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پست اسالیدی یا IGTV اینستاگرام؟ کدام یک بھتر است؟

adminv اکتبر 29, 2022دستھ بندی نشده 

5/5 - (6 امتیاز)

در اپلیکیشن اینستاگرام پست  ھای مختلفی وجود دارد کھ اگر بتوانید انواع پست اینستاگرام را شناسایی کنید، بھ 

راحتی قادر خواھید بود پست مناسبی را برای فعالیت و کسب  و کار خود مورد استفاده قرار دھید.

با انتخاب پست  ھای مناسب بھ  راحتی می  توانید مخاطبین ھدف خود را شناسایی کنید کھ در نھایت باعث توسعھ

کسب و کار شما می  شود و کاربران اینستاگرام فعالیت شما را خواھند دید.

با استفاده از اینستاگرام می  توانید محتوای مختلفی چون عکس و ویدیو را بھ اشتراک بگذارید، ھمچنین بسیاری

از افراد پست  ھای خود را بھ شکل IGTV در اینستاگرام منتشر می  کنند کھ ھر کدام از آن  ھا از معایب و

IGTV مزایایی برخوردار ھستند. بھ ادامھ مطالب اطالعات مناسبی را در مورد پست  ھای اسالیدی و

اینستاگرام در اختیار شما قرار می  دھیم.

شما میتوانید با خرید الیک اینستاگرام برای پست ھایتان میزان الیک پست خود را افزایش دھید و راه برای

رسیدن بھ اکسپلور را کم کنید.

زمانی  کھ شما می  خواھید پست  ھای مختلفی را در اینستاگرام بھ اشتراک بگذارید باید موارد و نکات مھمی را

بھ خاطر داشتھ باشید و آن  ھا را بھ  صورت عملی بھ انجام برسانید تا محتوای شما دیده شود.

ھمان  طور کھ متوجھ ھستید اکانت ھای زیادی وجود دارد کھ مانند شما در حال فعالیت ھستند و ھر کدام از آن با

یک موضوع و فضای خاصی مشغول بھ محتوا گذاری می باشند، بنابراین شما ھم باید بتوانید یک موضوع

مناسب را برای خود انتخاب کنید و تولید محتوا را با توجھ بھ ھمان موضوع انجام دھید.

یعنی شما ھر محتوایی را کھ بھ  عنوان پست پیج خود انتخاب می  کنید باید بھ موضوع شما مرتبط شود و از قرار

دادن بحث  ھای پراکنده کامال خودداری کنید.

مؤلفھ ھای مھم در منتشر کردن پستی اینستاگرام

تولید محتوا
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ھشتگ گذاری یکی از بھترین راھکارھایی است کھ شما ھنگام منتشر کردن پست می  توانید آن را بھ کار ببرید.

در واقع برای استفاده از ھشتگ باید بھ استفاه از پرطرف  دارترین ھشتگ ھا بپردازید.

استفاده از ھشتگ ھای نامفھوم باعث فروکش کردن تعداد بازدید ھا می شود، بنابراین ھشتگ ھایی را انتخاب

کنید کھ کامال قابل  درک و فھم باشند و برای حذف ھر پست حداکثر ٣٠ ھشتگ را بھ کار ببرید.

می توانید زمان  بندی خاصی را برای منتشر کردن محتواھای خود در نظر داشتھ باشید، با انجام این کار

مخاطبانی کھ شما را دنبال می  کنند از زمان دقیق منتشر کردن پست ھا آگاه خواھند بود.

یکی از بھترین مواردی کھ ھنگام بھ  اشتراک  گذاری پست  ھای خود می  توانید با استفاده از آن  بازدید بیشتری

را بھ دست آورید تگ کردن موقعیت جغرافیایی می  باشد، چرا کھ بھ  راحتی بازدید پست شما را باال می  برد.

یعنی زمانی کھ مخاطبان بھ جستجوی ان موقعیت مکانی بپردازند، می  توانند پست شما را  مشاھده کنند.

 IGTV اینستاگرام یکی از قابلیت  ھایی بھ شمار می  رود کھ ھر فردی با استفاده از آن می  تواند ویدیوھای
طوالنی  مدت را در پست  ھای خود بھ اشتراک بگذارد. تا قبل  از این  کھ این قابلیت ارائھ شود ھر فردی تنھا قادر

بھ  اشتراک  گذاری ١ دقیقھ از ویدیوھای خود بود، اما امروزه کاربران عادی بھ  راحتی می  توانند ویدیوھایی را

با مدت  زمان یک ساعت در پیج خود بھ اشتراک بگذارند.

IGTV بھ عنوان یک برنامھ ویدیویی مستقل برای گوشی  ھای اندرویدی و IOS معرفی می  شود کھ ھر کدام از

این دستگاه ھا قابلیت پشتیبانی از آن را دارند.

این قابلیت اینستاگرام باعث شده کھ برنامھ نام برده مانند یک تلویزیون عمل کند و ھر فردی بتواند فیلم  ھای

طوالنی  تر از یک دقیقھ را با استفاده از آن مشاھده کند.

البتھ بھ این نکتھ دقت داشتھ باشید کھ IGTV  فیلم  ھا را بھ  صورت الیو  زنده پخش نمی کند، یعنی شما باید از

قبل فیلم مورد نظر خود را ذخیره کرده باشید تا بتوانید بھ  عنوان ویدیو آن را آپلود کنید.

IGTV اینستاگرام از مضرات و معایبی برخوردار است، در واقع ھر قابلیتی کھ بر روی این اپلیکیشن بھ کار

برده می  شود دارای مزایا و معایبی می باشد.

شما بھ  راحتی می  توانید با استفاده از IGTV ویدیوھا را بھ  صورت کامل مشاھده کنید و از قابلیت عقب و جلو

کردن ویدیو بھره ببرید، در حالی  کھ در پست  اسالیدی چنین امکانی وجود ندارد.

لینک ھای IGTV را می توانید استوری کنید کھ مخاطبان برای تماشای کل ویدیو یک دقیقھ از آن را مشاھده

نمایند مشاھده را ویدیو ادامھ تا کنند لمس را Keep دکمھ باید آن از بعد و کنند م

ه از ھ ا

دوری از بی  نظمی

Geotag استفاده از

IGTV  اینستاگرام چیست؟

IGTV مزایا و معایب

0 

1

https://bankfollower.com/?p=5769#respond


١،  ١١:٠٧۴٠١/٨/٧ (اینستاگرام؟ کدام یک بھتر است؟ (آماده انتشار IGTV پست اسالیدی یا

https://bankfollower.com/?p=5769&preview_id=5769&preview_nonce=c81fe56aa1&post_format=standard&_thumbnail_id=6355&preview=true 3/6

می کنند و بعد از آن باید دکمھ Keep را لمس کنند تا ادامھ ویدیو را مشاھده نمایند.

برای بھره بردن از قابلیت IGTV  نیازی بھ نصب ھیچ  گونھ اپلیکیشن جداگانھ  ای ندارید، این ویدیو پست  ھای

جداگانھ از پست  ھای پیج شما بھ شمار نمی  رود بلکھ تنھا در مدت  زمان نمایش تفاوت دارد.

محتواھای IGTV از تعداد الیک ھا، تعداد نمایش و بازدیدھای صورت  گرفتھ نمی  تواند اطالعات دقیقی در

اختیار شما قرار دھد، بھ  ھمین  علت تحلیل این نوع پست  ھا امکان  پذیر نیست از طرفی نمی  توان فھمید کھ ھر

فردی چند دقیقھ از ویدیو را مشاھده کرده  است.

پست اسالیدی از بازدیدکنندگان بیشتری برخوردار است، چرا کھ مخاطبان بھ  راحتی می  توانند با استفاده از آن
پست  ھا نکات بیشتری را مشاھده کنند. در واقع می  توان گفت یکی از جذاب  ترین قابلیت  ھای اینستاگرام بشمار

می  روند کھ برای جذب مخاطب مؤلفھ  ای بسیار مھم است.

با استفاده از پست  ھایی اسالیدی بھ  راحتی می  توان مطالب و عکس را با ھم منتشر کردو بسیاری از افراد

حوصلھ خواندن کپشن ھای طوالنی ار ندارد، بنابراین عکس ھای اسالیدی بھ راحتی می توانند مطالب را در

ذھن افراد جای دھند.

از دیگر مزیت  ھایی کھ در مورد پست اسالیدی اینستاگرام می  توان بیان کرد این است کھ بھ  راحتی می  توانید

کسب  و کار خود را با استفاده از آن برجستھ کنید. بھ  عنوان مثال اگر قرار بر این است کھ فرد خاصی را

معرفی کنید باید اطالعاتی را از وی در اختیار مخاطبان قرار دھید کھ در این شرایط مطمعنا کاربران حوصلھ

خواندن  تمامی اطالعات را ندارند، تحت این شرایط می توان از پست ھیا اسالیدی استفاده کرد.

با استفاده از پست اسالیدی بھ  راحتی می  توان نظرات مثبت مخاطبان را در قالب چند تصویر بھ اشتراک گذاشت

و این باعث می  شود کھ دنبال کنندگان صفحھ شما بیشتر شود، ھمچنین برای داستان  گویی بھ  راحتی می  توانید

از پست  ھای اسالید استفاده کنید.

اینستاگرام در بازه زمانی ھای مختلفی قابلیت  ھای جدیدی را ارائھ می  دھد کھ یکی از تازه  ترین آن  ھا قابلیت

ریلز می  باشد. این قابلیت بر گرفتھ از برنامھ تیک  تاک است، در واقع با استفاده از ریلز اینستاگرام بھ  راحتی

می  توانید ویدیوھای ١۵ ثانیھ  ای را با ابزارھای ویرایشی بسازید.

از مزیت  ھای ریلز می  توان جذب دنبال کننده بیشتر را نام برد، یعنی شما عالوه  بر این  کھ می  توانید حضور

مخاطبان خود را در پیج افزایش دھید بھ جذب افراد دیگری ھم بپردازید. بھ  عنوان مثال ویدیوھای خود را با

افکت  ھای خاصی بھ اشتراک بگذارید و از آھنگ  ھای متفاوتی استفاده کنید تا مخطبان تمامی ویدیو شما را

مشاھده کنند.

IGTV معایب

پست اسالیدی چیست؟

مزایای پست اسالیدی اینستاگرام

ریلز اینستاگرام چیست؟

مزایای استفاده از ریلز

تفاوت استوری با ریلز
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تفاوتی کھ بین استوری و ریلز وجود دارد این است کھ ریلز اینستاگرام بیشتر مربوط بھ سرگرمی و خالقیت می

 شود، اما استوری تقریبا با موضوعات روزمره ارتباط دارد. در ریلز می  توان افکت ھیا گوناگونی را بھ کار

برد تا جذابیت محتواھا را بیشتر کرد.

بسیاری از افراد فعالیت زیادی در شبکھ  ھای اجتماعی مختلف دارند و چندین اکانت را باید مدیریت کنند کھ

انجام این کار بھ سرعت بسیار باالیی نیاز دارد تا شما بتوانید فعالیت  ھای خود بھ بھترین شکل ممکن انجام دھید.

ابزارھای مدیریتی زیادی ھستند کھ بھ  عنوان یک دستیار ھوشمند می  توانید از آن  ھا بھره ببرید و اکانت ھای

خود را بھ یک داشبورد وصل کنید با انجام این کار بھ تمامی قابلیت  ھا و امکانات شبکھ  ھای اجتماعی دسترسی

خواھید داشت.
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