
٩:٣۶  ،١۴٠١/٨/٩ روش ساده افزایش نرخ تعامل (اینگیجمنت ریت) اینستاگرام 9

https://bankfollower.com/9-simple-ways-to-increase-instagram-engagement/?preview_id=5799&preview_nonce=cbb4ba55b4&post_format=standard&_thumbnail_id=5800&preview=true 1/5

9 روش ساده افزایش نرخ تعامل (اینگیجمنت ریت) اینستاگرام

 آگوست 3, 2022ترفندھای ادمین اینستاگرام عرفان علیزاده

5/5 - (12 امتیاز)

شمایی کھ این مقالھ را برای مطالعھ انتخاب کرده اید احتماال جز آن دستھ از افرادی ھستید کھ در اینستاگرام

کسب و کاری را شروع کرده اید و قصد دارید با افزایش نرخ تعامل و باال بردن اینگیجمنت ریت اینستاگرام آشنا

شوید بھتر است تمامی مطالب را با دقت بخوانید.

 

اینستاگرام یک شبکھ اجتماعی پرطرفدار می باشد و در میان سایر شبکھ ھای اجتماعی بسیار محبوب واقع شده

است.

کاربران مشغول بھ کسب و کار در اینستاگرام باال بودن تعداد فالوور را عامل اصلی موفقیت و پیشرفت در این

راه می دانند اما این چنین نیست نرخ تعامل اینستاگرام از باال بودن تعداد دنبال کننده بسیار مھم تر است.

تعامل اینستاگرام یعنی تعداد الیک و کامنت، فالوورھا فالو شوندگان و… می باشد کھ پیشرفت در این زمینھ

تماما بستگی بھ این موارد دارد زیرا تعداد الیک و کامنت و… نشان دھنده محبوبیت پیج شما نزد کاربران است.

اگر بھ تازگی کسب و کار در اینستاگرام را آغاز کرده اید بھتر است با روش ھای مختلف باال بردن اینگیجمنت

اینستاگرام آشنا شوید.

 

نرخ تعامل بھ طور کلی بھ معنی این است کھ فالوور ھا با یک صفحھ اجتماعی و پست ھای منتشر شده در این

صفحھ تا چھ اندازه ارتباط برقرار کرده اند.

نشان دھنده تعامل در صفحھ بھ تعداد الیک و کامنت، تعداد اشتراک مطالب بھ دست کاربران و… می باشد.

تعداد باال بودن اینگیجمنت اینستاگرام کمک می کند تا شما بتوانید دنبال کننده بیشتری جذب کنید و باال بودن

روش ھای کاربردی افزایش نرخ تعامل اینستاگرام

آیا می دانید نرخ تعامل اینستاگرام یا Engagement Rate  یعنی چھ؟
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اینگیجمنت ھم برای پیج بالگر ھا و ھم پیج ھای فروشگاھی ضروری می باشد زیرا با باال رفتن آن می توانید بھ

موفقیت دست بیابید.

 

باال بودن نرخ تعامل در اینستاگرام نشان دھنده دو موضوع است کھ بسیار نیز اھمیت دارد. اولین موضوع تولید

کردن محتوای بی نقص و دومین موضوع فیک نبودن فالوور ھا می باشد. در ھنگام سفارش تبلیغات کاربران

سعی می کنند این دو مورد را بھ خوبی بررسی کنند تا از اینگیجمنت ریت صفحھ بھ خوبی آگاه شوند.

 

یکی دیگر از موضوعاتی کھ بسیار مھم است محاسبھ کردن نرخ تعامل اینستاگرام می باشد کھ بھ دو روش انجام

می شود. روش اول محاسبھ نرخ تعامل اینستاگرام استفاده کردن از فرمول و روش دوم بھ کار بردن سایت ھای

مخصوص می باشد.

 

اگر می خواھید نرخ تعامل برخی از پست ھای خود را محاسبھ کنید کمک گرفتن از فرمول بسیار پیشنھاد می

شود اما محاسبھ کردن کل پست ھای پیج شما با فرمول امکان پذیر نیست و بھتر است از سایت ھا برای محاسبھ

کلی پست ھا کمک بگیرید.

فرمول محاسبھ کردن نرخ تعامل بھ شرح زیر است

100 ضرب در تعداد دنبال کننده ھا (تعداد الیک + تعداد کامنت) = نرخ تعامل

 

برای محاسبھ نرخ تعامل پست ھا می توان از سایت ھای معتبر کمک گرفت ھمچنین بھتر است بدانید کھ این

سایت ھا عالوه بر محاسبھ نرخ تعامل اطالعات مفید دیگری در اختیار شما قرار می دھند. یکی از این

اطالعات  رو بھ رو شدن با میانگین تعداد الیک و کامنت ھریک از پست ھای پیج می باشد.

شما می توانید از سایت phalanx  یا سایت lnfluencerfee  و یا از سایت triberr  برای محاسبھ نرخ

تعامل در اینستاگرام کمک بگیرید.

 

بلھ راه حل ھای زیادی وجود دارد کھ شما می توانید از این طریق میزان اینگیجمنت اینستاگرام را باال ببرید. باال

بودن اینگیجمنت اینستاگرام صفحھ شما موجب می شود تا در آمد بسیار خوبی در اینستاگرام بھ دست بیاورید.

 

پرسش و پاسخ در استوری امروزه بھ پیشرفت و باال رفتن نرخ تعامل بسیار کمک می کند اگر روزانھ سوالی

برای پرسیدن نداشتید می توانید از فالوور ھای خود بخواھید نظرات و پیشنھاد ھای خود را در یک جملھ برای

شما ارسال کنند برای راحتی کار نیز می توانید از باکس سوال استفاده کنید و خواستھ خود را در باکس ارائھ

دھید

علت اھمیت نرخ تعامل اینستاگرام چیست؟

طریقھ محاسبھ کردن نرخ تعامل یا اینگیجمنت اینستاگرام بھ چھ شکل است؟

آشنایی فرمول محاسبھ اینگیجمنت اینستاگرام

آشنایی با سایت ھای مناسب برای محاسبھ نرخ تعامل اینستاگرام

امکان افزایش نرخ تعامل در اینستاگرام وجود دارد؟

سعی کنید در استوری ھای روزانھ خود سواالتی را مطرح کنید
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دھید.

 

با آماده کردن محتوا می توانید از کاربران نظر خواھی کنید کھ انجام این کار بسیار کمک کننده است و در دراز

مدت باعث افزایش نرخ تعامل پیج اینستاگرام شما می شود. شما با خرید ویو استوری اینستاگرام میتوانید بازدید

استوریھای خود را افزایش دھید.

 

استفاده بھ جا از ھشتگ ھا بسیار مھم می باشد و ھشتگ استفاده شده باید مرتبط بھ موضوع و محتوا در حال

انتشار باشد. سعی کنید ھشتگ ھایی کھ بازخورد خوبی دارند را در کپشن بھ کار ببرید و در بھ کار بردن

ھشتگ زیاده روی نکنید. برای ھر پست می توانید حدودا ده ھشتگ فارسی و دو ھشتگ انگلیسی بھ کار ببرید و

بیشتر بودن ھشتگ ھا ھیچ سودی برای شما ندارند بلکھ ممکن است بھ میزان بازدید پست شما آسیب بزند.

 

یکی دیگر از اقداماتی کھ بھ افزایش نرخ تعامل در اینستاگرام کمک می کند پاسخ دادن بھ سواالت در کامنت ھا

و دایرکت ھا می باشد. شما میتوانید برای پست ھای خود اقدام بھ خرید کامنت اینستاگرام بکنید.

 

ھمانطور کھ میدانید منتشر کردن چند پست در طی روز موجب افزایش نرخ تعامل در اینستاگرام می شود سعی

کنید برای منتشر کردن پست ساعاتی را انتخاب کنید کھ کاربران زیادی در این ساعات در فضای مجازی

حضور داشتھ باشند. نکتھ قابل تامل دیگر ساخت محتوا ھای جذاب و خالقانھ با کپشن ھای زیبا و تاثیر گذار می

باشد.

 

سعی کنید در ماه یک پست با موضوع چالشی یا مسابقھ منتشر کنید و کاربران را برای برنده شدن در مسابقھ

تشویق کنید با انجام این کار بھ راحتی می توانید نرخ تعامل را افزایش دھید. سعی کنید ھدایایی کھ انتخاب می

کنید یا از محصوالت پیج خودتان باشد و یا ارزش باالیی داشتھ باشد تا کاربران ترغیب شوند در مسابقھ شرکت

کنند.

 

با درج لوکیشن باعث می شوید تا پست ھا بیش تر دیده شوند و افرادی کھ در منطقھ درج شده در لوکیشن قرار

دارند پست شما را دیده و الیک می کنند و بسیاری از کاربران ھستند کھ از طریق لوکیشن پیجی را دنبال می

کنند کھ ھمین امر باعث افزایش نرخ تعامل اینستاگرام می شود.

 

یکی از فعالیت ھایی کھ امروزه در الگوریتم اینستاگرام بسیار مورد توجھ قرار گرفتھ شده است سیو کردن محتوا

ھا می باشد. بھ طور کلی اگر کاربری یک پست را در اینستاگرام ذخیره کند بھ طور خودکار برای اینستاگرام

پیامی مبنی بر کاربردی بودن محتوا ارسال خواھد شد کھ ھمین امر باعث باال رفتن نرخ اینگیجمنت اینستاگرام

می شود.

نظر سنجی در استوری انجام دھید

سعی کنید ھشتگ ھای پر کاربرد را زیاد بھ کار ببرید

ھمیشھ بھ پیام ھای دایرکت و کامنت ھا پاسخ دھید.

برای انتشار پست زمان مشخصی را در نظر داشتھ باشید

ھر چند وقت یک بار مسابقھ ای در پیج خود راه اندازی کنید

در قسمت بالی پست لوکیشن درج کنید

ذخیره کردن محتوا ھا
0 

1
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اگر فعالیت تجاری در اینستاگرام دارید با داشتن درگاه پرداخت می توانید فعالیت خود را بھتر مدیریت کنید.

داشتن مدیریت در کار موجب می شود تا کار ھا با نظم و سرعت خاصی پیش برود کھ در کسب و کار و

رسیدن بھ موفقیت داشتن برنامھ و مدیریت بسیار مھم است.

اگر بھ تمامی نکات توجھ کنید در کم ترین زمان می توانید اینگیجمنت اینستاگرام را باال ببرید و کسب و کار پر

درآمدی داشتھ باشید.

 

برای مطالعھ بیشتر در مورد افزایش نرخ تعامل اینستاگرام، شما را دعوت بھ مطالعھ این مقالھ انگلیسی میکنم

(مقالھ انگلیسی)

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

اشتراک در توییتر اشتراک در فیسبوک 

سعی کنید برای فعالیت تان برنامھ ریزی داشتھ باشید.

سواالت متداول افزایش نرخ تعامل (اینگیجمنت ریت) اینستاگرام

تعامل در اینستاگرام چیست؟ +

چرا اینگیجمنت ریت مھم است؟
+



نوشتھ قبلی
…10 ترفند افزایش فالوو 

نوشتھ بعدی
…خروج از شادوبن اینست

نوشتھ ھای مرتبط

ترفندھای ادمین اینستاگرام

نرخ تعامل اینستاگرام، چگونھ Engagement rates محاسبھ می 
شود؟

اکتبر 16, 2022

ترفندھای ادمین اینستاگرام

9 اصل بازاریابی در اینستاگرام، چرا در اینستاگرام بازاریابی می کنیم؟
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