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آموزش ساده بیزینسی کردن اکانت اینستاگرام (تصویری)

aynaz اکتبر 9, 2022دستھ بندی نشده 

آموزش ساده بیزینسی کردن اکانت اینستاگرام (تصویری)

اینستاگرام یکی از بھترین شبکھ ھای اجتماعی در حال حاضر می باشد کھ افراد زیادی در دنیا از کاربران آن

ھستند. علت محبوبیت اینستاگرام این است کھ این شبکھ اجتماعی روز بھ روز در حال پیشرفت می باشد. تا این

لحظھ اینستاگرام قابلیت بسیار جالب و جدید را در اختیار کاربران خود قرار داده است و ھر روز ھم یکی از

جدید ترین آن ھا را برای کاربران رونمایی می کند.

یکی از جالب ترین امکانات و ویژگی ھای اینستاگرام، قابلیت داشبورد بیزینس اینستاگرام می باشد کھ از بھترین

آپشن ھای آن است. از این گزینھ برای رونق دادن بھ کسب و کار ھای مختلف اینستاگرامی استفاده می کنند.

اگر می خواھید در اینستاگرام بھتر دیده شوید و در راستای توسعھ دادن بھ یک برند می باشید خوب است کھ پیج

خودتان را بھ اکانت بیزینسی تبدیل کنید. اما خب طبیعی است کھ شما از این قابلیت ھم زمانی می توانید بھتر

استفاده کنید کھ نیاز و عالقھ مندی ھای کاربران خودتان را بشناسید و در این راستا فعالیت داشتھ باشید.

اما چگونھ می توان بھ صورت دقیق با ساعت فعالیت کاربران، عالیق آن ھا و… مطلع شد؟ اما باید بدانید کھ

تمامی این اطالعات را می توانید با بررسی و تجزیھ و تحلیل پیج ھای تجاری بھ دست بیاورید.

پس بعد از این کھ پیج خود را بھ یک اکانت بیزینسی تبدیل کردید باید در راستای پیشرفتھ شدن از این طریق

تالش کنید. وگرنھ تنھا تبدیل پیج معمولی بھ پیج تجاری نمی تواند بھ کار شما بیاید.

پس برای آشنایی بیشتر با داشبورد پیشرفتھ برای اکانت ھای بیزینسی می توانید ما را تا انتھای این مقالھ

آموزشی بانک فالوور، ھمراھی نمایید.

خوب است بدانید کھ در سال 2021 اینستاگرام آپدیت جدیدی را در اختیار کاربران قرار داد کھ در این آپدیت

جدید امکانات زیادی اضافھ کرده بود. یکی از این امکانات و ویژگی ھای مھم اینستاگرام ھمان داشبورد حرفھ

ای اینستاگرام می باشد.

داشبورد پیشرفتھ برای اکانت ھای بیزینسی چیست؟
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در واقع اینستاگرام یک پلتفرم را جھت راھنمایی کردن پیج ھای بیزینس در اختیار آنھا قرار داده است. پیج ھای

بیزینسی در اینستاگرام می توانند با استفاده کردن از این گزینھ کار خود را خیلی آسان تر انجام دھند و براساس

یک آنالیز خودکار کار ھای خود را پیش ببرند.

در واقع شما با استفاده از این قابلیت می توانید بر اساس قوانین و الگوریتم ھای اینستاگرام حرکت کنید و بھتر

پیج خود را بھ سمت حرفھ ای شدن بکشید. توصیھ سایت بانک فالوور در این راستا این می باشد کھ حتما از این

داشبور حرفھ ای استفاده کنید.

برای داشتن یک حسااب حرفھ ای نیز با خرید پیج اینستاگرام از سایت بانک فالوور یک حساب قدرتمتد داشتھ

باشید و در مسیر پیشرفت از رقبا پیش بگیرید.

با توجھ بھ این کھ در بخش ھای باالتر در مورد مزیت ھای داشبورد حرفھ ای مطالبی را مطالعھ کرده اید حال

شاید بخواھید با نحوه دسترسی بھ این قسمت آشنا شوید. اگر مراحل زیر را طی کنید می توانید بھ راحتی بھ

داشبورد حرفھ ای اینستاگرام دسترسی پیدا کنید.

در ابتدا وارد اینستاگرام شوید.

سپس بھ قسمت پروفایل وارد شوید.

حال در نوار باالیی اکانت خود، گزینھ زیرا را مشاھده می کنید کھ باید روی آن کلیک کنید:

Professional dashboard

حال باید وارد این قسمت شوید و بتوانید بھ خوبی عملکرد خودتان را در اینستاگرام بررسی کنید.

در صفحھ ای کھ برایتان باز شده است می توانید بھ صورت نموداری عملکرد خودتان را بھ مدت 30 روز

گذشتھ بررسی کنید.

در واقع اگر بخواھیم واضح تر برایتان بیان کنیم می توانیم اینجوری بگوییم کھ می توانید با استفاده از نمودار

برنامھ تمامی روزھایی کھ عملکرد خوبی داشتھ اید را در روی ھای دیگر نیز در اکانت خود انجام دھید و از

این طریق بتوانید روز بھ روز پیشرفت کنید.

اگر می خواھید بھتر عمل کنید خوب است برنامھ ھای روزانھ خود را با تاریخ یادداشت کنید. از این طریق در

ذھن شما باقی می ماند کھ چھ روز ھایی چھ فعالیت ھایی انجام داده اید.

قسمت داشبورد حرفھ ای دارای 3 گزینھ می باشد کھ در قسمت زیر برایتان بیان می کنیم:

نحوه دسترسی بھ داشبورد حرفھ ای اینستاگرام از کجا است؟

گزینھ ھای داشبورد حرفھ ای اینستاگرام
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Promotions

در واقع این گزینھ برای تبلیغ کردن محتوای شما گذاشتھ شده است. از این طریق می توانید کسب و کار و برند

خودتان را توسعھ دھید. برای این کھ بتوانید از این قسمت استفاده کنید باید یک پست را انتخاب کنید و بھ

اینستاگرام واگذار کنید تا بر روی آن تبلیغات انجام دھد.

Branded content approvals

نام این قسمت تاییدیھ برند ھا می باشد کھ با استفاده از این گزینھ می توانید با کسب و کار ھایی کھ بھ برند شما

مشابھ می باشند ارتباط برقرار کنید. در این صورت می توانید برای آنھا درخواست و یا تبلیغات ارسال کنید.

Saved replies

پاسخ ھایی کھ سیو می شوند در واقع ھمان پیام ھایی ھستند کھ شما می توانید آن ھا را ذخیره کنید. با استفاده از

این گزینھ می توانید پیام ھای پرتکرار را ذخیره کنید تا ھر روی برای فرستادن ھمچین پیام ھایی وقت نگذارید.

در این صورت می توانید در زمان خود صرفھ جویی کنید.

Tips and resources

این قسمت با عنوان مقاالت آموزشی می باشد کھ در آن نکات مھم کھ توسط اینستاگرام با توجھ بھ کسب و کار

شما ذخیره شده اند را نشان می دھد. در واقع ھمھ این نکات راھنمایی ھا و ترفند ھایی ھستند کھ از طرف

اینستاگرام بھ صورت روزانھ آپدیت می شوند.

چگونھ می توانیم بھ قسمت داشبورد حرفھ ای اینستاگرام دسترسی پیدا کنیم؟

در بخش ھای باال تر در مورد روش ھای دسترسی بھ داشبورد حرفھ ای مطالب را بیان کردیم.

برای استفاده از داشبورد حرفھ ای اینستاگرام چھ کاری باید انجام دھیم؟

اولین کار برای استفاده از داشبورد حرفھ ای اینستاگرام تبدیل پیج بھ بیزینس اکانت می باشد.

بھ پایان این مقالھ آموزشی از سایت بانک فالوور نیز رسیدیم. امیدواریم کھ با مطالعھ کردن مطالب باال بتوانید بھ

خوبی با بخش داشبورد حرفھ ای اینستاگرام آشنا شوید و از آن استفاده کنید.

منبع مقالھ

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

اشتراک در توییتر اشتراک در فیسبوک 
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ایمیل شما برای دریافت آخرین تخفیف ھای ویژه خرید می توانید ایمیل خود را ثبت کنید.

ثبت

بانک فالوور مرجع رسمی خدمات اینستاگرام در

ایران می باشد. از جملھ فعالیت ھای ما شامل خرید

فالوور ، الیک و بازدید اینستاگرام می باشد.

الیک | بازدید | کامنتفالوور اینستاگرام
این یک سایت تجاری است و سو

از برند بانک فالوور دارای

قانونی

خرید فالوور اینستاگرام

خرید فالوور واقعی اینستاگرام

خرید فالوور فیک اینستاگرام

خرید فالوور خارجی اینستاگرام

خرید الیک اینستاگرام

خرید ویو استوری اینستاگرام

خرید کامنت اینستاگرام
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