید، لذا آنالین بودن روزانه یک ضرورت برای این شغل محسوب می گردد.

2-افزایش نرخ تعامل پیج:

پیجی که نرخ تعامل باالیی داشته باشد، از نظر الگوریتم های اینستاگرام به عنوان یک صفحه محبوب و پرطرفدار شناخته

می شود. ازاین رو الزم است که ادمین با مباحث مربوط به اینگیجمنت به خوبی آشنا بوده و اطالعات کافی در مورد زمان

مناسب انتشار پست، نحوه هشتگ گذاری و جذب فالوور داشته باشد.

3-آشنایی با اصول تولید محتوا:
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همان طور که می دانید پایه و اساس موفقیت یک پیج، تولید محتوای جذاب و کاربر پسند است. پست هایی که در

اینستاگرام انتشار داده می شوند، معموًال هم شامل عکس هستند و هم متن کپشن. برای این که ادمین پیج در کار خود

موفق شود، الزم است که عالوه بر تسلط بر مهارت های نوشتاری، طرز کار با نرم افزارهایی نظیر فتوشاپ را نیز بداند.

میزان درآمد ادمین هاي اینستاگرام

درآمد ادمین های اینستاگرام با توجه به وظایفی که انجام می دهند، متفاوت می باشد. از جمله فاکتورهای موثر بر میزان

حقوق ادمین اینستاگرام می توان به ساعات فعالیت آن ها، موقعیت جغرافیایی، نوع وظایف، کیفیت پیچ و غیره اشاره

کرد.

بعضی از این افراد تنها وظیفه پاسخگویی به پیام های دایرکت را بر عهده دارند. میزان دستمزد این گروه چیزی حدود ۲

تا ۷ میلیون می باشد. دسته ای نیز مسئولیت تولید محتوا و انتشار آن ها را در پیج اینستاگرامی عهده دار هستند.

سطح درآمد این افراد بین ۵ تا ۱۰ میلیون متغیر است. گروه دیگر ادمین های حرفه ای اینستاگرام هستند که امور تبلیغاتی

پیج را مدیریت می کنند. میزان دستمزد این گروه از ادمین ها بسیار باالست و در مواردی به ۱۰۰ میلیون تومان نیز

می رسد.

چگونه ادمین اینستاگرام شوید؟

اگر به مشاغل اینترنتی عالقه دارید، الزم است بدانید که ادمین اینستاگرام نیازی به مدرک دانشگاهی ندارد و به راحتی

می توانید در این حرفه فعالیت کنید. برای این کار تنها کافیست که اصول اولیه کار با اپلیکیشن اینستاگرام را فراگیرید و

پشتکار کافی داشته باشید.

در حال حاضر دوره های آموزشی مختلفی با کیفیت های متفاوت در اینترنت وجود دارد که می توانید در آن ها شرکت

کرده و مهارت الزم برای فعالیت در شغل ادمینی را کسب نما�د.

امروزه ادمینی اینستاگرام یک روش ساده برای درآمدزایی به شمار می آید. اما باید توجه داشته باشید که برای ورود به

این شغل باید در مورد قوانین اینستاگرام اطالعات کافی به دست آورید و سطح  دانش خود را ارتقا دهید. از جمله

اطالعاتی که برای ورود به حرفه ادمینی ضروری هستند، می توان به این موارد اشاره کرد:

o      تولید محتوای اینستاگرام در انواع فرمت ها
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o      تبلیغ نویسی حرفه ای

o      کار با نرم افزارهای گرافیکی

o      آشنایی با ابزارهای آنالیز اینستاگرام

o      اطالع از قوانین و الگوریتم های قسمتهای مختلف اینستاگرام

نتیجه گیري

در حال حاضر یکی از شغل های پردرآمد اینترنتی ادمین اینستاگرام است که سلسله مراتب و درآمدهای متنوعی را

داراست. یک ادمین حرفه ای می تواند پیج را به بهترین شکل مدیریت کرده و نقش موثری در جذب فالوور و سوددهی

آن داشته باشد.

اگر قصد دارد به عنوان یک ادمین ماهر شروع به کار کنید، نیاز به دنبال کنندگان زیاد دارید. سایت دیجی فالوور از جمله

مراکز معتبری است که بهترین پکیج های افزایش فالوور را با قیمت های منصفانه و مقرون به صرفه ارائه می دهد. با

خریداری این پلن ها می توانید پیج خود را ارتقا داده و در مدت کوتاهی از طریق اینستاگرام به درآمد دلخواه برسید.

سواالت متداول ادمین چیست، معنی ادمین در اینستاگرام چیست؟

ادمین کسی است که مدیریت یک اکانت را در شبکه های مختلف اجتماعی عهده دار است. در مورد اینستاگرام نیز

ادمین به شخصی گفته می شود که با تسلط بر تکنیک های دیجیتال مارکتینگ وظایف مختلفی همچون تولید محتوا،

مذاکره با اینفلوئنسرها و غیره را انجام می دهد و از این طریق موجبات رشد پیج را فراهم می آورد.

مدیریت تعداد پست های منتشر شده، مدیریت زمان انتشار محتوا، نوشتن کپشن های مرتبط با هر پست، به

اشتراک گذاشتن محتوا، فالوو کردن سایر صفحات برای معرفی محصوالت صاحب پیج، پاسخگویی به کامنت های

ادمین چیست؟ -

ادمین چه وظیفه اي دارد؟ -
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کاربران، ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان

فالوور
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