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روش  ھای اعتمادسازی در اینستاگرام در سال 2022

adminv اکتبر 30, 2022آموزش اینستاگرام 

5/5 - (7 امتیاز)

اگر بتوانید اعتماد سازی در اینستاگرام را بھ درستی انجام دھید، باعث جذب مشتری، افزایش فالوور، افزایش

فروش و … خواھید شد. ھمھ ما می  دانیم کھ بھ اندازه ای کھ کاربران بھ فروشگاه اینستاگرامی اعتماد داشتھ

باشند فروش را افزایش می  دھند، اما اعتماد سازی در این پلتفرم بھ  راحتی انجام نمی  شود، یعنی باید دائما در

حال تالش باشید تا بتوانید اعتماد کاربران را بھ دست آورید.

حتی با وجود این شرایط ھم جای ھیچ نگرانی وجود ندارد، چرا کھ بھ  محض این  کھ بتوانید اعتماد درصدی از

مخاطبان را بدست آورید بھ مشتریان وفادار شما تبدیل خواھند شد و کسب  و کار شما را بھ دوستان خود معرفی

می  کند، در ادامھ مطالب روش  ھای اعتمادسازی در اینستاگرام را برای شما بیان خواھیم کرد.

اولین قدمی کھ برای حضور در اینستاگرام باید انجام دھید تولید محتوا می  باشد، اما ھر محتوایی نمی  تواند نتیجھ

مثبتی را برای شما بھ  ھمراه داشتھ باشد. برای این  کھ در اینستاگرام اعتماد کاربران را بھ دست اورید باید

محتواھای باکیفیت و تاثیرگذاری تولید کنید، محتواھا اگر از نظر بصری خیره  کننده باشند می  توانند پیام را بھ 

درستی بھ کاربران منتقل نمایند.

با توجھ بھ مطالبی کھ گفتھ شد تصاویر و محتوای باکیفیت از نکات بسیار مھم برای اعتماد سازی بھ شمار می

 روند کھ باعث می  شود مخاطبان محصول شما را خریداری کنند.

بھ  عنوان مثال اگر بھ تولید لباس  ھای خانگی مشغول ھستید نباید از تصاویر غیرواقعی استفاده نمایید، چرا کھ

مخاطبان می  خواھند با محصول شما یک ارتباط واقعی را برقرار کنند تا حرف  ھای شما مورد تایید آن  ھا قرار

بگیرد.

زمان تولید محتوا ھمیشھ این سوال را از خود بپرسید کھ این محتوا می  تواند خواستھ  ھا و نیازھای کاربران را

برطرف کند؟ یعنی بر این اساس بھ تولید محتوا در اینستاگرام بپردازیدتا بتوانید اعتماد سازی در اینستاگرام را

دھید انجام خوبی بھ

چگونھ در اینستاگرام اعتمادسازی کنیم؟

استفاده از محتوای باکیفیت و مرتبط
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با استفاده از قسمت تحلیل مخاطب اینستاگرام می  توانید میزان عالقھ  مندی آن  ھا بھ پست  ھایی کھ منتشر کرده

اید را مورد بررسی قرار دھید. برای انجام این کار باید پیج اینستاگرام خود را بھ حالت بیزینس اکانت تغییر

دھید و در قسمت اینسایت بھ مشاھده اطالعات کاربران صفحھ خود بپردازید.

این قسمت اطالعات مختلفی را در اختیار شما قرار می  دھد، بنابراین بھتر است مدت  زمانی را صرف بررسی

محتواھای قسمت اینسایت کنید.

تمامی افراد اعتقاد دارند کھ کسب  و کار آن  ھا کامال قاب اعتماد است، امال تنھا حرف کافی نیست باید بتوانند این

 موضوع را بھ  خوبی اثبات کنند. بھ عنوان مثال می  توانید نظرات  مخاطبان را در مورد کاالھا یا خدماتی کھ

ارائھ داه اید با دیگر کاربران بھ اشتراک بگذارید، ھمچنین پیام  ھای تشکر آمیز کھ مشتریان برای شما ارسال می

 کنند را در قالب استوری و پست  ھای مشخص منتشر کنید.

اگر مخاطبان تصویری از محصوالت دریافتی را برای شما ارسال می  کنند یک فرصت استثنایی را بھ دست می

 آورید تا بتوانید با انتشار آن اعتمادسازی را برای کاربران بھ وجود آورید.

بسیاری از افراد ممکن است ھیچ  گونھ پیامی تشکرآمیزی از مشتریان خود دریافت نکرده باشند؛ تحت این

شرایط می  توانید مؤدبانھ از آن  ھا بخواھید کھ رضایت خود از محصوالت دریافتی  اعالم کنند.

یکی از نکات مھمی کھ در مورد منتشر کردن نظرات وجود دارد این است کھ کاربران بھ ارائھ نظرات منفی در

مورد خدمات یا محصوالت می پردازند، بھ این نکتھ دقت داشتھ باشید کھ نادیده  گرفتن این  گونھ نظرات حس بی

 اعتمادی را برای کاربران بھ وجود می  آورد و آن  ھا تصور می  کنند کھ شما بھ بازخوردھای منفی ھیچ  گونھ

توجھی نشان نمی  دھید.

در نھایت ھمیشھ سعی کنید بازخوردھا و کامنت  ھای منفی را از حساب خود حذف نکنید و در جواب بھ آن  ھا

بگویید کھ تمام تالش خود را برای رفع مشکالت ایجادشده انجام خواھید داد.

بسیاری از صاحبین کسب  و کارھا بھ دایرکت ھایی کھ کاربران ارسال می  کند، سریعا پاسخ می  دھند؛ اما این

پاسخ  گویی تنھا قبل  از خرید می  باشد. با انجام این کار بدون شک مشتریان واقعی خود را از دست خواھید داد،

بنابراین پاسخ  گویی بھ پرسش ھای کاربران  با صبر و حوصلھ زیاد باعث می  شود کھ آن ھا خرید درستی را

انجام دھند.

بھ این نکتھ دقت دشاتھ باشید کھ تنھا وظیفھ شما پاسخ دھی بھ دایرکت ھا قبل از خرید نیست، بلکھ بعد از خرید

ھم باید بتوانید پاسخ  ھای مناسبی را در اختیار دایرکت کاربران قرار دھید.

بھ  عنوان مثال ممکن است محصولی را برای یکی از مشتریان خود ارسال کنید کھ با مشکل ھمراه باشد یا این

 کھ مشتریان بخواھند از نحوه استفاده محصوالت اطالعاتی را از شما دریافت کنند، تحت این شرایط باید بتوانید

جواب  گوی سواالت آن  ھا باشد.

زمانی  کھ مشتریان بدانند خریدھای خود از چھ کسانی انجام می  دھند، بدون  شک بھ آن  ھا اعتماد می  کنند،

بنابراین با بھ اشتراک گذاشتن پشت صحنھ فعالیت  ھای خود می  توانید اعتماد آن  ھا را بھ دست آورید، یعنی بھ

ھر اندازه کھ فضای شخصی خود را با آن  ھا بھ اشتراک بگذارید می  توانید تعامل عمیق  تری را بھ کاربران

ایجاد کنید، درنتیجھ باعث اعتمادسازی در اینستاگرام می  شود.

برای انجام این کار می  توانید از ویدیوھای کوتاه استفاده کنید، بھ  عنوان مثال از نحوه استفاده از محصوالت خود

فیلمی را تھیھ کنید. بھ این نکتھ دقت داشتھ باشید کھ ویدیویی بیشترین اعتماد را در کاربران ایجاد می  کند کھ

نحوه  آماده  سازی محصوالت و ارسال آن  ھا را نشان دھد.

بھ  عنوان مثال اگر شما بھ تولید لباس خانگی می  پردازید، باید از کارگاه خود و فرآیند آماده  سازی و ارسال

انتشار نظرات کاربران

انتشار نظرات منفی

در دسترس بودن

نشان  دادن پشت صحنھ کسب  و کار
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محصوالت فیلمی را تھیھ کنید و آن را با دیگر کاربران بھ اشتراک بگذارید.

برای این  کھ کاربران بھ شما اعتماد کنند باید اطالعات بیشتری را از خود در اختیار آن ھا بگذارید.مشتریان در

صورتی کھ بتوانند چھره صاحبین کسب وکار را بھ صورت زنده مشاھده کنند اعتماد بیشتری بھ پیج مورد نظر

خواھند داشت.

الگوریتم ھای اینستاگرام روز بھ روز درحال پیشرفت ھستند و طبق آخرین بروزرسانی کھ بر روی آن ھا انجام

شده می توان گفت کھ اینستاگرام بھ الیو زنده اھمیت زیادی می دھد، بنابراین بر روی اعتماد سازی در

اینستاگرام تاثیر مثبتی می گذارد.

الیو زنده می  توانند تعامل صفحھ شما را باال ببرد و بھ فروش ھم کمک زیادی خواھد کرد، بخصوص اگر کسب

 و کار کوچکی داشتھ باشید استفاده از الیو بسیار کاربردی می  باشد، چرا کھ کاربران بھ چھره  ای کھ از افراد

می  بینند اعتماد بیشتری می  کنند تا اینکھ تنھا نام آن ھا را شنیده باشند.

سعی کنید کھ الیو ھا را بھ تقویم  ھای محتوایی خود اضافھ نمایید، بھ  عنوان مثال الیوی را در اینستاگرام برگذار

کنید و بھ سواالت متداولی کھ کاربران از شما می پرسند جواب دھید.

اولین جایی  کھ کاربران اطالعات شما را از آن دریافت می  کنند بیو اینستاگرام می  باشد، بنابراین باید بھ  نحوی

آن را طراحی کنید کھ کاربران بتوانند بھ  راحتی شما را پیدا کنند و اطالعات مناسبی را بدست آورند.

اولین کاری کھ باید انجام دھید این است کھ نام کسب  و کار خود را بھ  صورت واضح و با زبان فارسی درج

کنید، در مرحلھ بعدی کامال شفاف توضیح دھید کھ قصد دارید چھ خدماتی را ارائھ دھید.

بھ  عنوان مثال اگر شما کارگاه تولیدی لباس دارید قطعا با نوشتن ما لباس تولید می  کنیم کسی متوجھ کسب  و کار

شما نمی شود، بنابراین اگر کسب  و کار کوچکی را راه  اندازی کرده  اید برای اعتمادسازی در اینستاگرام باید

یک بیو مناسب را برای خود طراحی کنید. بھ  عنوان مثال از سایت سازھای رایگان وب  سایتی را برای خود

طراحی کنید و آدرس آن را در بیو اینستاگرامی خود قرار دھید.

یکی از مھم  ترین مراحلی کھ ھنگام خرید، کاربران بھ آن توجھ دارند شیوه  ھای پرداخت می  باشد. شما باید در

این قسمت خیلی محتاطانھ عمل کنید، اگر کاربران برای پرداخت محصوالت بھ شما اعتماد نداشتھ باشند خرید

خود را نھایی نخواھند کرد.

روش ھای متنوعی برای پرداخت وجود دارد کھ می  توانید ھر کدام از آن  ھا را بھ کار ببرید، بھ  عنوان مثال

پرداخت با لینک و درگاه، خرید از طریق وب  سایت و انتقال وجھ بھ  صورت کارت بھ کارت  از راحت  ترین

شیوه  ھای پرداخت در اینستاگرام بھ شمار می  روند.

البتھ باید بگویم کھ بیشتر افراد بھ استفاده از روش کارت بھ کارت می  پردازند کھ این روش نمی  تواند اعتماد

دھند انتقال کس چھ حساب بھ را خود پول باید دانند نم کاربران کھ چرا آورد، دست بھ را مشتریان

الیو اینستاگرام

نوشتن بیو

روش  ھای پرداخت مطمئن

0 

1

https://bankfollower.com/?p=5847#respond


١۶:٠۵  ،١۴٠١/٨/٨ روش  ھای اعتمادسازی در اینستاگرام در سال 2022

https://bankfollower.com/?p=5847&preview_id=5847&preview_nonce=845506e551&post_format=standard&_thumbnail_id=5977&preview=true 4/6

مشتریان را بھ دست آورد، چرا کھ کاربران نمی  دانند باید پول خود را بھ حساب چھ کسی انتقال دھند.

استفاده از درگاه پرداخت معتبر بانکی می  تواند اعتماد مشتریان را بھ دست آورد، البتھ  دقت داشتھ باشید کھ

برای استفاده از این روش نیازی بھ وب  سایت ندارید، بلکھ باید فقط یک لینک پرداخت را در اختیار مشتریان

قرار دھید تابھ  راحتی بتوانند خریدھای خود را از طریق آن انجام دھند.

برای این  کھ فروش بیشتری داشتھ باشید نیازی نیست کھ تعداد فالوورھای خود را افزایش دھید، چرا کھ داشتن

فالوور زیاد در صورتی  کھ ھیچ خریدی انجام ندھند، ھیچ سودی برای شما ندارد.

اگر بتوانید با استفاده از روش  ھای ساده تعامل خوبی با کاربران برقرار کنید نجر بھ افزایش تعامل با مخاطبان

خواھید شود کھ ھر چھ تعامل باالتر رود خریدھای بیشتری ھم صورت می گیرد، در نتیجھ آن ھم اعتماد سازی

در اینستاگرام بھ شیوه درستی انجام می شود.

یکی از راه  ھای موفقیت تکرار می  باشد، شما با تکرار متوجھ خواھید شد کھ کدام یک از گزینھ  ھا برای کسب

 وک ار شما مناسب می  باشند. بھ  عنوان مثال اگر یک راه را امتحان کنید و نتیجھ مثبتی از آن دریافت نکنید،

نباید نا امید شوید بلکھ روش  ھای دیگری وجود دارند کھ می  تواند شما را بھ خواستھ  ھایتان برساند.

بعد از این  کھ راه ھای اعتماد سازی در اینستاگرام را انجام دادید می  توانید متوجھ نتایج مثبتی کھ در پی دارد

شوید. در واقع  بدست آوردن اعتماد کاربران بھ  صورت کلی می  تواند باعث فروش بیشتر شما شود، در ادامھ

مطالب مزایای کھ اعتمادسازی در اینستاگرام دارد را بیان خواھیم کرد.

بدون  شک ھر فردی کھ کسب  و کاری را در اینستاگرام راه  اندازی می  کند  بھ فکر جذب مشتری می  باشد، اما

مشتریان تنھا زمانی جذب کسب  و کار شما می  شوند کھ بتوانند بھ شما اعتماد کنند.

بھ  عنوان مثال ممکن است برای شما پیش  آمده باشد کھ قصد رفتن بھ دو رستوران کنار ھمراه داشتھ باشید،

زمانی  کھ ازدحام جمعیت در یکی از آن  ھا بیشتر باشد توجھ شما را بھ خود جلب می  کند؛

چرا کھ فکر می کنند ازدحام جمعیت در این رستوران در نتیجھ کیفیت غذای آن  ھا می  باشد، بنابراین در

اینستاگرام ھم باید بھ مشتریان خود ثابت کنید کھ از اعتبار زیادی برخوردار ھستید.

زمانی  کھ فالوورھا بھ کسب  و کار شما اعتماد کنند، یعنی خیال آن  ھا از ھر لحاظ راحت می  شود و بھ  راحتی

خریدھای خود را انجام می  دھند؛ در نھایت ممکن است شما را بھ افراد دیگری ھم معرفی کنند کھ این خود

باعث افزایش فالوور می  شود. و می توانید با خرید فالوور واقعی اینستاگرام میزان کاربران خود را افزایش

دھید.

فروش از طریق اینستاگرام در سال  ھای اخیر از اھمیت بسیار زیادی واقع  شده، بنابراین اگر شما ھم بھ  دنبال

افزایش فروش در اینستاگرام ھستید باید بتوانید راھکارھای کلیدی و مھمی را بھ کار ببرید تا بھ نتیجھ مطلوب

خود برسید. یکی از راھکارھای افزایش فروش اعتمادسازی در اینستاگرام می  باشد کھ مشتریان زیادی را برای

شما بھ  ھمراه خواھد داشت.

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

افزایش تعامل

تکرار

مزایای اعتمادسازی در اینستاگرام

بدست آوردن مشتری

افزایش تعداد فالوورھا

باال رفتن میزان فروش

سواالت متداول روش  ھای اعتمادسازی در اینستاگرام

بھترین روش جذب فالوور چیست؟ +

خرید فالوور درست است یا غلط؟ +
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