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9 اصل بازاریابی در اینستاگرام، چرا در اینستاگرام بازاریابی می کنیم؟

 اکتبر 15, 2022ترفندھای ادمین اینستاگرام عرفان علیزاده

5/5 - (6 امتیاز)

اینستاگرام یکی از پرطرفدارترین برنامھ ھای اجتماعی محسوب می شود کھ در سراسر دنیا، افراد بسیاری از

آن استفاده می کنند. این اپلیکیشن مخاطبان زیادی در سن ھای مختلفی دارد و بھ ھمین دلیل می توان از طریق

آن، تبلیغات گسترده ای انجام داد. این اپلیکشن بھترین ابزار برای بازاریابی آنالین و اینترنتی در ایران است.

آموزش اصولی بازاریابی در اینستاگرام از مھم ترین علومی است کھ برای موفقیت و افزایش فروش در

اینستاگرام ضرورری است.

شاید روش ھای دیگری ھم برای تبلیغ یا بازاریابی وجود داشتھ باشد، اما بدون شک یکی از بھترین آن ھا از

طریق فضای مجازی و اینستاگرام است. این برنامھ بھ تنھایی حدود ٢۵ میلیون کاربر دارد و حتی حدود ٧

میلیارد ھم بر روی آن سرمایھ گذاری کرده اند.

پس اگر قصد نشان دادن برند یا کار خود بھ بقیھ مردم را دارید، بھتر است حتما از طریق بازاریابی اینستاگرام

اقدام نمایید. ھمچنین الزم بھ ذکر است بیان کنیم کھ جوابدھی تبلیغات و بازاریابی در اینستاگرام، بسیار بھتر از

روش ھای دیگر می باشد و ھمین موضوع سبب شده تا اغلب افراد از طریق اینستاگرام کار خود را پیش ببرند.

 

در اینستاگرام می توان شاھد بود کھ برندھا و شرکت ھای معتبری کھ در سراسر دنیا مشھور ھستند، در این

برنامھ فعالیت می کنند . از ھمین رو ھمان طور ھم کھ در مطالب باال بیان شد، کاربران بسیاری از اینستاگرام

استفاده می نمایند.

شاید تا چند سال گذشتھ تنھا استفاده ای کھ از اینستاگرام می شد، تنھا برای بھ اشتراک گذاری عکس و ویدیو

بود، اما حال می توان مشاھده کرد کھ حدود ٢۵ میلیون کاربر دارای بیزینس اکانت ھستند و از این طریق درآمد

خود را کسب می کنند.

ھمچنین امروزه اغلب افراد خریدھای خود را از پیج ھای گوناگون و متنوع اینستاگرام خریداری می کنند و

ھ ا ش اگ اشد داشتھ اال ا دھ ا ا تاگ ن ا د ا ازا تا د ش ث ا ع ض ن ھ

چرا بازاریابی در اینستاگرام، بھترین روش برای تبلیغات محسوب می شود؟
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ھمین موضوع باعث می شود تا بازاریابی در اینستاگرام، جوابدھی بسیار باالیی داشتھ باشد.اگر شما ھم

میخواھید این چنین پیجی داشتھ باشید میتوانید با خرید پیج اینستاگرام از سایت بانک فالوور اکانت خود را راه

اندازی کنید.

البتھ الزم بھ ذکر است بیان کنیم کھ برای بازاریابی و تبلیغات در این برنامھ پرطرفدار، باید در ابتدا یک حساب

کاربری فعال و با فالوورھای باال داشتھ باشید تا نتیجھ تبلیغات و بازاریابی ھم بھتر باشد.

 

در مرحلھ اول، برای ساخت یک پیج خوب و حرفھ ای، باید حتما عکس پروفایل و بیو مناسبی را انتخاب کنید.

اگر قصد راه اندازی کسب و کاری را دارید، بھتر است کھ حتما در حوزه مربوطھ بیو و عکس پروفایل را

انتخاب نمایید.

عکس پروفایل نشان دھنده برند شما می باشد و بیو می تواند توضیحات تکمیلی از کار یا خودتان باشد. اینگونھ

افرادی کھ وارد پیج شوند، راحت تر می توانند بھ پیج اعتماد کنند. ھمچنین در قسمت بیو می توانید لینک ھم

قرار دھید. لینک سایت، لینک درگاه پرداخت و… را برای راحتی مشتریان خود در بیو تعبیھ کنید تا راحت تر

خرید انجام دھند.

 

بیزینس اکانت، بھ حساب ھای تجاری در اینستاگرام گفتھ می شود کھ می توان از طریق آن ھا ھم بازاریابی

انجام داد. حال برای ساخت این اکانت، اصال نیازی نیست کھ شما راه ھا یا روش ھای طوالنی و سخت را طی

کنید.

تنھا در قسمت تنظیمات و بخش اکانت، حساب کاربری معمولی را بھ یک حساب تجاری تبدیل می کند. زمانی

کھ بیزینس اکانت خود را بھ وجود آوردید، می توانید برای بازاریابی در اینستاگرام فعالیت کنید.

این اکانت ھای تجاری قابلیت ھای بسیاری نسبت بھ حساب ھای معمولی دارند و می توان از طریق آن ھا

آمارھا، بازدید و… را مشاھده نمود. توجھ داشتھ باشید کھ حتما برای موفق شدن در تبلیغات و بازاریابی یک

ھدف درست را دنبال کنید و با استفاده تم ھا و استوری ھای چشمگیر فالوور ھای خود را افزایش دھید.

 

موضوع بعدی کھ اھمیت بسیاری در اینستاگرام اھمیت دارد، استفاده از خالقیت می باشد. تا حد امکان سعی کنید

کھ پست ھا و استوری ھای خالقانھ و جدیدی را بھ اشتراک بگذارید. کپی کردن از دیگران یا تقلید، باعث رشد

پیج نمی شود و حتی باعث شده تا اگر فالوری ھم کسب کرده اید، بھ مرور زمان از بین برود.

 

برای این کھ بازاریابی در اینستاگرام جوابدھی بھتری داشتھ باشد، بھتر است کھ حتما رقبا و آمارھا را مورد

بررسی قرار دھید. با مقایسھ کردن روش ھای آن ھا و ھمچنین استفاده از ترفندھای خالقانھ تر باعث می شود تا

پیشرفت بسیاری نسبت بھ بقیھ رقیب ھای خود داشتھ باشید.

 

9 اصل طالیی بازاریابی در اینستاگرام

الزامات یک پیج اینستاگرام استاندارد

اینستاگرام مارکتینگ از طریق بیزینس اکانت

استفاده از خالقیت در بھ اشتراک گذاری پست ھا

بررسی رقبا و مشاھده آمارھا

تولید محتوا با شناخت سالیق کاربران
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برای داشتن تبلیغات موثر در اینستاگرام، بھتر است کھ حتما مخاطب ھا و مشتریان خود را شناسایی کنید.

اینگونھ می توانید محتواھایی را کھ در نظر آن ھا مناسب تر است، تولید کنید.

ھمچنین اگر قصد فروش کاال یا اجناسی داشتھ باشید، با توجھ بھ سن مخاطبان می توانید کاالھای مورد نیاز آن

ھا را ارائھ نمایید. بیزینس اکانت بھ شما این امکان را می دھد تا بتوانید سن مخاطبان و مشتریان را متوجھ

شوید.

 

پست ھا و استوری ھای خود را در ساعت ھای مشخص و بھ صورت برنامھ ریزی بھ اشتراک بگذارید. بھ

عنوان مثال روزی یک پست یا روزانھ سھ استوری؛ با توجھ بھ بازدید و مخاطبان خود می توانید یک روند

درست را در پیج ایجاد کنید تا ھم بازاریابی نتیجھ بھتری داشتھ باشد و ھم کاالی مد نظر بھ فروش برود.

 

قابلیت استوری در اینستاگرام، باعث می شود تا شما مطالب و محتوا ھایی را کھ نمی توانید بھ صورت پست بھ

اشتراک بگذارید، در قالب عکس یا فیلم استوری کنید. اینگونھ ھم جو راحت تری با مشتریان خود بھ وجود می

آورید و ھم بازدید افزایش می یابد.

برای استفاده کردن از این قابلیت ھم می توانید در بخش مربوطھ کھ دوربین اینستاگرام وجود دارد، استوری ھای

مد نظر خود را بھ اشتراک بگذارید. توجھ داشتھ باشید کھ استفاده بیش از حد از استوری در یک روز ممکن

است افراد و فالووران را خستھ کند و حتی باعث شود تا بازاریابی نتیجھ درستی ندھد.

پس ھمان طور کھ در باال بین شد طبق یک برنامھ ریزی درست استوری و پست بھ اشتراک بگذارید.

 

یکی از راھکارھای موثر در اینستاگرام کھ باعث می شود تا بازاریابی و مارکتینگ شما نتیجھ بسیاری داشتھ

باشد، استفاده از الیو می باشد. با الیو شما می توانید با مخاطبان و فالوورھا بھ صورت زنده صحبت کنید و حتی

سواالت آن ھا را پاسخ دھید. اینگونھ افراد بھ نوعی زودتر بھ پیج و شما اعتماد می کنند.

 

سیستم فروش در اکانت ھای بیزینسی  باعث می شود تا بازاریابی بھ طرز چشمگیری افزایش یابد. برای این

کار ھم کافی است کھ تگ مخصوص را بر روی پست ھا درج کنید.

اینگونھ قیمت، نوع کاال و حتی وب سایت ھم برای مخاطبان نشان داده می شوند. توجھ داشتھ باشید کھ برای

کارکرد بھتر این سیستم، حتما لینک درگاه پرداخت برای حساب خود بسازید تا ھزینھ ھا بھ صورت مستقیم بھ

حساب شما واریز شوند.

پست گذاری با توجھ بھ برنامھ ریزی

استفاده از قابلیت استوری

استفاده از قابلیت الیو، برای افزایش جوابدھی تبلیغات

سیستم فروش در اکانت ھای بیزینسی
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اگر تا این قسمت با مقالھ ما ھمراه بوده اید، شما را تشویق میکنم کھ برای مطالعھ کامل و جامع در زمینھ

بازاریابی در اینستاگرام، وارد منبع رسمی این مقالھ شوید. (منبع رسمی)

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

اشتراک در توییتر اشتراک در فیسبوک 

سواالت متداول بازاریابی در اینستاگرام

در ابتدا چھ چیزی برای شروع بازاریابی مھم است؟ +

برای تولید محتوای با کیفیت و افزایش فروش چھ کاری انجام دھیم؟ +
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تخفیف ھای ویژه
برای دریافت آخرین تخفیف ھای ویژه خرید می توانید ایمیل خود را ثبت

کنید.

ایمیل شما 

ثبت

الیک | بازدید | کامنتفالوور اینستاگرام

یک پاسخ بنویسید

وارد شده بھ عنوان aynaz. خروج؟
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