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تکنیک  ھای کاربردی تولید محتوا در اینستاگرام

adminv اکتبر 22, 2022آموزش اینستاگرام 

5/5 - (7 امتیاز)

در زمان گذشتھ ھنگامی  کھ بحث انتشار محتوا بھ میان می آمد افکار ما بھ  طرف نوشتن متن، مقالھ و کتاب می

 رفت، اما اکنون چون در شبکھ  ھای اجتماعی افراد زیادی در حال فعالیت ھستند، عبارت تولید محتوا بھ معنایی

دیگر کاربرد دارد و تکنیک  ھای گوناگونی بر روی آن ایجاد شده است.

اکنون تولید محتوا در اینستاگرام برای بسیاری از صاحبین کسب  و کارھا تبدیل بھ درگیری فکری شده، چرا کھ

 کھ عده زیادی از مشاغل اینترنتی با استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی در اینستاگرام می  توانند محصوالت خود

را بھ فروش برسانند.

تنوع زیادی کھ در تولید محتوای اینستاگرام وجود دارد ممکن است کمی نگران کننده باشد، اما جای نگرانی

وجود ندارد چون  کھ تولید محتوا و انتشار آن در اینستاگرام قوانینی را دارا است کھ اگر آن  ھا را رعایت نکنید

پیج کسب  و کاری شما پیشرفت نمی  کند و بھ  ھیچ  عنوان موفق نخواھید شد، بنابراین اگر شما  قصد دارید

محتواھای خود را بھ نوعی جذاب و خالقانھ تولید کنیدتا ادامھ مطالب با ما ھمراه باشید.

مھم نیست کھ صاحب یک پیج کسب  و کار ھستید یا می  خواھید از طریق پروفایل شخصی خود درآمد زایی

کنید، اولین تکنیک تولید محتوا در اینستاگرام این است کھ ایده  ھای خود را یادداشت کنید و با توجھ بھ آن  ھا

محتواھای خود را تولید و منتشر کنید.

تعداد زیادی از شرکت  ھای بزرگ کھ در اینستاگرام در حال فعالیت ھستند، یک لیست بریا کمدیریت صفحھ خود

آماده کرده اند.

بطور کلی تقویم محتوا در اینستاگرام جز مھم  ترین ابزارھا برای نظم دادن بھ اھداف بازاریابی شما می  باشد و

نشان  دھنده این است کھ شغل شما در مسیر درستی قرار گرفتھ یا خیر؟

ھمچنین باعث می  شود کھ ایده  ھای خالقانھ و مثبت ایجاد شود چون  کھ شما با توجھ بھ یک برنامھ  ریزی خاص

پیش می  روید و زمان شما ھدر نمی  رود.

آیا الزم است تقویم محتوایی اینستاگرام داشتھ  باشیم؟
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از دیگر مزایای تقویم محتوایی اینستاگرام مانع از ھدر رفتن وقت و انرژی می  باشد و با انجام این روش شما

می  توانید وقت بیشتری را برای تھیھ محتوای جذاب و با کیفیت بگذارید، بنابراین باید آن را بھ نحوی طراحی

کنید کھ در نھایت نتیجھ مثبتی را بھ  ھمراه داشتھ باشد.

زمان ایجاد تقویم محتوا برای اینستاگرام بھ این نکتھ توجھ داشتھ باشید کھ  فالوورھای ھدف در چھ زمان ھایی

پیج شما را مشاھده می  کنند، سپس با در نظر گرفتن آمار و رفتار مخاطبان یک محدوده زمانی برای آپلود  پست 

ھای خود تعیین کنید.

عالوه  بر این الزم است محتوایی کھ در زمان گذشتھ در پیج خود آپلود کرده اید را دوباره بررسی  کنید تا بتوان

عالیق کاربران را بررسی کرده و بفھمید کاربران بھ چھ موضوع محتوایی عالقھ بیشتری دارند.

در تقویم محتوایی کھ ایجاد می  کنید بخشی از مطالب را بھ این موضوعات اختصاص دھید و توجھ زیادی بھ آن

 ھا داشتھ باشید. ھنگامی  کھ مشغول طراحی تقویم محتوای پیج اینستاگرام خود ھستید توجھ داشتھ باشید کھ درباره

تک  بھ  تک استوری ھا، پست  ھا و … بھ این سوال  ھا جواب دھید.

موضوع اصلی محتوای مورد نظر چیست؟ مناسب  ترین زمان برای منتشر کردن محتوا چھ مواقعی می باشد؟

ھدف از تھیھ و منتشر کردن این محتوا چیست  فالوورھای ھدف من چھ کسانی ھستند و دارای چھ ابھاماتی می

باشند؟ چھ راھکاری را برای حل این مسئلھ انتخاب کنم؟

اساسی   ترین استراتژی را در تقویم محتوایی، مانع شدن از تھیھ محتوای تکراری یا محتوایی است کھ بازخورد

منفی از طرف فالوورھا داشتھ  است، پس با یک طراحی منظم و دقیق بھ  آسانی می  توانید بر روی مطالب خود

متمرکز داشتھ باشید تا در آخر باعث تاثیرگذاری مثبتی برای صفحھ شما شود.

قبل  از ھرچیزی الزم است تا با معنای اینسایت در اینستاگرام آشنا شوید، این سایت جز مھم  ترین ابزارھای

اینستاگرام و تکنیک تولید محتوا در اینستاگرام بھ شمار می رود کھ با استفاده از آن می توانید بھ تحلیل داده

ھای مربوط بھ کاربران پیج خود بپردازید.

اگر اندازه  گیری و بررسی نحوه عملکرد محتوا را مقایسھ کنید، می توانید قدم  ھای تاثیرگذاری برای تھیھ و آپلود

محتوای مورد نظر خود بردارید.

اولین کار برای استفاده از قابلیت اینسایت ایجاد صفحھ  ای است کھ کسب  و کار شما را نشان می  دھد. پس اگر تا

بھ  حال از پیچ شخصی برای کسب  و کار خود استفاده کرده اید، باید  وارد صفحھ تنظیمات خود شوید و بر روی

گزینھ Switch to Business Account کلیک کنید تا پروفایل شما بھ یک پیج تجاری تبدیل شود.

Personal بھ Business Account اما اگر بنا بر دالیلی قصد داشتھ باشید دوباره اکانت خود را از

Account تغییر دھید تمامی مشخصات تحلیلی و داده  ھای اکانت شما پاک می  شود، بنابراین سعی داشتھ باشید

بھ  ھیچ  عنوان این کار را انجام ندھید.

برای استفاده از ابزار اینسایت سھ راه پیش روی شما وجود دارد کھ در ادامھ آن ھا را بیان می کنیم.

در روش اول باید در قسمت سمت راست و  باالی پروفایل کاربری خود باید بر روی سھ خطی کھ وجود دارد

کلیک کنید و گزینھ سوم یعنی Insight را انتخاب نمایید.

View Insight یکی از پست  ھای پیج خود را انتخاب کرده و در بخش پایین صفحھ، طرف چپ پست، گزینھ

را انتخاب کنید تا بھ نمودار و پست مورد نظر دسترسی داشتھ باشید.

در قسمت استوری روی لیست افرادی کھ از استوری شما بازدید کرده  اند ضربھ بزنید و بعد از آن بر روی نماد

نمودار کلیک کنید کھ جزئیات آماری بھ شما نمایش داده می  شود.

اینسایت اینستاگرام چیست؟

روش اول

روش دوم

روش سوم
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کلمھ ھایی در اینسایت اینستاگرام وجود دارد کھ باید بھ بررسی آن ھا بپردازید، ھنگامی کھ بھ استفاده از اینسایت

بپردازید با عنوان ھایی چون Activity content  و  Audience رو بھ رو خواھید بود کھ ھر کدام قسمت

ھای مخصوص بھ خود را دارند.

محتوای صفحھ اینستاگرامی ای ھمان Content شامل بخش ھایی چون Stories  کھ بھ تجزیھ و تحلیل داده

ھای استوری می پردازد، promotions یعنی تعداد دفعاتی کھ توسط اینستاگرام بھ تبلیغ محصول مورد نظر

خود پرداختھ اید و Feed یعنی تمامی آماری ھای مربوط بھ صفحھ ھای کاری شما می شود.

آمار کلی فعالیت ھای پیج یا Activity شامل عملکرد کلی اکانت (Discovery)، تعداد کل افرادی کھ پست ھای

شما را می بینند (Reach)، تعداد بازدید از پروفایل (Profile visits)،  تعداد بازدیدی= از پست ھا توسط

مخاطبان (Interaction)، تعداد دفعاتی کھ کاربران بر روی تماس با شما کلیک می کنند (Call)،  میزان

دفعاتی کھ بر روی ایمیل شما کلیک می شود (Email )و  میزان دفعاتی کھ کاربران بر روی لینک ھای موجود

در پروفایل شما کلیک کرده اند (Website clicks ) می شود.

مخاطبان ھدف یا ھمان Audience شامل تعداد فالوورھایی کھ طی یک ھفتھ اخیر پیج شما را آنفالو کرده اند

می شود کھ ھمگی بر روی تولید محتوا در اینستاگرام بسیار تاثیر گذار ھستند.

نوشتن کپشن دارای قوانینی است کھ با رعایت کردن آن ھا می توانید بھ بھبود محتواھیا خود کمک زیادی کنید.با

توجھ بھ قوانینی کھ اینستاگرام دادر شما می توانید از 2000 کاراکتر و 30 ھشتگ در کپشن استفاده نمایید.

این کارکترھا تنھا بھ کلمھ ھا اطالق نمی شود، بلکھ استفاده از شکلک ھا، ھشتگ ھا، نقطھ و … بھ عنوان

کاراکتری جدا محاسبھ می شود. بھ عنوان مثال اگر در کپشن خود از 18 ھشتگ و 4 شکلک استفاده کرده باشید

می توان گفت 22 کاراکتر را بھ کار برده اید.

بھ این نکتھ دقت داشتھ باشید کھ این بھ معنای استفاده بیش از حد از ھشتگ و شکلک نیست، بلکھ باید مطالب را

بھ نحوی نگارش کنید کھ اثر بخشی زیادی داشتھ باشد تا مخاطبان ترغیب بھ خواندن ان شوند.

شاید با خود بگویید اینستاگرام پلتفرمی تصویر محور است، بنابراین نیازی بھ نوشتن متن و کپشن ندارد، اما باید

بگوییم تکنیک تولید محتوا در اینستاگرام شامل نوشتن متن ھایی جذاب برای تصاویر و ویدیوھا ھم می شود.

ھنگامی کھ بھ تولید محتوا می پردازید باید بھ رعایت قواعد نگارشی، استفاده از نیم فاصلھ، نوشتن کپشن با

فونت فارسی، استفاده از جمالت کوتاه، استفاده بھ جا از عالئم نگارشی، پرھیز از بھ کار بردن لغات سخت،

نوشتن عامیانھ، استفاده از ھشتگ ھای حرفھ ای و خواندن محتوا بپردازید.

گ گ

شاخص ھای اینسایت اینستاگرام

قواعد ھشتگ گذاری و کپشن نویسی

نکات مھم نگارشی در خلق محتوا

تکنیک ھای مھم در نوشتن کپشن
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ھنگام نوشتن کپشن باید بھ تکنیک تولید محتوا در اینستاگرام دقت زیادی داشتھ باشید، بھ عنوان مثال بھ سلیقھ

مخاطبان توجھ کنید و بر اساس نظرات آن ھا بھ تولید محتوا بپردازید،

از طرفی استفاده از ھشتگ ھای پیش فرض، شناسایی ھدف پیام، پرھیز از نوشتن متن ھای طوالنی، پرھیز از

بھ کاربردن ھشتگ ھای نا مرتبط، و … ھمگی از تکنیک ھای نوشتن کپشن بھ شمار می روند.

اینستاگرام را می توان بھ نمایشگاھی تشبیھ کرد کھ روزانھ برگزار می شود و شما یک غرفھ را برای عرضھ

محصوالت خود در اختیار دارید، در چنین شرایطی باید تمام تالش خود را برای معرفی ھر چھ بھتر محصوالت

و خدمات خود بھ کار ببرید تا تاثیر زیادی روی ذھن مخاطبان داشتھ باشد.

ھنگام استفاده از بنرھای تبلیغاتی در اینستاگرام باید حس خوشایندی را در برقراری ارتباط ایجاد کنید،  گاھی

اوقات ممکن است تصویری را در مورد استفاده قرار دھید کھ ھزاران بار آن را در پیج ھای دیگر مشاھده کرده

باشید، بنابراین باید یک محتوای خالقانھ جدای از محتواھای تکراری تولید کنید.

بھ ھر اندازه ای کھ روی مخاطبان شناخت داشتھ باشید، می توانید در تھیھ محتواھای پیج خود موفق تر عمل

کنید، چرا کھ با عالیق مخاطبان خود آشنایی دارید و می توانید پاسخ مناسبی بھ نیازھای آن ھا بدھید.

امروزه ساده گرایی در تبلیغات بھ وفور دیده می شود و از اھمیت زیادی ھم برخوردار است، بنابراین در حین

طراحی ساده نباید ھدف مشخص خود را فراموش کنید و این ھدف را با بیانی ساده بھ صورت کلی بیان نمایید.

با انجام اینکار می توانید بھ محتوای پیج خود ارزش ببخشید کھ تعامل مثبتی را ایجاد می کند و در کوتاه ترین

زمان ممکن می توانید بھ فروش خوبی برسید.

برای افزایش فالوور و الیک صفحھ خود سایت بانک فالوور گزینھ شگفت انگیز برای شماست با خرید فالوور

اینستاگرام و خرید الیک اینستاگرام برای پست ھای اینستاگرام وارد اکسپلور شوید.

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