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برای  ایدى نحتَا 23
 در اینستاگرام بازاریابی

ٌ کتاب  َانید یننطهئن يستو پس از نطالع ش  ت فٍر
 خَد را چند برابر کنید

ٌ این کتاب زنان بگذارید 32 است یکاففقط  ٌ برای نطالع  دقیق
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 نقدنٌ
 سالم

 ٍ "AtaDm"َیر آژانس دیجیتال نارکتینگ يستو ندریانی نن انیرحسین عطا
رشتٌ نًندسی  یلالتحص فارغ " ٍ در اینستاگرام یابیبازارتکنیک  6نَیسندى کتاب "

 ٍ بازاریابی دیجیتال افزار نرم

ٌ  درزن ياست سال" فرٍش ٍ بازاریابی در کار تجربیاتی بٌ دست آٍردم کٌ در کتابی  ین
 ندیدم ترجیح دادم این نطالب را با شها بٌ اشتراک بگذارم

ننابع بازاریابی  نعتبرتریننکتٌ است کٌ از  23ل کتاب پیش رٍی شها شان
در ایران  کنندى نصرفاست ٍ با تَجٌ بٌ فرينگ ٍ رفتار  شدى گردآٍریدیجیتال دنیا 

 ٍ يا نثاليهراى با  کاربردی کانالا  صَرت بٌٍ با حذف اضافات  شدى است سازی بَنی
اضافات  عی شدى ازاین کتاب س در است. قرارگرفتٌر شها در اختیا نَردی يای نهَنٌ

نهکن  اکنَن نکات طالیی در اختیار شها قرار بگیرد. صَرت بٌپريیز شَد ٍ نطالب 
 برای شها پیش بیاید: يایی سؤالاست 
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 تاب را بخَانیو؟چرا باید این ک 

ا در سًو بازار بٌ خَد قدرت کهتری ر بازاریابی سنتی یتکنَلَژپیشرفت  باٍجَد
خَد  درفرٍش تَانیو ینه را نپذیریو ییرتغاگر نا  ٍر ینازا دى است.اختصاص دا

 تغییری ایجاد کنیو

 این کتاب نناسب چٌ کسانی است؟ 

کٌ دارای اکانت اینستاگرام يستند ٍ بٌ دنبال  یتهام کسب ٍ کاريای کَچک ٍ بزرگ
 يستند.ام در اینستاگرٍ برندینگ بیشتر  فرٍش کسب ثرٍت،

 ؟افتد یننطالعٌ این کتاب چٌ اتفاقی  زپس ا 

، بر زنان ز چندین کتاب قطَر ٍچکیدى ا صَرت بٌد را نتکنیک ٍ ترف 23در پایان شها 
 چند برابر کنید. فرٍش خَد را تَانید ینٍ  آنَزید یندر ندت کهی 

  خَد استفادى  ٍکار کسبچگَنٌ از اینستاگرام در بازاریابی برای  دانید ینآیا
 کنید؟

  را در اینستاگرام جذب کنید؟ یشتریبچگَنٌ نخاطبین  دانید ینآیا 

 

 

 :ديیو ینشها یاد  نا بٌ
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 241در ناى است کٌ  کنندگان نصرفاینستاگرام یک راى بسیار عالی برای تعانل با 
این آنار  بٌ .شَد ین یکالنیلیارد عکس  2نیلیَن کاربر فعال دارد ٍ رٍزانٌ بیش از 

 تَجٌ کنید

 

 

برای رسیدن بٌ ايداف تجاری شهاست ٍ  استفادى از اینستاگرام یک راى بسیار عالی
بٌ  زٍدتردر اینستاگرام خیلی  بازاریابی ٍیرٍسیبا استفادى از تکنیک  تَانید ینشها 

 ايداف تجاری خَد برسید.

 چگَنٌ فرٍش بیشتری داشتٌ باشید ٍکٌ  آنَزید ینرٍش  23 کتاب شها در یندر ا
 «چگَنٌ نخاطبین بیشتری جذب کنید
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 آنَخت:آنچٌ شها خَايید 

 چطَر از يشتگ يا استفادى کنیو؟ 
 @( چطَر از ننشنmention)  ؟یاٍریودربدر اینستاگرام پَل 
 چٌ نحتَایی برای کاربران جذاب است؟ 
 چطَر نحصَالتهان را نهایش ديیو؟ 
 بازاریابی عصبی ٍ بازاریابی ٍیرٍسی  ازجذب نشتری با استفادى  يای یکتکن

 چیست؟
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 اینستاگرامحساب 
 

 یک حساب تجاری در اینستاگرام ساخت .2
ديید  ییرتغاکانت حساب خَد را بٌ یک حساب تجاری در اٍلین نرحلٌ الزم است 

داشتٌ باشید ٍ از  بَک یسفصفحٌ ، را انجام ديید نیاز یشپ 3برای این کار باید 
 .کند ینشها اضافٌ  نتاکا بٌاین کار انکانات جدیدی را  استفادى کنید یلترشکنف

 نانند شکل زیر عهل کنید. برای شرٍع
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 سپس رٍی گزینٌ زیر کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

 
 دیبسازکاربری تجاری  نام .3

ام برند ٍ شرکت این قسهت باید ن در شهاست. usernameنام کاربری شها يهان 
 قبالا شَید کٌ این نام کاربری  رٍ رٍبٌنهکن است با این پیام  خَد را ٍارد کنید

قرار ید حرٍف اٍل نام خَد را ی کنعرزرٍ شدى بَد س قبالا این نام  گرا .است شدى ثبت
 در ذين جای بگیرند. یراحت بٌاستفادى کنید کٌ در  ییيا نامکنید از  یسع بديید.

     نام خَايید یناست  «شهیو نَین»اگر نام شرکت شها  نثال عنَان بٌ
shamimnovin  از  نیدتَا ینرا انتخاب کنید ٍ این نام رزرٍ شدى shmnvn  یا ٍ

shamNovin کنید. استفادى 

www.takbook.com



َا برای بازاریابی در اینستاگرام 23  انیرحسین عطاریانی | ایدى نحت
 
 

sssawdwaddddddddd[ndn dawd جدید ترین آنَزش يا ٍ تکنیک يای کسب درآند از شبکٌ يای اجتهاعی 

IrSocialmedia.com سَشال ندیا ایران 

 خَد را تکهیل کنید لیپرٍفا .4
شرکت یا  اطالعات تصَیر برند شها یا لَگَ، شدى یلتشکاین قسهت از سٌ بخش 

 یيا عکس از ،لَگَ خَد را انتخاب کنید ،سهت عکسق در لینک. شها ٍنجهَعٌ 
َگَ نرب یيا عکس ینٍ يهچنباال استفادى کنید  یفیتباک عی کٌ نَقعیت خَبی در ل

از فعالیت نجهَعٌ خَد را ٍارد  یا خالصٌشها باید  bioقسهت  در ،داشتٌ باشند
 ک جهلٌباید در ی کنید کاربر یخَددارکنید در این قسهت از تَضیحات اضافٌ 

اجازى داد قرار دادن شهارى تلفن در  کاراکترياد فعالیت شها چیست اگر ٌ شَنتَج
خَد را ٍارد  یتسا ٍبنام  تَانید ین شها ،قسهت لینک در است.این قسهت نناسب 

اجتهاعی شها گزینٌ  یيا شبکٌرار دادن آدرس دیگر قندارید  یتسا ٍبکنید اگر 
 نناسبی است.

 نتصل کنید بَک سیفخَد را بٌ  اکانت .4
دیگر باعث ایجاد  یک دٍبٌٍ اتصال این  است بَک یسفاینستاگرام نتعلق بٌ 

خَد سرعت  یابیبازار ددر فراین تَانید ینکٌ  شَد ینی بٌ اکانت شها انکانت جالب
 ببخشید.

 ایجاد کنید بَک سیفصفحٌ در  کی .2
 خَدکار صَرت بٌ خَد ینستاگراماتشار پست در نبا ا زنان يو تَانید ینبا این کار شها 

 .نیز انتشار ديید بَک یسفصفحٌ  آن را در
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 یا حرفٌ صَرت بٌز تکنیک در يردٍ شبکٌ اجتهاعی ابا استفادى  بنز"کهپانی نرسدس 
 "کند ینفعالیت 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 تراتژی داشتٌ باشیدسبرند خَد ا یبرا .6

 يا عکسا حفظ کنید در پست گذاری ٍ نحتَا یک استراتژی ثابت داشتٌ باشد ٍ آن ر
طراحی کنید  یسازنان رنگخَد یک  یبرا با یک فرنت خاص قرار بديید، ارايٍ فیلو 

 یصتشخ قابلصفحٌ شها قرار گرفت  جز بٌ یا صفحٌکٌ اگر پست شها در  یا گَنٌ بٌ
 دقت کنید باشد بٌ تصَیر زیر
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با اندازى ٍ  يا فَنتقرار دارد ٍ  يا پستثابت در تهام  صَرت بٌصفحٌ لَگَ  یندر ا
 رنگ خاص جز استراتژی پست گذاری این صفحٌ است
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 يشتگ يا
 

 #(يا )شتگ از ي استفادى .6
 يا راىٍ یکی از بًترین  اینستاگرام يستند یيا بخش ینتر نًويشتگ يا یکی از 

از يشتگ يا  جستجَ کنند استفادى صحیح شهارا خَايند ینبرای کسانی است کٌ 
قرار دادن يشتگ يا در  نحل ،زیادی دارد یرتأثاطبان خافزایش ن در برٍز بَدن شها ٍ

 .ستيٍ در قسهت کپشن  يا پستزیر 

 :است شدى اشارىدر زیر بٌ چند استراتژی يشتگ گذاری 

 فرد ننحصربٌٍ يای تجاری  يشتگ .7
کنید کٌ این  خَد استفادى کنید دقت ٍکار کسبخَد از يشتگ نام  یيا پستدر زیر 

 باشد ٍ رقبا شها از این يشتگ استفادى نکردى باشند. فرد ننحصربٌيشتگ باید 
استفادى کنید  فرد ننحصربٌخَد نیز از یک يشتگ  ایي ینکهپدر  تَانید ین ینيهچن

 را ببینند تگنرتبط با آن يش یيا پستکٌ کاربران با کلیک رٍی آن بقیٌ 
کاربران کردید  یانداز راى#عکس_برتر را  بانام یشها یک نسابقٌ عکاس نثال عنَان بٌ
دى کٌ از این يشتگ استفا ییيا پستبا کلیک رٍی این يشتگ بقیٌ  تَانند ین

 را ببینند. اند کردى

 نثال:

#esharedn عطا_دی_ام#آژانس_ #سَشال_ندیا_ایران 
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 يای عهَنی يشتگ .5
ٍ یکی از  شَد ینها استفادى ش ٍکار کسببرای نعرفی خدنات ٍ  این يشتگ يا

این  يا آنت کٌ بٌ نحصَالت شها عالقٌ دارند زیرا سٍرٍد نخاطبینی ا یيا درٍازى
پس نشتریانی يستند کٌ بٌ دنبال نحصَالت شها  اند کردىيشتگ را جستجَ 
ٍد بٌ این رصفحٌ خَد را تقَیت کنید کٌ کاربر بعد از ٍ یقدر بٌيستند شها باید 

يشتگ يا انحصاری نیست ٍ خدنات ٍ نحصَالت  ینا صفحٌ از آن خارج نشَد.
 _پسرانٌشرت یتنانند #کافی_شاپ # کند یننعرفی  شهارا

 

 جستجَ با يشتگ #قًَى_ترک
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 يای داغ رٍز يشتگ .21
ن نفر دیدى شَید ابین يزار سرعت بٌ کند ینبٌ شها کهک  شدت بٌاین نَع يشتگ 

تاریخی یا  یرخداديابا استفادى از  تَانید ینانا کهی خالقیت الزم است شها 
نثال یک شرکت تَلید  عنَان بٌ تهام نردم ببینید. تا پستی طراحی کنید یا لحظٌ
ستی را طراحی کند ٍ با تبریک این پست پگداشت پرستار ردر رٍز بز اندتَ ین نانتَ

 نحصَل خَد را نعرفی کند.

 نسابقٌ یطراح .22
یک يشتگ خاص را بٌ آن اختصاص یک نسابقٌ طراحی کنید ٍ  تَانید ینشها 
کاربران با کلیک رٍی نام يشتگ استفادى کنید تا  يا عکسٍ از آن در زیر تهام ديید 

را داشت  یا کاننت عکس يارا ببینند ٍ بٌ عکسی کٌ بیشترین الیک تهانی این
 يدیٌ بديید.

 يشتگ يا رصد .23
شها باید  کنند ینگايی اٍقات کاربران شها با یک يشتگ خاص با شها ارتباط برقرار 

 پاسخ بديید ٍ رٍابط عهَنی دیجیتال را گسترش بديید. يا آنيَشیار باشد ٍ بٌ 
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 تهرکز بر نشتری
 خَد را نشًَر کنید خاطبانن .24
از نشتریان خَد قدردانی  تَانید ینبا این کار صاٍیر نشتریان خَب را ننتشر کنید ت

باعث اعتهاد  ٍننجر خَايد شد  يا آنبعدی  یديایخراین نَضَع بٌ  کٌ کنید،
 .شَد یننخاطبان بٌ شها 

 «قبل از این کار از نشتریان خَد اجازى بگیرید»

 را نهایش ديیدان ینشتر صفحٌ .24
يهراى با  عکس یا فیلهی از خَدشان را در صفحٌ خَدشاناز نشتریان خَد بخَايید 

ٍ شها  نحصَل شها بگَیند دربارىٍیا نظر خَد را  ننتشر کنند نحصَل شها
شات بگیرید ٍ در صفحٌ خَد ننتشر کنید با این  یناسکر يا آناز صفحٌ  تَانید ین

از نحصَل یا  شدت بٌنشتریانی دارید کٌ  هاش ديید ینکار بٌ نخاطبان نشان 
 خدنات شها راضی يستند.

 "قبل از این کار از نشتریان خَد اجازى بگیرید "

 کنید کیال .22
اگر شانل  خصَص بٌ را الیک کنید گذارند یناطبان شها بٌ اشتراک ختصاٍیری کٌ ن

برند تصاٍیر  نشتریان عالقٌ زیادی بٌ این نَضَع دارند کٌ یک دنحصَالت شها باش
 .دارند تکٌ پس از خرید نیز برای شها ايهینًو است  يا آنالیک کند ٍ برای  تاراآن 
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 بگذارید کاننت .26
را در نَرد  يا آنخَد کاننت بگذارید ٍ نظر  نخاطبین ننتشرشدى یيا پستبر رٍی 

را بٌ سهت خَد يدایت  گفتگَياشرکت کنید ٍ  يا بحث در نحصَالت خَد بدانید.
نزیت  یانباب تَاند ینعلنی انجام شَد این نَضَع  صَرت بٌکار نباید  ینا .کنید

 نرتبط انجام شَد یيا پستنحصَالت خَد در زیر 

 بديید جَاب .26
شها تَسط نخاطبین  یيا پستيایی کٌ در زیر ٍ کاننت دایرکت يا ٍ بٌ تهام 
شد از نظرات نظرات نهکن است ننفی یا نثبت با ینا . پاسخ ديید،شَد ینگذاشتٌ 
کنید این نَضَع شاید  ییزدا ابًامنظرات ننفی را يدایت ٍ  ٍکنید  یقدرداننثبت 
شها در تبدیل کردن نخاطبان نخالف بٌ نشتری  ينر خیلی از نخاطبین باشد. سؤال

 عی است.قٍا

 (mention@) دیبزنخَد را صدا  انینشتر .27
افراد بٌ این نَضَع تَجٌ نًو اینستاگرام است اغلب  یيا قسهتننشن یکی دیگر 

کردن با نَشتن عالنت @ در قسهت کاننت یا کپشن ٍ سپس  ننشن ،کنند ینه
 نام کاربری افراد قابل انجام است. ننَشت

 نشتریان خَب خَد را تَانید یننثال  عنَان بٌ رٍد ین رننشن در نَارد زیادی بٌ کا
کسانی کٌ  خصَص بٌتشکر کنید  يا آنٍ از ننشن کنید  یقدرداندر یک پست 

یا عکس  اند دادىٍ در صفحٌ خَد قرار  اند گرفتٌت شها خَبی با نحصَال یيا عکس
 با این کار بٌرا ننشن کنید  يا آنصفحٌ خَد قرار ديید ٍ  راخَب خَد  نشتریان

ٍ افراد  نَرد نحصَالت خَبتان درٍغ نیست نخاطبان نشان ديید کٌ ادعای شها در
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دیگر اینکٌ اگر نحصَل جدیدی را  ٍ راى کنند ینادى زیادی از این نحصَل استف
 اطالع ديید. يا آنرٍنهایی نی گنید نشتریان خَب خَد را ننشن کنید ٍ بٌ 

را در صفحٌ خَد  دارند عکسدر این عکس شرکت کَکا نشتریانی کٌ با نَشابٌ کَکا 
 را ننشن کردى است. يا آنکردى است ٍ  ننتشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 نعرٍف را ننشن کنید نشًَر ٍ افراد .25
با افراد نشًَر ٍ نعرٍف ٍ تهام کسانی کٌ با برند شها نرتبط يستند را ننشن کنید 

تبدیل شَند یا بٌ نحصَالت شها بٌ نشتریان شها  يا آن نهکن استاین کار 
 شتراک بگذارند.بان خَد بٌ ابا نخاط شهارانحصَل  ترتیب ینا بٌشَند  نند عالقٌ
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 نشتری جذب .31
خَد را با نشتریانتان  یرتصاٍ خَد را بٌ نحصَل اختصاص نديید، یيا پستتهام 

تصاٍیر الزم  ینا َب با نشتریان را بٌ تصَیر بکشید.بٌ اشتراک بگذارید ٍ رٍابط خ
تصَیری از  نثال عنَان بٌیری غیر کاری باشد تصَ تَاند یننیست در نحل کار باشد 

 غیر کاری شها یيا صحبت

 نحَى انتشار نحتَا
 باشید خالق .32
گرافیست  یکجذابی استفادى کنید استخدام  يای ینَرپردازاز فیلتر يا ٍ  يا عکسدر 

نانند  ییافزاريا نرمبا  تَانید ینٍ یک عکاس کار فَق العادى ایست انا شها بٌ راحتی 
Photoshop،inshot،vivavideo  ...ٌٍزیبایی خلق کنید  يای یلوفٍ  يا عکس یراحت ب

در  نشبک ٍ سریالی دارد کٌ بٌ شها یيا عکسستاگرام نیز انکاناتی نظیر این ضهناا 
 زیر تَجٌ کنید. عکس بٌکهک خَايد کرد  طراحی تصاٍیر نتفاٍت ٍ جذاب
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 نشَیدٍیدئَ غافل  از .33
با پیشرفت سرعت اینترنت در ایران نردم تهایل بیشتری بٌ  ديد یننشان  آناريا

کٌ تَسط استَری گرفتٌ  ای یٌثان 22 يای یلوف صَصخ بٌد ندار يا یلوفنشايدى 
 شَد ین

 نحصَالت خَد ٍیدئَ بسازید از .34
ٍیدئَيای جذاب ٍ عالی از نحصَالت خَد بگیرید ٍ با نخاطبین خَد بٌ اشتراک 

 بگذارید.

 نکنید غلَ .42
پريیز  شدت بٌ از بزرگنهایی ٍ غلَ يا پست، در گَید ینهدرٍغ  گاى یچيیک برند خَب 
شاد  یيا لحظٌ ٍ ازد از زندگی ٍاقعی ٍ رٍزنرى تًیٌ کنی ییيا پستکنید در عَض 

 ر تَجٌ کنیدیز نتن  بٌ کنید.تًیٌ یک پست عالی  خَدنشتریان با نحصَالت 

 

 
احسننناس اسنننت کنننٌ اینننن را فراننننَش نکنیننند 

 .فرٍشدین

در سننینها بننٌ ایننن نکتننٌ تَجننٌ کنینند بیشننترین 
کننٌ احساسننی  اسننت يننایییلوففننرٍش نربننَط بننٌ 

 تَانننندین احساسننناتيسنننتند ننننٌ يننننری اینننن 
 باشد... عشق ،یٌگر خندى،
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 خَد را خالقانٌ تبلیغ کنید نحصَالت .42
بٌ جای  افزار نَشت یدکنندىتَل pilotاستفادى کنید شرکت  یرنستقیوغاز تبلیغات 

زیبایی کٌ نشتریان خَد با  یيا دستخطَالت خَد از تصاٍیر صبلیغ نستقیو نحت
 .کند یناستفادى  اند نَشتٌاین شرکت  یيا قلو

 

 

 

 

 

 

 

 ؟چیستبرند  تیيَ .36
 یقاا دقکٌ شرکت شها جذاب بٌ نخاطب نشان ديید  یدئَییٍتصَیری ٍ  یيا پستبا 

 یاریبس بٌ نخاطبان نشان ديید. ٍ افتخارات را يا نانٌگَايی  کند ین یچٌ فعالیت
 برای نخاطب ناشناس است. دانید یناز نسائلی کٌ شها 
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 کی يستید؟ شها .36
 گذرد ینشرکت چٌ  صحنٌ پشتجذاب بٌ نخاطبان نشان ديید  یدئَيایٍبا 

ایجاد  شدت بٌ يا پستاین  کند ینٍ چٌ فعالیتی  يستند یکار چٌنسئَل  کارنندان
 شها ديد یننشان  يا آنٍ بٌ  کند یناربران ٍ شها ایجاد ک ینرابدٍستی ٍ اعتهاد 

احساس  يا آنتا  ديید ینانجام  ییکاريا چٌ يا آنشرکت خالقی يستید ٍ برای 
خَد را بٌ رخ بکشید ٍ از تخصص افراد  گرٍى خَبی از نحصَل شها داشتٌ باشند.

 .بگَیید

 عالیست! ی سَژىیک  رتانیند .37
زنانی کٌ  نثال عنَان بٌا ندیران ارشد خَد تًیٌ کنید ی جالب از ندیر ٍ یيا پست
 نشغَل بٌ کار نیستند! يا آن

يستند ٍ تَجًی بٌ دٍربین شها  یزیر برنانٌخَد نشغَل  اتاقٍ یا زنانی کٌ در 
 ندارند

 انحصاری تَلید کنید ینحتَا .35
 ىیدشدتَل یینحتَا ،صاری باشد ٍ خَدتان تَلید کنیدحان سعی کنید نحتَای شها

نتهایز  شهارااجتهاعی باشد این نکتٌ  یيا شبکٌشها باید حتی نتفاٍت از دیگر 
 خَايد کرد
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 را در الیَ اینستاگرام نهایش ديید نحصَالت .41
در پیش کنید یا یک کنسرت  ییرٍنهانحصَل جدید  کاز ی خَايید ینشها  اگر

یَ اینستاگرام فرٍشگاى رٍنهایی کنید آن را در ال کاز ی خَايید ین یا ٍ یدرٍدار
 صحنٌ پشتٍ  نحصَل از نحَى تَلید يایی یلوفال در ثن عنَان بٌ نهایش ديید.

 شرکت تًیٌ کنید

 از شرٍع حرکت کنید قبل .42
ا در بین نخاطبان رکنید یک يیجان زیاد  اندازی راىقبل از اینکٌ نحصَل جدیدی را 

فَق العادى ای  ایکاري چٌ اینکٌ نحصَل بگَیید، يای نزیتخَد ایجاد کنید از 
 يای پستٍ ساخت آن  سازی آنادىاحل رن از با نحصَل شها انجام ديند، تَانند نی

 نهایش ديید. ای ثانیٌ 22 ٍیدئَيایٍ در استَری اینستاگرام در  جالبی تًیٌ کنید

 شرکت کنید. يا ینًهان در .43
راسو نندان یا نرنهایش دٍرى يهی يای کارنندان نانند جشن تَلد یکی از کا

شرکت ایدى  تأسیس سالگرديایپایان سال ٍ  يای جشناز یک کارنند ٍ یا  قدردانی
 است.جذاب  يای پستبرای بسیار نناسبی 

 شَید کیشر .44
دارید کٌ  يایی نکهلچٌ یک فرٍشگاى کَچک باشید یا یک فرٍشگاى بزرگ شها 

 تَانید نید ی اینستاگرام يستنايو دار يا آن رنحصَل شها بٌ آنان نرتبط است اگ
خَد را بايو بٌ اشتراک بگذارید ٍ از نشتریان نشترک  يا پست ٍ تبادل کنید يا آنبا 

 استفادى کنید.
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 جالب یترفنديا
 

 در نَرد نحتَا کنید ینظرسنج .44
 از ایجاد کنید. نظرسنجیدر بین کاربران جذاب باشد  يا پست خَايید نیاگر شها 

در نَرد نحتَای یک پست ٍ  نظرشان ،يا پست ان در نَرد عالیقشان در نَضَعربرکا
 برید نیضعف خَد پی  طکنید با این کار يو بٌ نقا نظرسنجیفعالیت شها کیفیت 

 يو با کاربرانتان تعانل بًتری خَايید داشت.

 

 صَالتدر نَرد نح ینظرسنج .42
یان کاربران آزادانٌ نظر خَد را ب اجازى ديید کنید ٍ نظرسنجیدر نَرد نحصَالت خَد 

 تَانید نی کار اینبرای  یستچکٌ نقاط ضعف ٍ قَت نحصَل شها  بپرسید ٍکنند 
نثال اگر یک فرٍشگاى کفش ٍرزشی  عنَان بٌ از یک يشتگ خاص استفادى کنید.

ٍ دیگر نَارد یک نحصَل نظر  راحتی ،نقاٍنت در نَرد جنس، تَانید نیيستید 
بعدی نشان ديید کٌ بٌ نظر  يای پستنشتریان را بدانید نعایب را رفع کنید ٍ در 

 نَضَع حل شدن ٍ نشان ديید کٌ نشکل ای اید دادىنشتریان ايهیت 
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ٍ نحصَالت  کنید نی نظرسنجیو نحصَل خَد عاین شرکت دربارى ط نثال عنَان بٌ 
 کند نیبعدی را نطابق با خَاستٌ نشتریان تَلید 

 

 

 

 
 
 
 

 زندگی شخصی افراد بپرسید از یسَاالت .46
اگر شها یک فرٍشگاى کفش يستید از نخاطبین بپرسید کدام نحصَل  نثال عنَان بٌ

 شها نظر دٍستانشان را جلب کردى است؟

تغییری در نحصَل بديید نظرشان  اگر ند در سال بعدی چگَنٌ خَايد شد؟
ٌ چکدام کفش با  ؟کند نی خَدنهاییبیشتر  يا نًهانینحصَل در  کدام چیست؟

 ...ٍ نَع شلَاری بًتر است 
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 جای خالی استفادى کنید. از .46
را ایجاد کنید ٍ  يایی پست در فضای نجازی کاربران عاشق تعانل ٍ يهکاری يستند

ند کلهٌ در جهلٌ خالی بگذارید ٍ بٌ کاربران اجازى ديید آن را پر کنند چجای 
َن هضنپستی با این  تَانید نیاگر شها یک فرٍشگاى لبنیات يستید  نثال عنَان بٌ

 ایجاد کنید.

 ٌ رٍزم را با یک ...........در نیز صبحانٌ شرٍع کنو"کاین يستو  "نن عاشق

 

 با شها...! کپشن .47
این  شَد نیدر نیان نخاطبان باعث جذابیت  شدت بٌکٌ  يایی پست یکی دیگر از

بخَايید بًترین کپشن را برای  طراحی کنید ٍ از کاربران جالبی يای پست است کٌ
جالب  يای پست با نَضَع انگیزشی، تَانند نی يا پست این َیسند.پست شها بن

شها  ٍکار کسبباشد کٌ نهکن است ارتباط کهی با ...نجازی ٍ  يای شبکٌدیگر 
 داشتٌ باشد.

 

 . کهک کنید.45
نهایش  يا پسترٍش استفادى بًتر ٍ صحیح از نحصَالت خَد را در 

از عالیق  آنَزید نیرا بٌ کاربران  ترفندياییآنَزشی ٍ کَتاى کٌ  يای پست...ديید
 بٌ سزایی دارد تأثیربسیار در جذب نخاطب  ٍ نخاطبان اینستاگرام است.
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 اینستاگرانی یيا چالش
 با يشتگ يا نسابقٌ .41

 ای نخاطبین است،رب يا راى ترین کنندى سرگرمٍ  يا راىاجرای نسابقٌ یکی از بًترین 
ٍ از کاربران بخَايید نسابقٌ را با یک یک نسابقٌ را اجرا کنید  تَانید نی شها

 دیگر کاربران از در صفحٌ خَد بٌ اشتراک بگذارند ٍ فرد ننحصربٌيشتگ خاص ٍ 
یک  تَانید نی بًترین عکس را الیک کنند. نَردنظربخَايید با جستجَی يشتگ 

 يدیٌ برای بًترین عکس در نظر بگیرید

 WAOOO. جایزى 42
را در نظر  ای جایزىباید  کنید نی اندازی راىاگرانی را زنانی کٌ شها یک نسابقٌ اینست

بگیرید کٌ برای نخاطبان انگیزى ایجاد شَد کٌ در نسابقٌ شرکت کنند ٍ از دٍستان 
 یک یک کَپن تخفیف، تَاند نیجایزى  این الیک کنند. شهاراخَد بخَايند عکس 

 يدیٌ از نحصَالت ٍ یا یک سفر باشد

 

 پست نیتر عیسر .43
عیین کنید ٍ از نخاطبان بخَايید بٌ اٍلین جَایزی کَچک ت نَع چالش در این

یک نحصَل بدٍن  تَانید نی نثال عنَان بٌ ديید نیجایزى کسی کٌ کاننت بگذارد 
بران بخَايید بًترین نام را انتخاب کنند ٍ خَدشان نیز رنام طراحی کنید ٍ از کا

 نت يدیٌ بديید.بًترین کاننت را الیک کنند بٌ بیشتر الیک ير کان
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 دیگر کاريا
 يا پستخَد استفادى کنید ٍ در  يای پستبرایی  نَقعیت جغرافیایی از .44

 نَقعیت جغرافیایی را قرار ديید

 

 اینستاگرام نکیل .44

برای  بگذارید کاجتهاعی بٌ اشترا يای شبکٌا برای دیگر ر لینک انحصاری صفحٌ
بن  یک آناز  کنندگان استفادى د ٍ بٌکد بسازی QR تَانید نی تر بًینٌ ی استفادى

 تخفیف يدیٌ بديید.

 

 نکنید. قطع .42
قَی با نخاطبان نتناٍب بَدن  طاقدانات برای ایجاد ارتبا ترین نًویکی از 
 ديد نیتحقیقات نشان  ٍ تکرار کنید نگذاریدخَد ٍقفٌ  يای پستبین  ياست پست

 بار یک آگًی را ببینند. 2 لحداقبٌ یک پست دقت کنند باید  نخاطبین برای اینکٌ
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 .ایجاد کنید کیتکن .24

تکنیک يا ٍ  يا آنيستند. بٌ  ای دقیقٌ 2آنَزشی  يای فیلونخاطبان عاشق 
 کَتاى ایجاد کنید. يای فیلورا در قالب  ترفنديایی

 (ROA)بازديی تبلیغات 

 باشید شٌیيه .46
ای خَد نحتَای نناسب نداٍم ٍ نستهر بدٍن در نظر گرفتن تعداد فالَر ي طَر بٌ
 کند نیبان بٌ نشتریان کهک طاین کار بٌ دیدى شدن شها ٍ تبدیل نخا .ر کنیدشننت

 سرٍقت درست .47
نانند  ٍکاريا کسب تهام خَد پیدا کنید، ٍکار کسبزنان نناسب ارسال نحتَا را در 

 ارياییافز نرماز  تَانید نینناسب برای نحتَا  يای زنانپیدا کردن  برای يو نیستند،
ٍ ...استفادى کنید. رٍش صحیح این است کٌ در ابتدا  تَلگرام ،IconoSquaerنانند 

 پیدابا آنالیز ٍ تحلیل زنان نناسب را  سپس ٍرا چک کنید  رٍزياتهام ساعات ٍ 
 کنید

 ارسال تعداد .45
از آستانٌ تحهل بٌ  رشها باید آنالیز ٍ تحلیل کنید ٍ بیشتر از آستانٌ تَجٌ ٍ کهت

 تَاند نیپست در رٍز است این نقدار  2.2ارسال نرنال  تعداد بپردازید. يا پستال ارس
 پست نعهَل است. 3باشد انا در ایران رٍزی  نتفاٍتبا تَجٌ بٌ نخاطبین شها 
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 را رصد کنید جینتا .21
ٍ یا ابزار رصد  IconoSquaer نانند ٍتحلیل تجزیٌ ابزاريایاستفادى از  بانداٍم  طَر بٌ

يا ٍ نخاطبین را ردیابی  يشتگ ،يا یک ال( نحتَای خَد تعداد insightگرام )اینستا
 کنید

22.insight 

 آناريایکاربردی است کٌ  حال درعیناینستاگرام یک ابزار سادى است ٍ  تحلیلابزار 
افرادی کٌ با یک پست  تعداد تعداد نهایش ير پست، نانندخَبی بٌ شها خَايد داد 

 ...دٍ کردندنبال  شهاراخاص 

 دی. آپدیت باش23
 کنید. رٍز بٌاینستاگرام خَد را  سرعت بٌيهیشٌ 

جدیدی  يای رٍشجدید است ٍ  ابزاريایٍ استفادى از  تَسعٌ درحالاینستاگرام ندام 
 عقب نهانید. قطاراز این  کند نی رٍنهاییرا برای ارتباط با نخاطبین 

 

 يا رٍشگرام را نطالعٌ کردید این ایدى. رٍش برای بازاریابی در اینستا 23اکنَن شها 
 دارید. نَفقرا بٌ کار ببرید ٍ ببینید چگَنٌ یک صفحٌ 

 پایان/
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 اینستاگرام را آنَزش ببینیو؟ 211تا  1چطَر 

دٍرى ای را بٌ عنَان صرٍت سازی از اینستالگرام طراحی سَشال ندیا ایران  درنا 
 کردیو کٌ با يدف کسی درآند از اینستاگرام طراحس شدى.

این دٍرى نناسب برای کسانی است کٌ نحصَل یا خدناتی دارند ٍ نی خَايند آن را 
 ر  اینستاگرام رٍنق ببخشند ٍ کسب ثرٍت کنند .د

نفر دسترسی پیدا  21.111در این دٍرى شها بٌ سرعت نی تَانید بٌ فالٍَر يای باالی 
ٍ عالقٌ نند بٌ نحصَالت یا خدنات این فالٍَر يا ٍاقعی کنید ٍ نًو این است کٌ 

 شها يستند .

 جًت کسب اطالعات بیشتر رٍی لینک زیر کلیک کنید
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