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آموزش ساخت استراتژی تولید محتوا در اینستاگرام، چالش و راھکارھا

 جوالی 24, 2022ترفندھای ادمین اینستاگرام میالد رحیمی

5/5 - (8 امتیاز)

دیگر تا بھ امروز ھمھ ی ما با فضاھای پرکاربر مثل اینستاگرام آشنایی کامل داریم و می دانیم کھ داشتن فالوور یا

الیک باال تا چھ حد می تواند در ارتقای پیج ما سھم داشتھ باشد اما بھ نظر شما باید چھ کارھایی انجام دھیم تا

میزان بازدید پیج خود را باال ببریم و از این طریق بھ کسب درآمد برسیم؟ بلھ درست است. در حال حاضر

استراتژی ھای مختلفی چھ در زمینھ ی دیده شدن در اینستاگرام وجود دارند کھ بھ کمک انسان می آیند تا در نھایت

پیجی پیشرفتھ و پر از فالوور را برای فرد بسازند.

یکی از این استراتژی ھا، استراتژی تولید محتوا در اینستاگرام است کھ باید بر اساس قوانینی خاص و ھمچنین با

استفاده از ایده ھای خالقانھ انجام شود.

اگر شما بتوانید محتوایی را تولید کنید کھ در حین جذاب بودن کاربران را ترغیب بھ دنبال کردن پیج شما کند و

برای آن ھا مفید باشد، مسلما در اینستاگرام بھ خوبی خواھید درخشید. پس ھمین حاال شروع کنید و در ادامھ با ما

ھمراه باشید نا استراتژی تولید محتوا در اینستاگرام را بھ خوبی یاد بگیرید.

 

امروزه کاربران برای این کھ بھ عنوان برای یک پیج شناختھ شوند، بھ خدمات تولید محتوایی کھ توسط این پیج

ارائھ می شود، نیاز دارند. تولید محتوا بھ روند کلی محتوای اینستاگرام گفتھ می  شود کھ می تواند قالب ھای مختلف

ویدیویی و عکس و تصویر را در بر بگیرد اما زمانی کھ از تولید محتوای جذاب برای اینستاگرام صحبت

می کنیم، منظور ما این است کھ شما بتوانید با استفاده از ذھن خود و با بھ کار گرفتن ترفندھای خالقانھ و شناخت

مخاطب، بھترین محتوا را بھ وجود بیاورید.

بھ گونھ ای کھ در این زمینھ نسبت بھ رقیبان خود بدرخشید و ھر کسی را مشتاق بازدید از پیج خود کنید. شاید

شما ھم در این زمینھ با اصطالحاتی مثل توجھ و بازاریابی مواجھ شوید کھ در واقع این اصطالحات بھ سرمایھ ی

ھر فرد اشاره دارند کھ با بھ کار گرفتن آن می تواند بھ سود باالیی در کسب و کار رسید. پس شما باید قبل از

انجام ھر کاری سرمایھ.ی وجودی افراد را بررسی کنید و محتواھای خود را در قالب جذب ھمین سرمایھ ھا بھ

منظور از تولید محتوا در اینستاگرام چیست؟
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کار ببندید.

 

شاید شما ھم جزو افرادی باشید کھ امروزه پیجی نوپا را در اینستا گرام طراحی کرده اید و می خواھید محتوا ھایی

جذاب و اثرگذار را در این پیج قرار دھید. برای این کار باید از کپشن ھای مناسب استفاده کنید و از قدرتی کھ

ھشتگ ھا برای پیج ھای اینستا گرام خلق می کنند ھم غافل نشوید. عالوه بر این، چندین راھکار دیگر در این

زمینھ وجود دارند کھ اگر شما بھ خوبی بھ ان ھا عمل کنید، در نھایت مانند یک ستاره ی سھیل در اینستاگرام

خواھید درخشید. در عین حال کھ از این طریق بھ سود و درآمد بابا ھم می رسید و حتی ممکن است فروش

شرکت و سازمان خود را نیز تا حد زیادی متحول کنید.

ھمیشھ بھ یاد داشتھ باشید کھ زمانی کھ شما پستی را منتشر می کنید، نھ تنھا خود پست بلکھ کپشن ان ھم از

اھمیت زیادی برای مخاطب برخوردار است. یعنی اگر شما بھترین و جالب ترین محتوا را ھم داشتھ باشید اما

کپشنی درخور شان را برای ان در نظر نگیرید، ممکن است این محتوا تاثیر چندانی را در روحیات مختلف

مخاطب نداشتھ باشد . یکی از راھکارھای خالقانھ ای کھ شما می توانید در این زمینھ بھ کار ببندید این است کھ از

کپشن ھایی با محتوای خود پست استفاده کنید. یعنی کپشن شما می تواند توضیح دھد کھ پستی کھ مخاطب قرار

است ببیند، در چھ زمینھ ای نیاز مخاطب را برطرف می کند. عالوه بر این، اگر شما در کپشن نظرات مخاطبان

را بپرسید و یا از چنین کار ھای تاثیرگذاری استفاده کنید، می توانید تعامل پیج خود را در ھر لحظھ نسبت بھ

لحظھ ی قبل افزایش دھید و خود این امر نشان از موفقیت شما در عرصھ ی تولید محتوا برای اینستاگرام دارد.

پس ھمین حاال شروع کنید و از قدرت کپشن غافل نشوید.

یکی از مھم ترین نکاتی کھ در زمینھ تولید محتوا در اینستاگرام باید مورد توجھ قرار بگیرد، انتشار محتوا در

یک زمان مناسب است  در واقع زمانی کھ صحبت از انتشار یک محتوای جذاب بھ میان می آید، باید زمان را ھم

در نظر داشتھ باشید. برای این کھ بیشترین بازدھی را در این زمینھ شاھد باشید، ابتدا باید از بخش آما ھای

اینستا گرام، رمان انتشار محتوا را بررسی کنید و یپس در ھمان زمان خاص محتواھای مورد نظر خود را در

ثغحات اینستا گرامی قرار دھید. در این زمینھ مخاطبان ھدف خود و ویژگی ھای آن ھا را نیز مورد برسی قرار

دھید.

برای مثال اگر شما محتویاتی را متناسب با گروه ھدف خانم ھای خانده دار تولید کرده  اید، باید بدانید کھ در آخر

شب کھ تمامی خانم ھا پیش از خواب بھ اینستا گرام سر می زنند، بھترین زکان برای انتشتر این محتوا است. پس با

توجھ بھترین زمان این نگاه ھم می توانید گامی نوین در افزایش ترافیک پبج ھای اینستاگرامی خود بردارید.

یکی دیگر از نکات مھمی کھ در این راستا می تواند بھ شما کمک کند، استفاده از انواع ھشتگ ھا است. شما پیش

از این کھ پستی را انتشار دھید، ابتدا باید ھشتگ ھایی را مرتبط با پست خود پیدا کنید و از این ھشتگ ھا استفاده

نمایید تا کم کم وارد اکسپلور شوید. حال کھ وارد اکسپلور شدید، دیگر ترافیک پیج شما افزایش پیدا خواھد کرد و

در نتیجھ رتبھ ی  این پیج از نظر تعداد الیک، کامنت و میزان فالوور ھم بھبود پیدا خواھد کرد. پس ھشتگ ھا را

نیز فراموش نکنید.

 

حال کھ با ایده ی خالقانھ و تنوع در زمینھ ی تولید مخاطب اشنایی بیشتری پیدا کردید، باید بدانید کھ  گام ھای تولید

محتوا در اینستاگرام چھ  گام ھایی ھستند. یعنی شما چھ مراحلی را باید برای رسیدن بھ محتویات تاثیرگذار و

موفق طی کنید. شناخت مسیر، داشتن شخصیتی استوار، داشتن ھویت بصری، داشتن تقویم محتوایی و استفاده ی

بھ جا از تبلیغات ھمھ و  ھمھ  جزو مراحلی ھستند کھ بھ ترتیب باید طی بشوند تا یک پیج را از نظر محتوا بھ

برسانند. موفقیت قلھھای

راھکارھایی برای استراتژی تولید محتوا خالقانھ

داشتن کپشن مناسب

انتشار محتوا در زمان مناسب

از ھشتگ ھا غافل نشوید!

گام ھای استراتژی تولید محتوا در اینستاگرام
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. ی بر و ی   

تصور کنید کھ شما عازم یک سفر بسیار مھیج اما دشوار ھستید و باید در این زمینھ بھ بھترین شکل ممکن عمل

کنید تا بھ مقصد کھ ھمان موفقیت است، برسید.  در غیر این صورت رقبا جای شما را می گیرند و اجازه ی

پیشروی را ھم بھ شما  نمی دھند.

شما برای این کھ با استفاده از اپلیکیشن اینستا گرام کسب و کار خود را رونق دھید و در نھایت با شناخت

مخاطب، اطالعات درست و مطمئنی را از برند خود بھ مخاطب ارایھ کنید، در گام اپل باید مسیر را بشناسید.

مسیری کھ پر از ناھمواری ھا و ھمواری ھا است و ھر گونھ غفلت می  تواند شما را از پیش وی در این مسیر باز

دارد.

این  را بدانید کھ اگر با ایده ھای جذاب بھ تولید محتوا در این زمینھ بپردازید، در کوتاھترین زمان ممکن می توانید

مشتریان بالقوه خود را بھ مشتری ثابت تبدیل کنید و از ھمھ مھم تر این کھ می توانید مشتریان جدیدی را ھم وارد

مجموعھ ی خود کنید  اما تولید محتوای قوی بدون شناخت مسیر میسر نمی شود.

در این زمینھ خوب است بھ بررسی کردن رقبا ھم بپردازید و تمامی نقاط قوت و نقطھ ضعف آن ھا را نیز با

کسب و کار خود مقایسھ کنید از این نکتھ را با کپی برداری اشتباه نگیرید. کپی برداری یکی از ھمان موانعی

است کھ می تواند دسترسی بھ موفقیت را برای شما سخت کند. پس اگر بھ دنبال برگ برنده در این زمینھ ھستید،

ابتدا مسیر را بشناسید و سپس با اگاھی باال در آن پیش بروید.

این کھ برند شما چھ ویژگی ھایی را در خود جای داده است و یا چھ ارزش ھایی را دنبال می کند، جزو مواردی

است کھ شخصیت این برند را تشکیل می دھد. آیا مخاطبان شما ماجراجو ھستند؟ آیا مخاطبانی پرتوقع دارید؟ آیا

گروه ھدف شما جنسیت خاصی دارند؟ مجموعھ ای از پاسخ ھایی کھ بھ این سواالت داده می شوند ھستند کھ

می توانند شخصیت برند شما را مشخص کنند

پس از این کھ شخصیت برند خود را مشخص کردید، می توانید بھ خوبی در بازار بھ دیگران معرفی کنید و بھ

سود باالیی ھم برسید. این را بدانید کھ باید در تمامی شبکھ ھای مجازی و اجتماعی کھ فعالیت دارید، شخصیت

خود را پایدار کنید.

یعنی ویژگی ھای ثابتی داشتھ باشید و برند خود را بر ھمین اساس بھ دیگران بشناسانید. ھمیشھ سعی کنید لحنی

دوستانھ را بھ کار ببندید، شوخ طبع باشید، جدیت را کنار بگذارید و محتوایی جالب و ھیجان انگیز را در فضای

مجازی با دیگران بھ اشتراک بگذارید. با این عوامل می تواند در مسیر تولید محتوای مناسب، حرکت کنید.

شاید برای شما جالب باشد کھ بدانید ھویت بصری ویژه چیست و چھ کاربردی در زمینھ ی تولید محتوا دارد.

ھمھ ی ما می دانیم کھ اینستاگرام دریای بزرگی از انواع محتوا ھا است کھ شما برای دیده شدن در این فضا فقط و

فقط باید تمرکز خود را بر زیبایی ھای بصری کھ برای مخاطب جذاب ھستند، قرار دھید. پست ھای شما از نظر

قالب باید بھ ھم پیوستھ باشند و محتوا ھای موجود در این پست ھا نیز باید بھ ھم ربط داشتھ باشند.

برای مثال اگر شما پیجی آموزشی را مدیریت می کنید، باید ابتدا محتواھای آموزشی خود را از طریق این پیج بھ

صورت کامل و جامع و در چند پست بھ ھم پیوستھ بھ دیگران القا کنید.

عالوه بر این، استفاده کردن از انواع طرح ھای گرافیکی و زیبایی ھای تزیینی ھم می تواند شما را بیش از پیش

در نظر مخاطب جذاب کند. این را بدانید کھ باید سایز پست خود در اینستا گرام را ھم در نظر داشتھ باشید و در

نھایت بھترین و کامل ترین پست را با استفاده از ویرایشگرھای حرفھ ای در این فضا منتشر کنید

اگر نگاھی بھ فعالیت ھای برندھای پیشرفتھ و نامدار در فضای اینستاگرام کنید، بھ خوبی متوجھ می شوید کھ این

برند ھا در ھر بازه ی زمانی یک یا چند پست را منتشر می کنند. یعنی بر اساس یک تقویم محتوایی مشخص پیش

می روند تا بتوانند پیج خود را ارتقا دھند. اگر قرار است تقویم محتوایی را طراحی کنید، این را بدانید کھ نھ تنھا

شناخت مسیر قبل از تولید محتوا

داشتن شخصیتی استوار

داشتن ھویت بصری ویژه

تقویم ھای محتوایی را تدوین کنید
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م ج پ

زمان انتشار پست بلکھ موضوع پست، نوع پست و حتی قالبی کھ قرار است برای پست خود در نظر بگیرید ھم

در این تقویم باید مشخص بشود تا بدانید کھ چھ کار می کنید!

تنھا با برنامھ ریزی و استفاده از تقویم ھای مداوم است کھ پیج شما پیشرفت ھای زیادی را شاھد خواھد بود.

پیشرفت ھایی کھ شما را بھ اھدافتان نزدیک تر می کند و در عین حال کھ در مسیر استاندارد موفقیت پیش می رود،

برای ایجاد وفاداری در مشتری ھم بسیار کاربردی است 

برخی از افراد بھ اشتباه تصور می کنند کھ پست ھای اینستاگرامی باید انقد تبلیغ شوند تا بتوانند بھ یک کسب و

کار جایگاھی مطلوب را ببخشند اما ما بھ شما می گوییم کھ تبلیغات ھم حد و اندازه ای دارد کھ اگر شما از حد آن

خارج شوید، نمی توانید برند خود را بھ خوبی بھ دیگران معرفی کنید. پس فراموش نکنید کھ تبلیغات نھ باید زیاد

باشد و نھ باید کم باشد بلکھ باید در حد مطلوبی قرار بگیرد.

حتی اگر ما خودمان را ھم بھ عنوان یک کاربر در اینستاگرام در نظر بگیریم، دوست داریم کھ تبلیغات پی در

پی را مشاھده کنیم و در صورت بروز چنین مشکلی ممکن است حتی کالفھ ھم بشویم. پس تبلیغات خود را بھ

جای این کھ از نظر کمیت ارتقا دھید، از نظر کیفیت بھبود دھید و زمان مشخصی را ھم برای انتشار آن در نظر

بگیرید.

حال کھ تمامی مراحل فوق را طی کردید، می توانید یک محتوای بسیار کاربردی را بھ وجود بیاورید کھ ھم از

متن خوبی برخوردار است، ھم از کپشن ھای خوبی بھره مند شده است، ھم می تواند نیاز مشتری را برطرف کند

و از ھمھ  مھم تر این کھ قابلیت رشد دادن یک کسب و کار را دارد. شما عزیزان می توانید سواالت خود را در

این زمینھ از ما بپرسید.

 

 سخن پایانی

ما در مطالب فوق در مورد راھکارھا و استراتژی ھای تولید محتوا در اینستاگرام با شما صحبت کردیم. اگر

دوست دارید کھ در این فضا بھ خوبی دیده شوید، پیش از ھر چیزی باید تمرکز خود را بر تولید محتوای با

کیفیت بگذارید اما تنھا تمرکز در این زمینھ مورد نیاز نیست بلکھ شما باید از ترفند ھای مختلفی کھ در این زمینھ

وجود دارند ھم بھره ببرید تا در نھایت جذب مشتری را بھ بھترین شکل ممکن شاھد باشید. امیدواریم مطالب

فوق برای شما مفید باشد.
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