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نحوه نوشتن کپشن اینستاگرام حرفھ  ای با 9 ترفند کاربردی

 اکتبر 15, 2022دستھ بندی نشده عرفان علیزاده

5/5 - (6 امتیاز)

امروزه استفاده از روش  ھای سنتی برای از سود دھی بیشتر کارایی زیادی ندارند، بنابراین ھر فردی بھ  عنوان

صاحب یک کسب  و کار با نادیده  گرفتن فضای مجازی چون اینستاگرام نمی  تواند با پیشرفت زیادی ھمراه باشد.

از سال 2019 بھ بعد این اپلیکیشن توانست رشد سریعی را تجربھ کند و طبق آمارھایی کھ وجود دارد در طول

روز یک میلیارد کاربر در اینستاگرام بھ فعالیت می  پردازند کھ این رقم روز بھ  روز افزایش پیدا می  کند.

در اپلیکیشن اینستاگرام محتواھای زیادی مورد استفاده قرار می گیرند کھ ھر کدام می توانند بھ جذب مشتریان

بیشتر کمک نمایند، البتھ دقت داشتھ باشید کھ نوشتن کپشن اینستاگرام در این امر بی تاثیر نیست. در این مقالھ

قرار است کھ با اھمیت و نحوه نوشتن کپشن اینستاگرام فارسی و انگلیسی آشنا شوید.

بسیاری از افراد ویدیوھا و عکس  ھای جذابی را در پیج اینستاگرام خود قرار می  دھند، اما اگر نتوانند محتواھای

متنی را بھ  صورت خالقانھ و پرکاربرد در پیج خود بھ کار ببرند؛ اینستاگرام ھیچ توجھی بھ پیچ آن  ھا نخواھد

داشت و یک فرصت مناسب را برای دیده شدن از دست می  دھند.

ھمان طور کھ گفتھ شد یکی از راھکارھایی کھ شما با استفاده از آن می  توانید محتوای متنی خود را مورد توجھ

قرار دھید استفاده از کپشن می باشد کھ در ادامھ مطلب 9 ترفند مناسب برای نوشتن کپشن اینستاگرام جذاب و

گیرا در اختیار شما قرار می دھیم.

 

با استفاده از کپشن اینستاگرام حرفھ ای بھ  راحتی می  توانید ترافیک وب  سایت و ایمیل خود را افزایش دھید،

ھمچنین فالوورھای بیشتری را در اپلیکیشن اینستاگرام بھ دست می  آورید. با انجام این کار فروش شما بیشتر می

 شود و بھ سوددھی فوق  العاده باالیی می  رسید.

استفاده از تصاویر و متن نوشتھ  ھای جذاب می  تواند باعث شود کھ کاربران بر روی پیج شما توجھ بیشتری

داشتھ باشند، اما برای این  کھ در امر بازاریابی و فروش با موفقیت  ھایی ھمراه باشید باید یک کپشن را با دقت و

مزیت استفاده از کپشن
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بھ  صورت خالقانھ در زیر پست  ھای خود بھ کار ببرید.

 

کپشن ھا می  توانند تعامل بیشتری را در اینستاگرام بھ وجود آورند کھ این امر برای الگوریتم  ھای اینستاگرام

امری مھم واقع می  شود. شما با استفاده از نوشتن کپشن  ھای قوی  می  توانید برند خود را بھ کاربران بیشتری

معرفی کنید کھ باعث می  شود دنبال کنندگان پیج شما افزایش پیدا کنند.

بھ  طور کلی می  توان گفت کھ نوشتن کپشن اینستاگرام بھ ارتقا و موفقیت کسب  و کار شما کمک بسیاری می 

کند. با توجھ بھ بروزرسانی ھایی کھ بر روی الگوریتم اینستاگرام انجام می  شود اگر نرخ تعامل شما باال باشد

می  توانید بھ قسمت اکسپلور راه پیدا کنید و کاربران بیشتری با پیج شما آشنا می  شوند. این معیار بھ بررسی

نظرات کاربران در مورد یک پست و پاسخ  دادن بھ نظرھای آن  ھا بستگی دارد.

در واقع باید بھ این نکتھ توجھ داشتھ باشید کھ داشتن فالوور باال کمکی بھ دیده شدن پست  ھای شما نمی  کند، چرا

کھ ممکن است بسیاری از این فالوورھا پیج فیک باشند و ھیچ تعاملی با پست  ھای شما نخواھند داشت.

در اوایل امسال اینستاگرام نحوه عملکرد الگوریتم خود را شرح داده  است، در واقع می  توان گفت با توجھ بھ

عملکرد این الگوریتم آن  چیزی کھ در ابتدای فید شما نمایش داده می  شود بھ پست  ھا و اکانت ھایی کھ ارتباط

بیشتری با آن ھا دارید، مرتبط می شود، ھمچنین بھ  موقع منتشر کردن پست  ھا، تعداد دفعات بازدید و … باعث

می  شود کھ پست  ھای شما بھ افراد بیشتری نشان داده شود.

شاید بسیاری از افراد این  موضوع را بھ  درستی درک نکرده باشند کھ تعامل با مخاطبان چھ تاثیری بر روی

فروش و سود دھی آن ھا دارد، بنابراین باید بگوییم چیزی کھ در ابتدای کانال کاربران اینستاگرام بھ نمایش

گذاشتھ می  شود بر اساس فعالیت خود کاربر می  باشد.

با توجھ بھ این مسائل اگر می  خواھید کسب  و کار خود را در اینستاگرام راه  اندازی کنید باید با پست  ھای خود

کاربران را ترغیب کنید کھ تعامل بیشتری با شما برقرار کنند.

حال ممکن است یک کاربر چند لحظھ پست شما را ببیند و بھ الیک کردن و دادن نظرات و اشتراک  گذاری آن

بپردازد، با انجام این کار الگوریتم  ھای اینستاگرام متوجھ جذاب بودن پست  ھای شما می  شوند.

 

مولفھ  ھای مھمی وجود دارد کھ شما می  توانید آن  ھا را برای نوشتن کپشن اینستاگرام بکار ببرید تا نرخ تعامل

پست  ھا افزایش پیدا کند. در ادامھ نحوه نوشتن یک کاپشن جذاب را برای شما بیان خواھیم کرد.

نوشتن کپشن در اینستاگرام

کپشن اینستاگرام چھ ویژگی  ھایی دارد؟

نوشتن کپشن جذاب و تاثیرگذار در اینستاگرام
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طبق الگوریتمی کھ اینستاگرام دارد کپش شما بعد از سھ  تا ۴ خط کوتاه می  شود، بنابراین سعی کنید جزئیات مھم

را در ابتدای کپشن قرار دھید. بھ این نکتھ توجھ داشتھ باشید کھ فقط اولین جملھ کپش اینستاگرام در فید کاربران

قابل نمایش است در نتیجھ برای این  کھ قانع بھ خواندن ادامھ  مطلب شوند، باید یک کپشن جذاب را بھ کار ببرید.

اگر می خواھید کاربران در پیج خود دعوت بھ انجام کاری کنید بھتر است این کار را در انتھای کپشن انجام

ندھید، بلکھ در دو خط ابتدایی کپش می  توانید جواب خوبی از آن دریافت کنید.

 

شما انتظار دارید دنبال کنندگان چھ کاری انجام دھند؟ بھ  عنوان مثال بھ بازدید از وب  سایت شما بپردازند، یک

محصول را خریداری کنند، پست شما را بھ اشتراک بگذارند، وارد مسابقھ شوند و… .  در واقع شما باید ھر

پست را با ھدف و نیتی در پیج خود قرار دھید و کاربران را تشویق بھ مشارکت کنید.

انجام این کار باعث می  شود کھ شما طبق الگوریتم  ھای اینستاگرام تعامل خود را افزایش دھید، تشویق بھ تعامل

فالوورھا ممکن است باعث شود کھ پست  ھای شما در فیلدھای کاربران دیگر ھم بھ نمایش گذاشتھ شود.

 

شما می  توانید ترفندھا یا ھر نوع اطالعاتی را برای کمک بھ آموزش یا اطالع رسانی بھ کار ببرید و بھ افزایش

ارزش افزوده  پست ھای اینستاگرامی خود کمک زیادی کنید. در واقع ارزش دادن بھ کپش اینستاگرام بھ کاربران

کمک می  کند کھ مطالب را راحت  تر مطالعھ کنند و بھ  اشتراک  گذاری آن بپردازند.

 

ھنگام نوشتن کپشن اینستاگرام خود واقعیتان باشید، چرا کھ اصالت از ھر چیزی باالتر است. یعنی ھمان  طور

کھ صحبت می  کنید آن را در کپشن بنویسید، در واقع استفاده از یک استراتژی ھدفمند بھ شما  کمک می  کند کھ

بھ  صورت دوستانھ با کاربران رفتار کنید.

 

می  توانید شخصیت  ھای مختلفی را بھ کپشن ھای خود اضافھ کنید و از خنثی بودن دست بردارید. در واقع شما

می  توانید در کلمات خود حکایتی را بھ تصویر بکشید. ھنگام نوشتن کپشن اینستاگرام سعی کنید کھ طعم، صدا،

تصویر و … را توصیف کنید و آن را بھ  درستی مشخص نمایید، بھ  عنوان مثال در نوشتن کپشن برای پست

تبلیغاتی پفک تنھا ننویسد” چی توز” بلکھ می  توانید بگویید آن برگھ  ھایی کھ از ذرت سرخ  شده در روغن ذرت

بھ دست می آیند.

 

اگر بتوانید کپشن ھای خود را روی پلتفرم دیگری بنویسید، بدون  شک از حواس  پرتی دور خواھید بود. در واقع

طبق گفتھ کارتر اگر ھنگام نوشتن کپشن از تلفن دور باشید می  توانید بھ  راحتی کپشن  ھای زیادی را بنویسید و

در نھایت بھ ویرایش کردن آن  ھا بپردازید، بھ  این  ترتیب بدون این  کھ آالرم  ھای گوشی ھواس شما را پرت کند

متوجھ اھداف بازاریابی خود خواھید شد.

 

جملھ  اول کپشن در اینستاگرام مھم است

دعوت بھ پرسیدن سوال در کپشن

برای نوشتن کپشن اینستاگرام وقت و انرژی خرج کنید

ربات کپشن نویس نباشید

ترفند داستان  سرایی در نوشتن کپشن

نوشتن کپشن اینستاگرام در پلتفرم جداگانھ

نکات مھم در نوشتن کپشن درست و حرفھ ای
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استفاده از ایموجی

استفاده از شکلک و ایموجی ھای می تواند طعم بی  نظیری بھ نوشتھ  ھای شما بدھد، در واقع کپشن  ھای متحرک

اینستاگرام توجھ افراد بیشتری را جلب می  کند. با استفاده از ایموجی ھا در انتھای کپشن بخش  ھای طوالنی متن

از ھم جدا می  شوند و راھی عالی برای دعوت کاربران بھ انجام یک اقدام خاص است.

نکتھ ای کھ این جا حائز اھمیت است این می باشد کھ اگر می  خواھید از ایموجی استفاده کنید، مطمئن باشید با

برند شما ھمخوانی دارد و از استفاده بیش  از حد از آن  ھا بپرھیزید. اگر قصد دارید بر روی برندسازی کسب  و

کار خود تمرکز داشتھ باشید بھتر است نوشتن کپشن  اینستاگرام را بھ یک فریلنسر بسپارید تا بھ شما کمک کند تا

مشتریان بیشتری را بھ دست آورید.

 

رعایت طول کپشن

ھنگام نوشتن کپشن در اینستاگرام  کیفیت را بھ کمیت ترجیح دھید، در واقع یک کپشن کوتاه و سریع می  تواند

تأثیرگذارتر از کپش طوالنی باشد. اگر در پست  ھای شما ارزش افزوده وجود داشتھ باشد مردم بھ خواندن آن  ھا

ترغیب می  شوند، اما اگر کپشن پست مورد نظر خیلی طوالنی شود حوصلھ کاربران را سر می ببرد؛ در نتیجھ

انتخاب یک متن کوتاه می  تواند تاثیر بیشتری داشتھ باشد.

 

ھشتگ در کپشن اینستاگرام

یک راه کلیدی برای این  کھ کاربران بھ جستجوی پست شما بپردازند استفاده از ھشتگ اینستاگرام است، بنابراین

می  توانید بھ  درستی آن  ھا را بھ کار ببرید و از کلمات کلیدی قابل  ردیابی استفاده کنید.

بسیاری از برندھا ھشتگ ھایی را در انتھای کپشن خود بھ  صورت گروه  بندی شده قرار می  دھند، بسیاری از

افراد ھشتگ ھا را با فاصلھ بسیاری از کپشن قرار می  دھند و ممکن است در انتخاب ھشتگ بسیار ضعیف عمل

کنند، بنابراین باید بفھمید کھ کدام یک از ھشتگ ھا ارزش استفاده را دارد. در واقع ھشتگی کھ ترکیبی از برند،

جامعھ، محصول و… باشد  می  تواند بھ شما کمک کند کھ بھ ھدف خود برسید.

 

برای مطالعھ بیشتر میتوانید از منبع این مقالھ استفاده کنید (منبع)

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

اشتراک در توییتر اشتراک در فیسبوک 

سواالت متداول نحوه نوشتن کپشن اینستاگرام حرفھ  ای

کپشن اینستاگرام چیست؟ +

نوشتن کپشن چھ مزایایی دارد؟ +
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