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بھترین پیج ھای کاری در موفق اینستاگرام

aynaz اکتبر 9, 2022دستھ بندی نشده 

بھترین پیج ھای کاری در موفق اینستاگرام

امروزه بسیاری از کسب وکارھای مجازی در اینستاگرام فعالیت دارند. طبق آمار بھ دست آمده کاربران اینستاگرام

روزانھ حداقل 30 دقیقھ از زمان خود را صرف استفاده از این برنامھ می کنند.

یک پیج کاری زمانی از سایر رقبای خود برجستھ تر می شود کھ نرخ تعامل آن باال باشد. چرا کھ افزایش تعامل

یک پیج با کاربران باعث افزایش ویو پست ھا، افزایش تعداد الیک، افزایش تعداد کامنت و غیره می شود. در

ادامھ شما را با بھترین پیج ھای کاری و مزایای راه اندازی پیج کاری آشنا خواھیم کرد، پس با ما در سایت بانک

فالوور ما ھمراه باشید.

پیج ھای کاری یا ھمان پیج ھای تجاری کھ با عنوان Business account شناختھ می شوند، توسط افرادی کھ

بھ دنبال راه اندازی یک کسب وکار، مطرح کردن برند خود و افرادی کھ قصد فروش محصوالت و خدمات خود

را دارند، ایجاد می شوند.

راه اندازی این دستھ از پیج ھا موجب افزایش اعتماد کاربران نسبت بھ کسب وکار شما و در نتیجھ افزایش سود بھ

دست آمده از فعالیت شما می شود. پیج ھای Business account ھمانند پیج ھای Creator  می توانند

محتواھای تولید شده در حوزه فعالیت شما را با مخاطبانتان بھ اشتراک بگذارند.

یکی از دغدغھ ھای اصلی افرادی کھ بھ تازگی کسب وکار خود را در اینستاگرام شروع کرده اند، طراحی پیج

کاری است. طراحی حرفھ ای، سادگی، استفاده از رنگ ھای جذاب و چشم نواز ازجملھ ویژگی ھای بھترین

پیج ھای کاری ھستند.

تجاری کردن اکانت اینستاگرام بھ شما در بھبود مدیریت مشتریان، افزایش میزان فروش محصوالت و ارائھ

آسان خدمات کمک می کند. در ادامھ دو مورد از بھترین پیج ھای کاری اینستاگرام را بھ شما معرفی خواھیم کرد.

 پیج کاری چھ نوع پیچی است؟

بھترین Business account در اینستاگرام
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برند glossier کھ مربوط بھ محصوالت زیبایی است، فعالیتی متفاوت با سایر برندھای فعال در این زمینھ

دارد. این برند برخالف سایر پیج ھای مشابھ، محتواھای خود را بدون عیب و نقص و با ظاھری لوکس منتشر

نمی کند. این کار باعث ایجاد یک تعامل صمیمانھ می شود.

از جملھ اصول کسب درآمد از اینستاگرام جلب اعتماد مشتری است. برند glossier نیز با تولید محتوا ھایی

بدون فیلتر و ادیت، تصاویری واقعی منتشر می کند کھ تاثیر فراوانی در جذب فالوور و ھمچنین افزایش اعتماد

آن ھا نسبت بھ فعالیت پیج دارد.

یکی دیگر از ویژگی ھای برجستھ این پیج کھ آن را در گروه بھترین پیج ھا قرار داده است، این است کھ پیش از

تولید محصول و بھ وجود آوردن یک برند، ابتدا مخاطبان ھدف خود را شناسایی کرده و سپس مطابق با نیاز

آن ھا بھ تولید محصوالت پرداختھ است. این پیج در حال حاضر 2.6M دنبال کننده دارد.

راه اندازی یک پیج اینستاگرام می تواند یکی از بھترین راه ھای تبلیغات برای یک برند دوربین عکاسی  باشد.

محتواھای موجود در این پیج، عکس ھا و ویدیو ھایی ھستند کھ توسط افراد مختلف با استفاده از دوربین

Gopro بھ ثبت رسیده اند. ھدف این برند از راه اندازی پیج نشان دادن کیفیت و ویژگی ھای این دوربین عکاسی

است. صفحھ اینستاگرام Gopro حدود 19.5M فالوور دارد.

برای اینکھ پیج خود را در گروه بھترین پیج ھای کاری اینستاگرام وارد کنید، نباید از محتواھای کپی شده استفاده

کنید؛ چرا کھ انجام این کار غیراخالقی می باشد. از طرفی تولید یک محتوای ناکارآمد کھ ھیچ ارتباطی بھ حوزه

فعالیت شما ندارد، باعث افت کیفیت کسب وکار شما می شود.

گرچھ بیشترین نرخ تعامل کاربران اینستاگرام از طریق پست ھا و عکس ھایی است کھ در پیج شما قرار گرفتھ

می شوند، اما شما نباید ھیچ پستی را بدون کپشن منتشر کنید.

تولید  و اشتراک گذاری زیادی پست ھا، مخاطبان شما را کالفھ می کند. شاید گمان کنید با آپلود چند پست، پشت

سرھم می توانید توجھ کاربران زیادی را بھ خود جلب کنید، اما سخت در اشتباھید. با انجام این کار ممکن است

کھ دنبال کننده ھا شما را آنفالو کنند.

glossier .1

gopro .2

بایدھا و نبایدھای الزم برای راه اندازی بھترین پیج کاری اینستاگرام

· تولید محتوای یونیک

· اشتراک  گذاری پست ھا در دوره ھای زمانی معین

·  ھشتگ گذاری مناسب
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استفاده از ھشتگ ھای نادرست یا عدم استفاده از ھشتگ می تواند مانعی برای پیشرفت پیج شما باشد. تعداد

کاراکتر مجاز برای ھشتگ گذاری محدود است. کاربران اینستاگرام نمی توانند برای ھر پست بیش از 30

کاراکتر در ھشتگ استفاده کنند. بھ عقیده بسیاری افراد بھ کاربردن، 15 ھشتگ کفایت می کند.

زمانی کھ شما پیجی را برای کسب وکار خود راه اندازی می کنید، کاربران زیادی شما را فالو می کنند. باید این

نکتھ را بدانید کھ شما نباید بھ ھمھ آن ھا فالو بک دھید. تنھا افرادی را دنبال کنید کھ در حوزه کاری شما فعالیت

دارند. فالو بک دادن بھ ھمھ افراد اعتبار پیج شما را زیر سوال می برد.

قراردادن اطالعاتی از جملھ شماره تماس، آدرس ایمیل، آدرس وب سایت و موقعیت مکانی، دسترسی مخاطبان

را بھ شما آسان تر می سازد.

اینستاگرام بھ دلیل محبوبیت فراوان ابزارھای مختلفی برای تحلیل و ارزیابی سایر پیج ھا و فعالیت مخاطبان

دارد. با استفاده از این ابزارھا، پیج ھای کسب وکار می توانند از تعداد فوروارد، تعداد سیو، تعداد بازدید، تعداد

اکانت ھای خاصی کھ در طی ھفتھ  اخیر پیج شما را مورد بررسی قرار داده اند، آگاھی از ساعتی کھ پیج بیشترین

بازدھی را دارد، باالترین تعداد الیک و کامنت پست ھا، گروه سنی فالوورھا، جنسیت فالوورھا و غیره آگاھی

پیدا کنند.

از جملھ عوامل مھم موفقیت بھترین پیج ھای کاری اینستاگرام، داشتن نظم و ترتیب در رابطھ با زمان انتشار

پست ھا، زمان انتشار استوری و ظاھر صفحھ اینستاگرام آن ھاست.

ظاھر پیج در جذب فالوور اھمیت باالیی دارد. در صورتی کھ بھ تازگی پیج کاری خود را راه اندازی کرده اید،

بھتر است ھر روز در یک زمان مشخص پست ھا و استوری ھای با کیفیتی را آپلود کنید.

نام کاربری مھم ترین بخش پیج است. چرا کھ کاربران از طریق نام کاربری بھ صفحھ اینستاگرام شما دسترسی

پیدا می کنند. انتخاب یک نام کاربری منحصربفرد می تواند پیج شما را در ذھن مخاطب تثبیت کند.

جمع بندی

عملکرد الگوریتم اینستاگرام بھ گونھ ای طراحی شده است کھ تعداد فالوورھا، تعداد بازدید، تعداد الیک و کامنت

تاثیر فراوانی در افزایش جذب مشتری و اعتماد آن ھا دارد.

بھ ھمین دلیل بسیاری از کاربران برای رشد سریع پیج خود و قراردادن آن در گروه بھترین پیج ھای کاری، اقدام

بھ خرید فالوور، الیک و غیره می کنند. یکی از سایت ھای مطرح در زمینھ خرید الیک، فالوور، ویو و حتی

خرید پیج اینستاگرام و…، سایت بانک فالوور است. برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینھ، با مشاوران

سایت بانک فالوور ارتباط برقرار کنید و متناسب با ھزینھ خود، پکیج مورد نظر را خریداری کنید. 

منبع مقالھ

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

· دنبال نکردن ھر کاربر معمولی

· اطالعات مربوط بھ فعالیت خود را در پیج قرار دھید

· از ابزارھای اینستاگرام استفاده کنید

· برنامھ ریزی مناسب

· نام کاربری مناسب
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