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با این١٠ نکتھ فالوورھای واقعی اینستاگرام بیشتری بھ دست آورید

aynaz سپتامبر 8, 2022دستھ بندی نشده 

5/5 - (7 امتیاز)

امروزه میلیون ھا نفر در اینستاگرام فعالیت می کنند. ازاین رو یک بستر رقابتی برای جذب فالوور بین پیچ ھای

مختلف بھ وجود آمده است. اگر شما نیز احساس می کنید، حضورتان در اینستاگرام چندان قوی نیست، الزم است

کھ نحوه فعالیت خود را تغییر دھید، تا افراد بیشتری را برای دنبال کردن پیجتان مجاب نمایید.

در این مقالھ 10 نکتھ کاربردی و مفید برای افزایش فالوور واقعی اینستاگرام بیان می شود کھ بھ شما کمک

می کند نظر مخاطبین را بھ بیزینس خود جلب کنید.

اگر پیج تجاری دارید، باید کپشن ھای کامل، طوالنی و جذاب بنویسید و تمام توضیحات الزم را در اختیار

مشتری قرار دھید. بھتر است کھ طول این متن بیشتر از ٧٠ کلمھ باشد.

در واقع استفاده از کپشن طوالنی یک اصل الزم و ضروری برای بیزینس شما محسوب می شود. بھتر است تمام

اطالعات الزم را در اختیار مشتری قرار دھید؛ بھ نحوی کھ ابھامات ذھنی او برطرف گردد. با این اطالعات

جامع و کامل در واقع جامعھ مخاطبین خود را تقویت کرده و فالوور زیادتری جذب می کنید. 

یکی از بھترین روش ھا برای بھ دست آوردن فالوور ھای واقعی در اینستاگرام، تولید محتوای مناسب است.

محتوای شما باید تمام نیازھای کاربران را برآورده کرده و در عین حال در قالبی ارائھ شود کھ افراد بتوانند آن

را بھ راحتی با دوستان خود بھ اشتراک بگذارند.

برای مثال پست ھایی کھ در قالب Feed منتشر می گردند، بھ سھولت توسط افراد مختلف در قسمت دایرکت یا

استوری بھ اشتراک گذاشتھ می شوند. بنابراین افراد بیشتری آن را مشاھده کرده و بر تعداد فالوورھای شما

افزوده می گردد.

زمانی کھ محتوای معتبر و کاربر پسند تولید می کنید، مخاطبان آن را الیک کرده و نظرات خود را در مورد

10 نکتھ کاربردی و مفید برای افزایش فالوور واقعی

نکتھ اول: کپشن ھای طوالنی و مناسب بنویسید

نکتھ دوم: محتوای جذاب تولید کنید
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محتوا می نویسند. پس الگوریتم ھای اینستاگرام این پست جذاب را در اکسپلورر نمایش می دھند، تا سایر کاربران

بتوانند آن را ببینند. ھنگامی کھ پست بھ نتایج جستجو راه پیدا می کند، باید خود را آماده پذیرش تعداد زیادی

فالوور جدید کنید.

اھمیت محتوای ویدیویی در اینستاگرام بھ اندازه ای است کھ اگر بگوییم آینده این شبکھ اجتماعی در دست

کاربرانی است کھ ویدئو بھ اشتراک می گذارند، اغراق نکرده ایم.

الیو اینستاگرام یکی از قابلیت ھای منحصر بھ فرد و پرطرفدار این پلتفرم می باشد. می توانید ویدیوھای خود را از

این طریق بھ اشتراک گذاشتھ و یک تعامل واقعی و مطلوب با مخاطبان ایجاد کنید. 

از الیو برای نمایش کلیپ ھای آموزشی، وبینارھای آنالین، مسابقات و غیره بھره ببرید. از آنجا کھ مردم الیوھا

را دوست دارند، با این روش در  بھ دست آوردن فالوور ھای واقعی موفق عمل می کنید.

حتی می توانید توسط الیو بھ فروش بیشتر محصوالت خود نیز کمک نمایید. برای این کار الزم است کھ دسترسی

اکانت را بھ Instagram Checkout فعال کرده و سپس  در قالب یک فیلم بھ معرفی کاال و خدمات خود

بپردازید، تا مشتریان ھمان جا اقدام بھ خرید کنند.

ھشتگ ھای قوی یک راه کار عالی برای کمک بھ معرفی برند می باشد. بھترین کار این است کھ از ھشتگ

مختص بیزینس خود استفاده کنید. در واقع یک ھشتگ مارک دار برای پیج ایجاد نمایید.

حتی می توانید مخاطبان خود را تشویق کنید کھ از این ابزار در محتوا استفاده کنند. یک ھشتگ پرکاربرد و قوی

باعث می شود کھ بھ افراد بیشتری معرفی شوید و عالوه بر افزایش چشمگیر میزان فروش، فالوورھای وفاداری

نیز پیدا کنید.

یک راه حل عالی برای بھ دست آوردن فالوور ھای واقعی، برنامھ  ریزی برای انتشار محتوا است.

اشتراک گذاری پست در ساعات مناسب، نرخ تعامل پیج اینستاگرام را بھبود می بخشد و تعداد الیک ھا و کامنت ھا

را افزایش می دھد.

زمانی کھ پست مورد نظر بازخورد مثبتی از مخاطبان بگیرد، توسط ھوش مصنوعی اینستاگرام در نتایج

جستجو نمایش داده می شود. با ورود محتوا بھ اکسپلورر کاربران زیادتری با پیج آشنا شده و بر تعداد

دنبال کنندگان افزوده می گردد.

تبلیغات نقش موثری در جذب فالوور دارد؛ بنابراین بھتر است کھ حساب اینستاگرام خود را در شبکھ ھای

اجتماعی مختلف نظیر تلگرام، یوتیوب، توییتر و غیره بھ کاربران معرفی کنید.

نکتھ سوم: از قابلیت الیو اینستاگرام غافل نشوید

نکتھ چھارم: بھترین ھشتگ ھا را ایجاد کنید

نکتھ پنجم: یک برنامھ  ریزی مناسب برای انتشار پست ھای اینستاگرام داشتھ باشید

نکتھ ششم: پیج اینستاگرامی خود را در ھمھ جا تبلیغ کنید
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چنانچھ دارای سایت ھستید، حتما دکمھ مربوط بھ اکانت اینستاگرام خود را بھ وبالگ یا سایت خود بیفزایید و از

کاربران بخواھید شما را دنبال کنند. ھمچنین می توانید از بالگرھا و اینفلوئنسرھای محبوب بخواھید کھ پیج شما

را در صفحھ اینستاگرام خود تبلیغ کنند.

میکرو اینفلوئنسر ھایی کھ بین ١٠ الی ١٠٠ کا فالوور داشتھ باشند، بھترین گزینھ برای معرفی برند شما ھستند. 

این گونھ پیچ ھا دارای تیک آبی ھستند و بھ راحتی می توانید آن ھا را پیدا کنید.

میکرو اینفلوئنسرھا برای طیف خاصی از کاربران شناختھ شده ھستند، بنابراین می توانید از آن ھا برای معرفی

برند خود و جذب دنبال کننده باال کمک بگیرید.

قدرت ھمکاری با برندھای معتبر را دست کم نگیرید. برقراری ارتباط با برترین ھای زمینھ کاریتان باعث بھ

دست آوردن فالوورھای واقعی می شود. در واقع این کمپین ھای بازاریابی مشترک کمک می کند کھ کاربران

بتوانند پیج اینستاگرام شما را کشف کرده و در نھایت بھ دنبال کننده تبدیل شوند.

دقت داشتھ باشید کھ این گونھ کمپین ھای بازاریابی مشترک باید ھزینھ زیادی را بھ شما تحمیل نماید، یا بیش از

حد پیچیدگی داشتھ باشد. قبل از ھر اقدامی الزم است اطمینان حاصل کنید کھ این تعامل برای طرفین سودمند

است. ھزینھ این کار بسیار کمتر از تبلیغات است و نقش موثری در افزایش فالوور دارد.

بیش از نیمی از کاربران تمایل دارند کھ محتواھای ویدیویی را مشاھده نمایند و بعضی از آن ھا نیز بیشترین

تعامل را با پست ھای متنی و عکس برقرار می کنند. بنابراین بھتر است

کھ پست ھای متنوع را بھ اشتراک بگذارید، تا بتوانید نظر ھمھ کاربران را جلب نمایید. اگر پیجی برای فروش

محصوالت دارید، تنھا بھ تولید محتوای تبلیغاتی اکتفا نکنید، بلکھ در کنار آن مطالب سرگرمی و طنز را نیز بھ

اشتراک بگذارید.

اگر درصد زیادی از دنبال کنندگان شما را اکانت ھای فیک تشکیل دھد، اعتبار پیج اینستاگرامتان کاھش پیدا

می کند. این  دستھ از اکانت ھا تنھا آمار فالوورھا را باال می برند، اما ھیچ واکنشی نسبت بھ پست ھا نشان نمی دھند.

پس در این شرایط الیک و کامنت کمی دریافت می کنید و کاربران تازه وارد متوجھ می شوند کھ مخاطبان واقعی

نیستند و تمایلی بھ دنبال کردن شما پیدا نمی کنند.

نتیجھ گیری

رشد پیج اینستاگرام شما در گرو داشتن تعداد زیادی دنبال کننده است. بھ دست آوردن فالوورھای واقعی و وفادار

در اینستاگرام مستلزم تالش بسیار زیادی است. در کنار راه کارھایی کھ در این مقالھ ذکر شد، بھتر است کھ با

نکتھ ھفتم: از میکرو اینفلوئنسرھا برای افزایش فالوور استفاده نمایید

نکتھ ھشتم: با برندھای معتبر ھمکاری کنید

نکتھ نھم: محتوای متنوع تولید کنید

نکتھ دھم: دور فالوورھای فیک را خط بکشید
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م م

استفاده از سرویس ھای باکیفیت سایت بانک فالوور، تعداد مخاطبان خود را افزایش دھید.
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