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5/5 - (2 امتیاز)

امروزه استوری هایی که در فضای اینستاگرام به اشتراک گذاشته می شوند، در بازاریابی نقش مهمی ایفا می کنند. بنابراین

بسیار مهم است که کاربران بازخورد مطلوبی نسبت به مطالبی که در این بخش انتشار می دهید، داشته باشند.

آنچه در ادامه خواهید خواند :

00:0002:57



1/14/23, 12:48 PM افزایش بازدید استوری اینستاگرام رایگان با 5 راز طالیی (آماده انتشار)

https://www.digi-follower.com/?p=422684&preview=true 2/12

بر آن شده ایم که در مقاله پیش رو چند راز طالیی را برای افزایش بازدید استوری بیان کنیم. اگر شما هم در این شبکه

اجتماعی یک فروشگاه اینستاگرامی دارید، این نوشتار را از دست ندهید.

چرا باال بردن نرخ بازدید استوری اهمیت دارد؟•

رازهای طالیی برای افزایش بازدید استوری اینستاگرام•

راز اول: قدرت لوکیشن را دست کم نگیرید•

راز دوم: مناسب ترین زمان را برای انتشار استوری انتخاب کنید•

راز سوم: استفاده از هشتگ•

راز چهارم: استفاده از استیکر پرسش و پاسخ•

راز پنجم: خرید ویو•

سواالت متداول افزایش بازدید استوری•

چه ساعتی از روز برای گذاشتن استوری مناسب است؟•

چگونه آمار بازدید story را باال ببریم؟•
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چرا باال بردن نرخ بازدید استوري اهمیت دارد؟

در حال حاضر انتشار محتوای تبلیغاتی در استوری به عنوان یک استراتژی قوی تبلیغاتی شناخته می شود؛ زیرا کاربران این

شبکه اجتماعی عالقه بسیاری به Instagram stories دارند. آمارها نشان داده کسانی که در اینستاگرام اکانت دارند،

همواره پست های منتشر شده در این بخش را چک می کنند.

به طور کلی افزایش سین استوری مزایای بسیاری را به همراه دارد. برای مثال اگر فالوورها بازخورد خوبی نسبت به

مطالبی که در این بخش به اشتراک می گذارید، نشان دهند، احتمال این که در تاپ استوری قرار بگیرید، افزایش می یابد.

راه یافتن در تاپ استوری باعث می شود که حتی آن دسته از کاربرانی که پیج شما را نمی شناسند، نیز از کسب و کارتان

مطلع شوند. چه بسا تصمیم بگیرند که پیج تان را نیز دنبال نمایند.

مزیت دیگر افزایش بازدید این است که در فضای مجازی دیده می شوید. در واقع قابلیت Instagram stories این

امکان را فراهم می آورد که بتوانید به مدت یک شبانه روز تصاویر یا فیلم های منتشر شده خود را در صدر لیست فالوورها

قرار دهید.

زمانی که محتوا در بخش باالیی صفحه اینستاگرام دنبال کنندگان شما قرار می گیرد؛ قطع به یقین الیک و کامنت باالتری

را نیز دریافت خواهید کرد.

رازهاي طالیی براي افزایش بازدید استوري اینستاگرام
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راه کارهای مختلفی برای افزایش بازدید استوری وجود دارد. در ادامه همراه ما باشید تا مهم ترین این رازها را با شما در

میان بگذاریم.
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راز اول: قدرت لوکیشن را دست کم نگیرید

به کار بردن تگ لوکیشن تاثیر خارق العاده ای در باال بردن آمار بازدید دارد. چون این کار باعث می شود آن دسته از

مخاطبانی که در لوکیشن تگ شده اند، نیز بتوانند عکس ها یا ویدئوهای اشتراک گذاشته شده را مشاهده کنند.

اصوال مردم به کسب و کارهای محلی بیشتر اعتماد دارند. پس اگر تگ لوکیشن را به استوری اضافه نما�د، یک فرصت

قدرتمند و عالی را برای جذب مشتری بیشتر و باال بردن آمار ویو پیدا می کنید.

عالوه بر آن اگر پیج فروشگاهی یک موقعیت فیزیکی داشته باشد، اعتبار آن نزد الگوریتم های اینستاگرام افزایش

می یابد. در این حالت هوش مصنوعی اینستاگرام اکانت شما را در معرض دید افرادی که در آن منطقه جغرافیایی ساکن

هستند، قرار می دهد و این یعنی فروش بهتر و درآمد بیشتر.

راز دوم: مناسب ترین زمان را براي انتشار استوري انتخاب کنید

با توجه به محبوبیتی که قابلیت story در بین کاربران دارد، اگر مناسب ترین زمان را در طول روز برای اشتراک گذاری

محتوا پیدا کنید، می توانید پیج خود را ظرف مدت کوتاهی ارتقاء دهید.

زمان مطلوب یعنی هنگامی که درصد زیادی از فالوورهای شما در اینستاگرام آنالین هستند و به پست ها واکنش نشان

می دهند. برای پی بردن به این مورد می توانید از قابلیت آنالیز اینستاگرام یا همان ابزار Insights استفاده نما�د.

به طور کلی ساعت ۹ صبح تا ۴ بعد از ظهر بهترین زمان برای انتشار محتوا و افزایش ویو استوری محسوب می شود. اگر

قصد دارید که در طول روز چندین مطلب در Instagram stories بگذارید، بهتر است که استوری اول خود را در بازه

زمانی 9 صبح تا حوالی 11 ظهر انتشار دهید.

زمان توصیه شده برای دومین story نیز 12 ظهر تا 13است، چون اغلب افراد این بازه زمانی را برای ناهار و استراحت

برمی گزینند. برای اشترک گذاری سومین فیلم یا تصویر نیز می توانید ساعت 4 بعد از ظهر به بعد را درنظر بگیرید.

راز سوم: استفاده از هشتگ
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درست است که در ابتدای کار برای تحقیق و انتخاب هشتگ مناسب ممکن است زمان زیادی را صرف کنید. اما هنگامی

که اثر مطلوب آن را روی افزایش بازدید استوری می بینید، تمام خستگی تان برطرف می شود.

با استفاده از هشتگ های مناسب و قوی کاربران بیشتری می توانند پیج شما را پیدا کرده و با محصوالت یا خدمات ارائه

شده، آشنا شوند.

نکته ای که باید مدنظر قرار دهید، این است که در تمام استوری های خود این ابزار مفید را به کار ببرید. گاهی هم بهتر

است که کمی خالقیت به خرج دهید و هشتگ را در زیر تصاویر story مخفی نما�د.

راز چهارم: استفاده از استیکر پرسش و پاسخ
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راه حل دیگر برای افزایش سین استوری این است که با استفاده از ترفند پرسش و پاسخ کاربران را ترغیب کنید که با

محتوا تعامل برقرار نمایند. این کار را به کمک استیکرهای اینستاگرام انجام دهید.

برای جواب دادن به مخاطبان، هم می توانید به بخش دایرکت مراجعه کنید و هم این که روی خود  storyپاسخ را منتشر

نما�د. این روش ضمن این که تعامل صفحه اینستاگرام را بهبود می بخشد، ابهامات ذهنی فالوورها را نیز برطرف می کند.

راز پنجم: خرید ویو

و اما راز پنجم و مهم ترین راز! یک راه کار عالی برای باال بردن آمار بازدید این است که از پلن های افزایش ویو استفاده

کنید. خرید ویو اینستاگرام باعث می شود که در دقایق ابتدایی انتشار استوری بازخورد بسیار خوبی دریافت نما�د.

دیجی فالوور یکی از سایت های تا�د شده و معتبری است که سرویس های افزایش ویو را برای بخش های مختلف پیج

اینستاگرام از جمله story ارائه می دهد.

نتیجه گیری

یکی از قابلیت های محبوب و پرطرفدار اینستاگرام استوری است. این محبوبیت باعث شده که صاحبان بسیاری از

پیج های تجاری محتوای تبلیغاتی خود را در این بخش به اشتراک بگذارند. تبلیغات زمانی موثر واقع می شود که بخش

قابل توجهی از جامعه هدف بتوانند آن را ببینند. از این رو افزایش بازدید استوری حائز اهمیت بسیاری است.

وب سایت دیجی فالوور باکیفیت ترین سرویس های افزایش ویو را در اختیار کاربران قرار داده است. با خرید این پلن ها

آمار سین پیج تا حد زیادی باال می رود و می توانید توجه الگوریتم های اینستاگرام را جلب کنید.

سواالت متداول افزایش بازدید استوري

طبق گفته کارشناسان دیجی فالوور بهتر است که استوری های خود را در بازه زمانی 9 صبح تا 4 بعد از ظهر با

فالوورهایتان به اشتراک بگذارید.

برای افزایش بازدید می توانید از استیکرهای تعاملی، هشتگ  گذاری مناسب، انتشار مطالب در بهترین زمان و

چه ساعتی از روز براي گذاشتن استوري مناسب است؟ -

چگونه آمار بازدید story را باال ببریم؟ -

https://www.digi-follower.com/buy-iranian-visits/
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همچنین خرید ویو استفاده نما�د.

 

فالوور
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