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راه اندازی پیج اینستاگرام بھ زبان ساده

 جوالی 7, 2022آموزش اینستاگرام میالد رحیمی

5/5 - (14 امتیاز)

اینستاگرام یکی از شبکھ ھای مجازی محبوب در سراسر کشور ھای دنیا می باشد. این شبکھ توانستھ است،

کاربران بسیار زیادی را از سراسر دنیا بھ خود جذب کند. پیج اینستاگرام بستری در فضای مجازی است کھ

امروزه میلیون ھا نفر بسیاری از زمان و ھزینھ خود را برای دیده شدن در این فضا خرج می کنند.

از آنجای کھ مخاطبان این شبکھ بسیار زیاد است، اینستاگرام تبدیل بھ یک بستر مناسب برای رشد کسب و کار

ھا شده است. افراد زیادی از طریق این شبکھ محبوب بھ درآمد ھای باالیی رسیده اند. الزمھ کسب درآمد از این

شبکھ مجازی راه اندازی یک پیج حرفھ ای می باشد.

کھ تعداد زیادی فالوور داشتھ باشد. شما میتوانید فالوور اینستاگرام خود را از طریق پنل خرید فالوور واقعی

ایرانی اینستاگرام بانک فالوور بھ طراحی افزایش بدید.

امروزه کسب درآمد از اینستاگرام یکی از شغل ھای جذاب و پرسود است، کھ عده زیادی را بھ خود جذب کرده

است. برای داشتن یک پیج حرفھ ای کھ بتواند فالوور ھای زیادی بھ خود جذب کند، نیاز است یکسری اصول و

قواعد را رعایت کنید.

اینستاگرام دارای الگوریتم خاصی است و برای رشد در این شبکھ نیاز است، کھ این الگوریتم ھا را یاد بگیرید و

آن ھا را بھ درستی استفاده نمایید. اگر شما ھم قصد دارید یک پیج حرفھ ای در اینستاگرام راه اندازی کنید، باید

یکسری اصطالحات و قواعد مربوط بھ این شبکھ را یاد بگیرید.

ما در این مقالھ قصد داریم روش ساخت یک پیج اینستاگرام حرفھ ای را بھ زبان ساده بھ شما آموزش دھیم. پس

اگر بھ دنبال آموزش اینستاگرام ھستید تا پایان این مقالھ با ما ھمراه باشید.

 

اولین کاری کھ شما برای راه اندازی پیج اینستاگرام باید، انجام دھید ساخت یک اکانت اینستاگرام می باشد. شما

برای ساخت اکانت نیاز دارید کھ ابتدا با شماره تلفن ھمراه یا ایمیل برای خود یک اکانت بسازید.
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اکانت ھا شامل دو قسمت نام کاربری و رمز عبور می باشند. کھ این دو مشخصھ برای راه اندازی و ورود بھ

پیچ ھای اینستاگرام الزم و ضروری ھستند. اگر بھ ھر دلیلی از پیج خود خارج شدید، تنھا از طریق وارد کردن

نام کاربری و رز عبور می توانید دوباره بھ پیج خود وارد شوید. بھ ھمین دلیل سعی کنید این دو را ھمیشھ بھ

خاطر داشتھ باشید.

 

از آن جایی کھ اینستاگرام یکی شبکھ عمومی است و ھمھ افراد بدون ھیچ محدودیتی می توانند از آن استفاده

نمایند.

پیج ھای اینستاگرام از لحاظ کارایی بھ دو نوع پیج ھای شخصی و پیج ھای کاری تبدیل شده اند. ھمانطور کھ از

اسم آن ھا پیداست، این دو نوع پیج کاربرد ھای متفاوتی دارند.

پیج ھای کھ کاری ھستند صرفا برای کسب درآمد راه اندازی می شوند و افرادی کھ این پیج ھا را راه اندازی

می کنند می خواھند در آن پیج ھا بھ فعالیت ھای مالی بپردازند و در آن پیج پست ھا و استوری ھای مربوط بھ

کسب و کار بھ اشتراک گذاشتھ می شود.

در پیج ھای شخصی نیز فرد می تواند، عکس و فیلم ھای شخصی و مورد عالقھ خود را با فالوورھای خود بھ

اشتراک بگذارد. و فرد قصد کسب درآمد از پیج شخصی را ندارد.

 

امروزه کسب و کار ھای آنالین بسیار رایج شده اند. اینستاگرام نیز بھ دلیل تعداد زیاد کاربرانش بھ بستر مناسبی

برای کسب و کار آنالین تبدیل شده است. پیج ھای کھ بھ منظور کسب درآمد راه اندازی می شوند و بھ آن ھا پیج

ھای کاری گفتھ می شود، بر اساس نوع کسب و کار بھ چند دستھ تقسیم می شوند، کھ بھ صورت زیر می باشند.

 

در این پیج ھا ھدف جذب فالوور است. افرادی کھ پیج سرگرمی راه اندازی می کنند، قصد دارند از طریق تولید

محتوای خنده دارد و سرگرم کننده بھ در آمد در اینستاگرام برسند. شاید برایتان این سوال پیش بیایید کھ با

محتوای خنده دارد و سرگرم کننده، چطور می توان بھ درآمد رسید؟

خب ھدف اصلی این پیج ھا جذب فالوور است. زمانی کھ فالوور ھای یک پیج زیاد شود آن پیج می تواند از

طریق تبلیغات محصوالت یا سایر پیج ھا بھ درآمد برسد. امروزه تبلیغات جایگاه ویژه ای در رشد کسب و کار

ھا ایفا می کنند. تا جایی کھ می توان گفت بدون تبلیغات امکان رشد کسب و کار ھا ممکن نیست.

 

از آن جای کھ شبکھ اینستاگرام کاربران  زیادی دارد و افراد زیادی روزانھ مدت زمان زیادی از وقت خود را

صرف این شبکھ می کنند، این امکان بھ وجود آمده است، کھ افراد بتوانند محصوالت خود را در پیج اینستاگرام

خود بھ اشتراک بگذارند و آن ھا را از طریق اینترنت بھ فروش برسانند.

امروزه شاھده پیج ھای زیادی در اینستاگرام ھستیم کھ انواع محصوالت از جملھ لباس، کفش، لواز التحریر و…

می فروشند. پس یکی دیگر از راه ھای کسب در آمد از اینستاگرام راه اندازی پیج ھای فروشگاھی است.

 

آشنایی با انواع پیج اینستاگرام

انواع پیج ھای کسب و کار

ساخت پیج سرگرمی

راه اندازی پیج فروشگاھی

راه اندازی پیج آموزشی
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یکی دیگر از پیج ھای کسب و کار در اینستاگرام، پیج ھای آموزشی می باشد. در این پیج ھا محتوا ھای

آموزشی بھ اشتراک گذاشتھ می شود. این آموزش ھا می توانند در ھر زمینھ ای باشند. حوزه آموزش فرقی

ندارد و فرد می تواند ھر مھارتی را در پیج خود آموزش دھد.

شاید این سوال برایتان پیش بیایید کھ پیج ھای آموزشی چگونھ بھ درآمد می رسند؟  این پیج ھا می توانند از دو

طریق بھ در آمد برسند. یکی این کھ بستھ ھای آموزشی پولی طراحی کنند و آن را در پیج خود تبلیغ و بھ فروش

برسانند. دوم اینکھ الیو ھای پولی بر گذار کنند و افراد بدون پرداخت ھزینھ نمی توانند در این الیو ھا شرکت

کنند.

 

یکی از انواع دیگر پیج ھای کاری پیج ھای انگیزشی می باشند. این نوع پیج ھا طرفداران بسیار زیادی دارند.

پیج ھای کھ محتوای انگیزشی جذابی داشتھ باشند می توانند فالوور ھای زیادی را بھ خود جذب کنند و از طریق

تبلیغات یا فروش دوره بھ درآمد برسند.

 

پیج افراد مشھور مانند، بازیگران، بازیکنان، سیاستمداران، ھنرمندان و.. تعداد فالوور بسیار زیادی را بھ خود

جذب می کنند. بھ ھیمن دلیل طرف داران این افراد با راه اندازی پیج ھای فیک بھ نام آن ھا فالوور ھای زیادی

را بھ خود جذب می کنند.

این پیج ھا تنھا فیلم و عکس مربوط بھ فرد مورد عالقھ خود را بھ اشتراک می گذارند. راه درآمد این پیج ھا تنھا

از طریق تبلیغات می باشد.

 

یکی دیگر از روش ھا کسب درآمد از طریق اینستاگرام بالگری است. در واقع افراد بالگر با راه اندازی پیج

اینستاگرام و بھ اشتراک گذاری فیلم و عکس از حرفھ یا زندگی شخصی خود فالوور ھای زیادی را بھ جذب می

کنند.

راه در آمد این افراد از طریق فروش خدمات یا تبلیغات می باشد. امروزه بالگری یکی از شغل ھای پر طرف

دار و جذاب است کھ افراد زیادی بھ آن عالقمند شده اند و ما شاھد پیج ھای زیادی ھستیم کھ در آن ھا فیلم و

عکس ھای شخصی بھ اشتراک گذاشتھ می شود.

 

برای ساخت و راه اندازی پیج اینستاگرام شما باید با یکسری از اصطالحات رایج در این شبکھ آشنا شوید.

فھمیدن این اصطالحات بھ شما در  راه اندازی و مدیریرت پیج اینستاگرام کمک زیادی می کند.

 

اولین اصطالحی کھ ممکن است بھ گوشتان بخورد کلمھ فالوور است. در واقع فالوور یک کلمھ انگلیسی بھ معنی

دنبال کننده است. پیج ھای در اینستاگرام می توانند درآمد داشتھ باشند کھ تعداد فالوور ھای آن ھا زیاد باشد.

پیج ھای کھ فالوور زیادی دارند می توانند از روش ھای مختلفی برای کسب درآمد استفاده نمایند. ھمھ کار ھای

کھ واجب است، برای راه اندازی یک پیج حرفھ ای انجام دھید برای جذب فالوور است. در واقع شما باید تالش

کنید تا از راه ھای مختلفی فالوور جذب کنید.

راه اندازی پیج انگیزشی

fan page راه اندازی پیج طرفدار یا

ساخت پیج بالگری

اصطالحات رایج برای راه اندازی پیج اینستاگرام

Follower – فالوور
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در نرم افزار اینستاگرام، در زیر ھمھ پست ھا چند آیکون وجود دارد. یکی از این آیکون ھا کھ کاربرد بسیار

زیای دارد و در ھنگام استفاده از اینستاگرام بسیار استفاده می شود، آیکون قلب است. بھ این قلب اصطالحا

الیک گفتھ می شود.

تعداد الیک ھا بیانگر این است کھ چھ تعداد از فالوور ھای شما، پست شما را پسندیده اند. الیک ھا معیار بسیار

خوبی برای سنجش اعتبار یک پیج اینستاگرامی ھستند.

ھرچھ تعداد الیک پست ھای یک پیج بیشتر باشد بیانگر این است، کھ آن پست محبوب تر است و افراد زیادی آن

را دوست داشتھ اند و بازدید از آن پیج بیشتر است. یکی دیگر از راه ھای کھ یک پیج بتواند بھ درآمد خوبی

برسد این است، کھ بازدید و الیک زیادی داشتھ باشد.

 

کامنت ھا یکی دیگر از اصطالحات رایج می باشند کھ مانند فالوور و الیک می توانند بھ یک پیج اعتبار بدھند.

در زیر ھمھ پست ھای یک پیج آیکونی وجود دارد، کھ فالوور ھای یک پیج از طریق آن می توانند نظرات خود

را در مورد پست ھای آن پیج بیان کنند.

در کامنت ھا نظر ھمھ افرادی کھ نظر داده اند، نوشتھ می شود. این نظر ھا توسط سایر افراد نیز دیده می شوند.

ھر چھ تعداد کامنت ھای یک پست بیشتر باشد، بیانگر این است، کھ آن پیج از اعتبار بیشتری برخورد دار است

و افراد زیادی از آن پیج بازدید می کنند. برای داشتن یک پیج حرفھ باید از روش ھای استفاده شود، کھ فالوور

ھا را مشتاق کند کھ زیر پست ھا نظر خود را بنویسند.

 

پست در واقع بھ عکس ھا و ویدیو ھای گفتھ می شود کھ در صفحات اینستاگرام بھ اشتراک گذاشتھ می شوند.

پست ھا راه ھای مناسبی برای بھ اشتراک گذاری فیلم و عکس ھا ھستند.

ھر پست در اینستاگرام شامل سھ گزینھ، الیک، کامنت و ذخیره می باشد. پست ھای کھ فیلم ھستند تعداد افرادی

کھ آن فیلم را دیده اند، نیز زیر پست نمایش داده می شود.

ھر پیج می تواند بھ تعداد نا محدودی پست داشتھ باشد. و ھر پست نیز می تواند بھ تعداد نامحدودی الیک، ذخیره

یا کامنت و بازدید داشتھ باشد. در پیج ھای معتبر و حرفھ ای تعداد الیک، کامنت و ذخیره پست ھا بسیار باال

است.

 

استوری ھا یکی از آپشن ھای نرم افزار اینستاگرام است، کھ بھ افراد این اجازه را می دھد کھ عکس ھا یا فیلم

ھای خود را برای مدت بیست و چھار ساعت با فالوور ھای خود بھ اشتراک بگذارند. در استوری ھا امکان بھ

اشتراک گذاری متن نیز وجود دارد و افراد می توانند تنھا یک متن را استوری کنند.

استوری اینستاگرام بخش مھمی در یک پیج اینستاگرامی ھستند. الزم بھ ذکر است کھ شما می توانید محتوای

استوری ھا را برای ھمیشھ نیز ذخیره نمایید و فالوور ھای شما اگر در مدت بیست چھار ساعت نتوانستند

استوری شما را ببینند، در قسمت ھایالیت ھا آن را مشاھده نمایند.

استوری اینستاگرام این امکان را بھ شما می دھند کھ تعداد و ھمچنین آیدی پیج ھای کھ استوری شما را دیده اند،
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را مشاھده نمایید. ھمچنین استوری ھا این امکان را بھ فالوور ھای شما می دھند،

کھ نظر خود را برای شما ارسال نمایند. در قسمت استوری ھا گزینھ ھای برای پرسش و پاسخ، نظر سنجی،

افزودن مکان و… وجود دارد. پیج ھای کھ استوری آن ھا تعداد زیادی بازدید دارد، اعتبار بیشتری دارند و می

توانند بھ درآمد برسند.

 

از آن جای کھ افراد مشھور مانند، بازیگران، ھنرمندان معروف، سیاستمداران، بازیکنان و.. طرف داران زیادی

دارند، بھ ھمین دلیل نیز عده ای سعی می کنند با استفاده از نام و شھرت این افراد پیج ھای را بھ نام آن ھا راه

اندازی کنند. و از این طریق برای خود فالوور جذب کنند.

بھ ھمین دلیل برنامھ اینستاگرام برای تشخیص افراد معروف و سر شناس از تیک آبی استفاده می کند. پیج ھای

کھ دارای تیک آبی ھستند یعنی ھویت آن ھا توسط اینستاگرام تایید شده است.

 

الیو یکی از اصطالحات رایج دیگر در استفاده از برنامھ اینستاگرام می باشد. الیو در واقع یکی از قابلیت ھای

استوری اینستاگرام می باشد. الیو کلمھ انگلیسی بھ معنی بخش زنده است. در واقع شما می توانید از طریق الیو

بھ صورت پخش زنده با فالوور ھای خود ارتباط بر قرار کنید. در الیو امکان دیده شدن تعداد افرادی کھ الیو را

مشاھده می کنند وجود دارد.

ھمھ افرادی کھ در الیو حظور دارند می توانند تعداد افرادی کھ وارد پخش زنده شده اند را مشاھده نمایند. پیج

ھای معروف و معتبر تعداد در الیو خود تعداد زیادی بازدید کننده دارند.

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

اشتراک در توییتر اشتراک در فیسبوک 

Blue tick – تیک آبی

Live –  الیو

سواالت متداول ساخت و راه اندازی پیج اینستاگرام

ھنگام ساختن پیج اینستاگرام باید شماره تماس و ادرس را ھم ثبت کنیم؟ +

ایا امکان ساخت چند اکانت بھ صوت ھمزمان امکان پذیر است؟ +
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