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گذاشتن لینک در استوری اینستاگرام با چند ترفند ساده و عملی

 جوالی 28, 2022آموزش اینستاگرام عرفان علیزاده

5/5 - (8 امتیاز)

در اینستاگرام می توان لینک داخلی یا خارجی در استوری اینستاگرام پیج خود قرار داد، اما برخی مواقع شاھد

آن ھستیم کھ برخی از کاربران با گذاشتن لینک در استوری اینستاگرام مشکل دارند و نمی توانند این کار را بھ

درستی انجام دھند. در این پست از بانک فالوور قصد داریم برای این عزیزان نحوه قرار دادن لینک در استوری

اینستاگرام را با زیانی ساده و عملی آموزش دھیم تا شما نیز بھ راحتی از این قابلیت اینستاگرام استفاده مفید

ببرید.

 

یکی از روش ھای افزایش فالوور در اینستاگرام کھ بسیار پیشنھاد می شود از آن استفاده کنید گذاشتن لینک در

استوری می باشد.  امروزه استوری یکی از مھم ترین قسمت ھای اینستاگرام بھ حساب می آید کھ با بروز

رسانی ھای اخیر قابلیت ھای زیادی اعم از اضافھ کردن لینک بھ آن افزوده شده است. توجھ داشتھ باشید کھ

افزودن لینک بھ استوری برای ھمھ کاربران نمایش داده نخواھد شد بلکھ زمانی می توانید از این آپشن استفاده

کنید کھ صفحھ خود را بھ یک پیج تجاری تبدیل کرده باشید، تعداد فالوور ھای پیج شما بیش تر 10 کا باشد و از

سمت اینستاگرام تیک آبی دریافت کرده باشید. قبل از انجام بروز رسانی در اپلیکیشن اینستاگرام امکان استفاده

از قرار دادن لینک در استوری وجود داشت اما امروزه برای این کھ بتوانید از این قسمت استفاده کنید پیج شما

حتما باید یکی از موارد گفتھ شده را داشتھ باشد.

شاید برخی بگویند کھ در اینستاگرام محدودیت و سختی زیاد است اما این طور نیست تمامی این سخت گیری ھا

از جانب اینستاگرام بھ معنای این است کھ کاربران بیش تر از گذشتھ برای رسیدن بھ موفقیت تالش کنند.

 

چگونھ می توانیم بھ استوری اینستاگرام لینک اضافھ کنیم؟

چگونگی قرار دادن لینک در استوری اینستاگرام
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گذاشتن لینک در استوری باعث می شود تا تعداد دنبال کننده ھا بیش تر شود ھمین امر موجب شد تا تعداد زیادی

از کاربران برای آموزش دادن این روش در استوری اقدام نمایند و از ھمین طریق بھ راحتی بھ ھدف خود نیز

دست بیابند. اگر شما نیز از آن دستھ افرادی ھستید کھ مشتاق یادگیری قرار دادن لینک در استوری می باشید

بھتر است مراحل زیر را بھ ترتیب انجام دھید.

  در قدم اول وارد برنامھ اینستاگرام خود شوید

  بھ قسمت آپلود استوری بروید و تصویر مد نظر خود را انتخاب کنید

  در این قسمت باید در قسمت باالی صفحھ روی عالمت درج لینک کھ شبیھ بھ سنجاق است ضربھ بزنید

  با ضربھ زدن بھ سنجاق در قسمت باال صفحھ ای برای شما نمایان می شود کھ باید لینک در آن وارد

شود

  در مرحلھ آخر بعد از وارد کردن لینک بر روی گزینھ Done کلیک کنید و استوری را با دنبال

کنندگان خود بھ اشتراک بگذارید.

آموزش گذاشتن لینک در استوری اینستاگرام

بدون داشتن ده کا فالوور لینک مورد نظرتان را بھ استوری خود اضافھ کنید

یکی از سھ شرط مھم برای گذاشتن لینک در استوری وجود ده کا فالوور می باشد اما در بعضی مواقع نیز بدون

IGTV داشتن ده کا دنبال کننده نیز می توانید از لینک در استوری بھ کار ببرید کھ در این زمان باید از قسمت

کمک بگیرید.

 

  اول وارد اینستاگرام شوید

  قسمت پروفایل خود را انتخاب کنید

  روی آیکون کھ شبیھ بھ عالمت مثبت در قسمت باال سمت راست درج شده ضربھ بزنید

  در این مرحلھ صفحھ ای برایتان نمایش داده می شود کھ در آن آپشن ھای مختلفی وجود دارد

  شما باید گزینھ IGTV VIDO را از میان گزینھ ھای موجود انتخاب کنید

  بعد از انتخاب گزینھ مورد نظر ویدیویی کھ مد نظر دارید را انتخاب کنید توجھ کنید کھ زمان ویدیو

انتخاب شده باید بیش از 60 ثانیھ باشد

TITLE بعد از این کھ صفحھ برایتان باز شد باید برای ویدیو خود یک کاور انتخاب کنید و در کادر  

کلمھ کلیک کنید را انتخاب نمایید.

  سعی کنید با کمک ایموجی ھای مختلف لینک مورد نظر را بر جستھ نمایش دھید.

  سپس روی گزینھ POST TO IGTV بزنید و ویدیو خود را با لینک برای کاربران منتشر کنید.

برای قرار دادن لینک در استوری در این زمان باید مراحل زیر را طی کنید
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  بعد از آپلود شدن ویدیو بھ قسمت استوری بروید و در منو موجود در باالی صفحھ روی گزینھ لینک یا

ھمان شکل شبیھ بھ زنجیر کلیک کنید در این میان برای شما صفحھ ای باز می شود کھ باید در آن گزینھ

IGTV VIDEO را انتخاب کنید

  بعد از پشت سر گذاشتن این مراحل برای شما این ویژگی فراھم خواھد شد کھ ویدیو خود را در

Swipe استوری نیز بیفزایید و برای راھنمایی کردن کاربران بھ سمت لینک می توانید از گیف ھای

Up استفاده کنید. اگر قصد استفاده از گیف ھا را دارید می توانید در قسمت جست و جو سرچ کنید و با

تعداد زیادی گیف مواجھھ خواھید شد کھ بھ دلخواه می توانید ھر کدام را کھ پسندیده اید را انتخاب کرده و

در استوری از آن استفاده کنید.

 

اگر مقاله روند قرار دادن لینک در استوری اینستاگرام را به خوبی توضیح نداده
است، بھتر است وارد بالگ رسمی اینستاگرام شوید و مقاله مرتبط را مطالعه

کنید. (منبع رسمی)

 

بھتر است بدانید کھ اضافھ کردن لینک بھ استوری بھ تنھایی نمی تواند باعث افزایش تعداد بازدید کنندگان شود

برای باال رفتن تعداد بازدید کنندگان استوری بھتر است از دیگر قابلیت ھا نیز بھره ببرید.

Call to action یکی از بھترین روش ھا برای باال رفتن تعامل اینستاگرام بھ حساب می آید. شما می توانید

بعد از این کھ لینک را در استوری خود قرار دادید شروع بھ ترغیب کاربران کنید و از جمالت مناسب برای این

کار بھ کار ببرید تا بازدید کنندگان از استوری تمایل داشتھ باشند تا صفحھ را برای دیدن سایت باال بکشند.

با باال بردن نرخ تعامل می توانید پست خود را بھ راحتی بھ اکسپلور راھی کنید.

 

این کار کاربرد ھای مختلفی بھ ھمراه دارد و بھ طور کلی می توان گفت کھ کاربرانی کھ پیج کاری در

اینستاگرام راه اندازی کرده اند می توانند برای تبلیغ برند خود از این روش استفاده کنند. بھ دلیل محبوبیت

استوری در بین کاربران بھتر است برای تولید محتوا برای قسمت استوری حساسیت بیش تری خرج کنید زیرا با

این کار می توانید تا حدودی تمامی کاربران را از استوری ھا راضی نگھ دارید.

 

تعداد زیادی از کاربران فعال در اینستاگرام بھ صورت جداگانھ دارای وب سایت می باشند این کاربران می

توانند با قابلیت گذاشتن لینک در استوری تعداد بازدید کنندگان را برای وب سایت خود باال ببرند و ھمین امر

باعث می شود تا فروش آن ھا در اینستاگرام و ھم وب سایت انجام گیرد.

اگر شما نیز قصد دارید مدیریت درست و منظمی داشتھ باشید استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی یک راه بسیار

عالی می باشد کھ با داشتن درگاه پرداخت شرایط خرید برای خریداران نیز بسیار آسان تر خواھد شد.

 

یکی دیگر از ویژگی ھای مھم گذاشتن لینک در استوری اینستاگرام این است کھ شما می توانید لینک سایر شبکھ

ھای مجازی را نیز در آن قرار دھید.

سعی کنید یک call to action بھ استوری اضافھ کنید

قرار دادن لینک در استوری چھ کاربردی دارد؟

قرار دادن لینک و درگاه پرداخت در استوری پیج اینستاگرام

وجود شرایط برای قرار دادن لینک سایر شبکھ ھای اجتماعی در استوری اینستاگرام

https://about.instagram.com/blog/announcements/expanding-sharing-links-in-stories-to-everyone
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امروزه بیش تر افرادی کھ در شبکھ مجازی کسب و کاری را شروع کرده اند شغل خود را تنھا بھ اینستاگرام

محدود نمی کنند بلکھ در شبکھ ھای مجازی ھمچون تلگرام واتساپ و یوتیوب و … نیز پیش برده اند. این افراد

می توانند برای بیش تر دیده شدن لینک صفحات خود را در استوری اینستاگرام قرار دھند تا بازدید آن ھا نیز

باال برود.

 

یکی از خاص ترین نوع اضافھ کردن لینک بھ استوری اینستاگرام لینک داخلی می باشد کھ در خود اپلیکیشن

انجام می شود و بھ ھمین شبکھ مجازی مربوط است. لینک داخلی بھ این معناست کھ در اینستاگرام پستی را

منتشر می کنید و ھمان را دوباره استوری می کنید کھ بھ آن لینک دھی داخلی گفتھ می شود.

 

  افرادی کھ سعی می کنند در اینستاگرام موضوعی را برای دنبال کنندگان شان آموزش دھند

  فروشگاه ھایی کھ محصوالت خود را بھ صورت اینترنتی می فروشند

  اینفلوئنسر ھا بالگر ھا و کاربرانی کھ تعداد دنبال کنندگان آن ھا باال می باشد

  صفحاتی کھ در میان کاربران شناختھ شده اند و کار تبلیغات انجام می دھند

 

see زمانی کھ شما قصد دارید لینک را در استوری قرار دھید بازدید کنندگان با گزینھ ھای بیشتر ببینید یا

more مواجھھ خواھند شد. این موضوع امکان دارد برای برخی نشان داده نشود و آن ھایی کھ تازه وارد ھستند

درباره آن ندانند پس بھتر است بعد از قرار دادن لینک در استوری اینستاگرام با کمک یک فلش یا گیف مخاطب

را از وجود لینک مطلع کنید.

برای خواندن این مقالھ بھ صورت افالین pdf را دانلود کنید.

اشتراک در توییتر اشتراک در فیسبوک 

وجود شرایط مناسب برای قرار دادن لینک ھای داخلی در استوری اینستاگرام

لینک در استوری اینستاگرام گذاشتن برای چھ افرادی پیشنھاد می شود؟

چگونگی گذاشتن see more در استوری اینستاگرام

سواالت متداول گذاشتن لینک در استوری اینستاگرام

ایا گذاشتن لینک در استوری برای ھمھ کاربران امکان پذیر است +

چگونھ چند عکس در استوری قرار دھیم؟ +



نوشتھ قبلی
…اینفلوئنسر مارکتینگ چ 

نوشتھ بعدی
…اکسپلور اینستاگرام چیس

نوشتھ ھای مرتبط
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تخفیف ھای ویژه
برای دریافت آخرین تخفیف ھای ویژه خرید می توانید ایمیل خود را ثبت

کنید.

ایمیل شما 

ثبت

الیک | بازدید | کامنتفالوور اینستاگرام

دستھ بندی نشدهآموزش اینستاگرام

چرا تبلیغ در اینستاگرام؟

آگوست 16, 2022

آموزش اینستاگرام

افزایش امنیت پیج اینستاگرام با رعایت 7 نکتھ امنیتی

آگوست 1, 2022

آموزش اینستاگرام

آموزش ساخت و راه اندازی پیج اینستاگرام بھ زبان ساده

جوالی 7, 2022

یک پاسخ بنویسید

وارد شده بھ عنوان aynaz. خروج؟

ارسال دیدگاه

دیدگاه
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