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نکات کلیدی برای موفقیت فعالیت  ھای بازاریابی در اینستاگرام

adminv اکتبر 29, 2022دستھ بندی نشده 

4.9/5 - (15 امتیاز)

امروزه اینستاگرام یکی از تاثیرگذارترین و پرمخاطب  ترین رسانھ  ھای اجتماعی برای خرید و فروش

محصوالت و پیشنھاد خدمات بھ شمار می  رود کھ بھ خاطره قابلیت  ھای بسیاری کھ دارد، محبوبیت خود را در

جامعھ افزایش داده  است. در این مقالھ در مورد چند نکتھ کلیدی کھ برای موفقیت و بھبود کسب  و کار و

بازاریابی در اینستاگرام بسیار تأثیرگذار است توضیحایت ارائھ می دھیم.

یکی از راھکارھای تاثیرگذار در بازاریابی رسانھ  ھای اجتماعی چون اینستاگرام استفاده از بازاریابی محتوایی

می  پاشد، پایھ این راھکار بر انتشار محتوا و جذب مخاطب استوار است.

اینستاگرام این قابلیت را برای شما فراھم کرده کھ در پیج خود محتوای تصویری و ویدیویی دلخواه خود را

منتشر کنید. دقت داشتھ باشید کھ محتوای تصویری و متنی خود را بھ نحوی تولید کنید کھ مخاطبان با مشاھده

پیج شما کنجکاو شوند و برای مشاھده  تمایم محتوا ھا مشتاق شوند.

سعی داشتھ باشید کھ محتوای خود را بھ ساده  ترین روش تولید کنید تا فردی کھ محتوای شما را مشاھده می  کند

سردرگم نشود، در ادامھ این مقالھ می  توانید موارد بیشتری در مورد انتشار محتوای تصویری و متنی مورد

بررسی قرار دھید.

بھ یاد داشتھ باشید کھ یک قسمت مھم از بازاریابی در اینستاگرام مربوط بھ انتشار محتوا یعنی کاتالوگ و

تصاویر محصوالت می  باشد. با انجام این راھکار می  توانید با تولید کاتالوگ محصوالت یا خدمات خود و با

اشتراک  گذاری آن ھا در ھایالیت  اینستاگرام کاربران را بھ پیج خود جذب کنید.

با انجام این کار کاربران اطالعات بیشتری درباره محصوالت شما بھ دست می اورند، یکی از نکاتی کھ از

اھمیت باالیی برخوردار می باشد این است کھ  کھ سعی کنید اطالعات محصوالت خود را پیچیده نکنی،  یعنی

این  کھ در محتوایی کھ ارائھ می دھید، اطالعات کامل را درمورد محصول مورد نظر کاربران قرار دھید.

از طرفی باید راھی را بھ ارتباط برقرار کردن برای سوال  ھای مربوط بھ این محصول قرار دھید، ھمچنین

ن ا ت ت اشد گذا تاث ا ا ازا د کھ ت ا د ا از الت ش فا تق نک ل

چگونھ در اینستاگرام بازاریابی محتوایی داشتھ  باشیم؟
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لینک مستقیم سفارش محصوالت از موارد مھمی است کھ در بازاریاب بسیار تاثیرگذار می باشد. تحت این

شرایط کاربر بدون سرچ و بھ  آسانی می  تواند وارد حساب درگاه پرداخت محصول مورد توجھ خود شود و آن

را خریداری کند.

بازاریابی در اینستاگرام آن  چنان کسب  و کار پیچیده  ای نیست، اما باید بدانید کھ دقیقا ھدف شما از بازاریابی

چیست؟ یعنی ھدف پایانی خود را تعیین کنید. در واقع این کار جز اولین قدم برای یک استراتژی موفق و مثبت

است.

تعیین ھدف و برنامھ  ریزی باعث می  شود کھ زمان خود را برای فعالیت  ھای بیھوده صرف نکنید و بر روی

فعالیت مثبت و نتیجھ  بخش متمرکز باشید. بیاد داشتھ باشید کھ ھدف  ھای شما باید ویژگی  ھایی را دارا باشند تا

در آخر نتیجھ خوبی را داشتھ باشند.

برای این کار واقع  گرا باشید و اھدافی را مشخص کنید کھ قابل تحقق باشند. در بخش ھای دیگر ویژگی  ھایی را

کھ یک ھدف باید داشتھ باشد، در اختیار شما قرار داده ایم.

ھدف شما باید واضح و روشن (Specific) باشد، برخورداری از قابلیت اندازه  گیری(Measurable)، کامال

Realistic موجدیت داشتھ باشد، واقعگرا و از ریسک کمی (Attainable)باورکردنی و در دنیای واقعی

برخوردار شود.

بعد از تعیین ھدف نھایی الزم است اساس و پایھ آن را با توجھ بھ نیازھای بازار طراحی کنید و یک زمان  بندی

مناسب برای تحقق ھدف مورد نظر خود مشخص کنید.

 

داشتن استراتژی ھدفمند و قوی یکی از اساسی  ترین نکات برای بازاریابی در اینستاگرام و موفق شدن در کسب

و کارھا می باشد. توضیحات گوناگون و بسیاری برای استراتژی وجود دارد، اما بھ طور کلی می  توان گفت

استراتژی یعنی تعیین روشی برای برتری بر تمامی رقبا کھ برای انتخاب استراتژی مناسب  باید کسب و کار

رقیبان خود را بررسی کنید.

یکی دیگر از نکات مھم تولید محتوا و انتخاب استراتژی در اینستاگرام این است کھ مخاطب مورد نظر خود را

بررسی و از نیازھای وی  آگاه شوید، بھ  عنوان مثال بھتر است بطور کلی شناختی بر جنسیت، سن و نیازھای

مخاطبان خود داشتھ باشید تا بتوانید یک برنامھ ریزی اساسی و دقیق را برای ارائھ ھرچھ بھرت خدمات انجام

دھید.

در قسمت قبل نیز گفتیم کھ یکی از بھترین روش  ھا برای بررسی مخاطبان مشاھده فعالیت رقیبان می  باشد.

برای درک کاربران توجھ داشتھ باشید کھ  بیشتر بھ چھ محتواھایی را نیاز دارند یا بھ چھ نوع محتوایی عالقھ

دارند و چگونھ با برندھای دیگر یا سایر رقبا ارتباط برقرار می  کنند. عالوه  بر این می  توانید از فعالیت  ھای

تاثیرگذار رقیبان کھ کاربران زیادی آن ھا را دنبال کرده  اند و بازدھی خوبی را بھ خود جذب کرده اند الھام

بگیرید و آن ھا را بھ روش خود اجرا نمایید.

ھدف داشتھ باشید

داشتن استراتژی برای بازاریابی در اینستاگرام
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یکی از بھترین راھکارھا برای توسعھ و موفقیت کسب  و کار بھ  ویژه برای بازاریابی در اینستاگرام راه  اندازی

برند می  باشد.

برند یعنی ھمان تصویری کھ از شما در ذھن مشتریان حک می شود، راه اندازی برند در اینستاگرام آن  چنان کار

سختی نیست، اما باید نکاتی را رعایت کنید.

در قدم اول توجھ داشتھ باشید کھ با در نظر گرفتن مخاطبان می خواھید چھ تصویری از خود را در ذھن ان ھا

ھک کنید. بھ  عنوان مثال در مورد قیمت محصوالت، آن  ھا شما را بھ  عنوان یک برند لوکس بھ خاطر داشتھ

باشند یا برندی ارزان  قیمت؟

سپس بعد از آنکھ تصویر سازی مناسبی در ذھن کاربران انجام دادید باید سعی کنید آن را بھ گونھ ای صحیح

انتقال دھید. برای راه  اندازی برند در اینستاگرام باید اطالعاتی مناسب و مؤثر در بخش پروفایل خود وارد کنید،

بھ گونھ  ای کھ کاربر با مشاھده حساب کاربری شما مشتاق بھ بررسی جزئیات بیشتر محصوالت و خدمات شود.

سعی داشتھ باشید متن  ھایی کھ در بخش پروفایل در اختیار کاربران قرار می  دھید، خالقانھ باشد؛ البتھ اگر از

محتوای تکراری و شبیھ بھ برندھای دیگر استفاده کنید مخاطبان  با مشاھده آن  ھا پیچ شما را رھا می  کنند، چرا

کھ  نمی  توانند وجھ متمایزی میان شما و تمامی برندھای دیگر پیدا کنند، بھ  خاطر ھمین محبوبیت کسب  و کار

شما کاھش پیدا می  کند.

سایت بانک فالوور منبع فروش خدمات اینستاگرام می باشد از این رو شما میتوانید با خرید فالوور واقعی از این

سایت میتوانید فالوور ھای خود را باال ببرید و بھ راحتی برند خود را راه اندازی کنید و بازاریابی اصولی را

شروع کنید.

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

اشتراک در توییتر اشتراک در فیسبوک 

راه  اندازی برند در اینستاگرام

سواالت متداول فعالیت  ھای بازاریابی در اینستاگرام

رعایت نکات اینستاگرام مارکتینگ چھ تاثیری در پیج شما دارد؟ +

ترفند مھم در اینستاگرام مارکتینگ چیست؟ +
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