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برندسازی در اینستاگرام، اھمیت برندینگ در شبکھ ھای اجتماعی

adminv آگوست 9, 2022کسب درآمد از اینستاگرام 

5/5 - (6 امتیاز)

یکی از مھم ترین شبکھ ھای اجتماعی کھ دارای تعداد زیادی کاربر فعال است شبکھ محبوب اینستاگرام می باشد

و با داشتن قابلیت ھای بی شمار محل مناسبی برای حضور و برندینگ کسب و کار شما بھ حساب می آید.

برندینگ و برندسازی در اینستاگرام، ارزان ترین و بھترین روشھای موجود برای برندسازی کسب و کار ھا در

ایران است کھ شما با یاد گیری اصول اولیھ برندسازی، میتوانید برند خود را شکل داده و آن را ارتقا دھید.

بھ دلیل باال بودن تعداد کاربران در اینستاگرام بھ جرات می توان گفت در تمامی حوزه ھای کاری تعداد زیادی

پروفایل تجاری مشغول بھ فعالیت می باشند شاھد این ھستیم کھ ھر روز بھ تعداد آن ھا افزوده می شود.

شاید این سوال نیز برای شما بھ وجود آمده باشد کھ چرا در این فضا تعداد انگشت شماری از کسب و کار ھا

شناختھ شده اند و توانستند در اینستاگرام پیشرفت کنند؟ بھتر است برای رسیدن بھ پاسخ سوالتان مطالب زیر را

با دقت مطالعھ کنید.

 

احتماال برای شما نیز سوال است کھ برندینگ یا برندسازی چیست؟ باید بگویم کھ بھ طور کلی معنی و مفھوم

کلمھ برندسازی این است کھ در اینستاگرام بتوانید با فرآیندی ارزش خدمات خود یا ارزش محصول تان را

افزایش دھید، این کار بھ طور مستقیم بھ باال رفتن اعتبار و شھرت برند شما در بین رقبا باال می برد. اگر بتوانید

روند کاری را بھ درستی طی کنید در کوتاه ترین زمان می توانید نام تجاری خود را در میان کاربران بھ یک

برند شناختھ شده تبدیل کنید.

 

طراحی و تدوین مواردی مانند نام تجاری برند، انجام تبلیغات درست، شناختن مخاطبین ھدف، ایده پردازی ھا و

در برندسازی اولیھ اصول از گیرید م نظر در شما و است نیاز برند برای شما نظر از کھ مواردی ھمھ

آشنایی با برندسازی در اینستاگرام

اصول اولیھ برندسازی
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ھمھ مواردی کھ از نظر شما برای برند نیاز است و شما در نظر می گیرید از اصول اولیھ برندسازی در

اینستاگرام می باشند.

 

برندینگ دیجیتال: بھ کار بردن از رسانھ ھای اجتماعی وب سایت ھا و موتور ھای جست و جو

برندینگ مشارکتی: مشارکت داشتن با دیگر شرکت ھا

برندینگ شخصی: روشی است تک نفره و غیر سازمانی

برندینگ مشاغل: مناسب برای اھداف کسب و کار و روشی غیر فردی

 

بھتر است مشخص کنید جایگاه برند شما در بازار خدمات و محصوالت در کجاست؟

چھ مزیتی نسبت بھ سایر محصوالت رقبا ایفا می کند؟

برای مشخص کردن جایگاه برند تان بھترین راه پیش رفتن بر اساس واقعیت است.

 

اگر در کسب و کاری کھ راه اندازی کرده اید نام برند شما با ماھیت کسب و کارتان نمی خواند بھتر است در

اولین فرصت نامی مناسب برای برند خود انتخاب کنید. شاید برندسازی در اینستاگرام و داشتن نام تجاری برند

از اھمیت باالیی برخوردار نباشد اما باید بھ این نکتھ توجھ کنید کھ نقش مھمی در تعیین استراتژی منتقل کردن

پیام دارد.

 

اگر ایده ھای زیادی برای رونق بخشیدن بھ کسب و کار خود را در ذھن دارید باید سعی کنید برای تمامی ایده

ھایتان برنامھ ریزی داشتھ باشید و طبق برنامھ ریزی انجام شده پیش بروید. بھتر است بدانید کھ اگر تمامی ایده

ھای خود را در کوتاه ترین زمان اجرا کنید باعث سردرگمی کاربران خواھید شد کھ این کار اصال توصیھ نمی

شود زیرا با انجام این کار بھ ھیچ پیشرفتی دست نخواھید یافت.

 

بھتر است در قدم اول یک لیست از تمامی ایده ھای خود تھیھ کنید برای رسیدن بھ خواستھ ھای خود بھ طور

جداگانھ روی ھر یک از ایده ھا متمرکز شوید. اگر برای این سوال ھا بھ جواب درستی دست یافتید بدانید کھ بھ

بھترین نتیجھ برای ایده پردازی خود رسیده اید. سواالت شامل این موارد ھستند…

ھدف اصلی شما از این ایده پردازی چیست؟

مخاطب اصلی ھدف من چھ کسانی ھستند؟

میزان دغدغھ ھای کاربران با استراتژی پیش رو تا چھ مقدار حل شدنی است؟

 

درست است کھ منتشر کردن محتوای جذاب بسیار پیشنھاد می شود اما زیاده روی در این مسئلھ چندان خوشایند

خاص موضوع یک باشد می شما کار و کسب بھ مربوط کھ محتوا تولید و ساخت زمان در کنید سعی باشد نمی

آشنایی با انواع مختلف برندسازی

آشنایی با تعیین جایگاه و برندسازی

آشنایی با نام تجاری در برندسازی اینستاگرام

نقش برندینگ در تبلیغات اینستاگرام

اجرای استراتژی برندسازی در اینستاگرام

تاثیرگذاری محتوا بھ منظور برندینگ در اینستاگرام
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ص وع  و ی ب ی  ر   ب و  ربو ب  و   ی  و ن  و  ر ز ی  ی  ی ب 

تھیھ کنید و در محتوای خود بھ جای ایده ھای شلوغ از سادگی برای زیبا سازی استفاده کنید تا مخاطب بھ راحتی

بتواند با کسب و کار شما آشنا شود.

 

اگر مخاطب شما بتواند بیش تر با محصوالت و خدمات شما آشنا شود قطعا اولویت اول آن ھا برند کسب و کار

شما خواھد بود. اھمیت برندسازی در اینستاگرام و آشنایی کاربران با برند شما بھ این منظور است کھ اگر

برندی مشابھ با خدمات شما مشغول بھ کسب و کار باشد و کاربری با شنیدن نام برند مشابھ در ذھن خود نام برند

شما را تداعی خواھد کرد کھ این کار موجب می شود تا مخاطبین شما بھ مشتریان ھمیشگی برای کسب و کار

تبدیل شوند. راه دیگر برای افزایش مشتریان این است کھ با خرید فالوور واقعی از سایت بانک فالوور میزان

این افاد را بیشتر کنید و فروش باالیی را تجربھ کنید.

حال وقت آن رسیده است کھ شروع بھ اجرای ایده ھای خود کنید تا در زمان بسیار اندک شاھد پیشرفت و اعتبار

برند تان باشید. اگر تمایل دارید کھ در مورد برندسازی در اینستاگرام بیشتر مطالعھ کنید، شما را تشویق بھ

مطالعھ این مقالھ انگلیسی میکنم (منبع انگلیسی)

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

اشتراک در توییتر اشتراک در فیسبوک 

برندسازی در اینستاگرام ضروری است یا خیر؟

سواالت متداول برندسازی در اینستاگرام

چرا برند سازی در اینستاگرام مھم است؟ +

برای برند سازی در اینستاگرام چقدر ھزینھ الزم داریم؟ +



نوشتھ قبلی
…خروج از شادوبن اینست 

نوشتھ بعدی
…12 ایده جالب برای انو

نوشتھ ھای مرتبط

کسب درآمد از اینستاگرام

نکات کلیدی برای موفقیت فعالیت  ھای بازاریابی در اینستاگرام

اکتبر 31, 2022

کسب درآمد از اینستاگرام

چگونھ با مشتری خود در اینستاگرام ارتباط بھتری برقرار کنیم؟

اکتبر 24, 2022
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