
١،  ١٠:٢٩۴٠١/٨/٢٨ آموزش طراحی کاور پست اینستاگرام ویژه اکسپلور

https://bankfollower.com/?p=6104&preview=true 1/5

آموزش طراحی کاور پست اینستاگرام ویژه اکسپلور

aynaz نوامبر 19, 2022ترفند ھای اینستاگرام 

5/5 - (3 امتیاز)

یکی از مھمترین موضوعاتی کھ در مورد پست ھای اینستاگرامی، توجھ ھمھ را جلب می کند معموال کاور پست

ھا می باشد. آیا تا بھ حال بھ این موضوع فکر کرده اید کھ با مشاھده پست ھای مختلف در قسمت اکسپلور

اینستاگرام چھ چیزی نظرتان را جلب می کند؟

خب طبیعی است کھ کاربران در اینستاگرام با مشاھده کاور پست ھا است کھ توجھشان بھ پست ھا معطوف می

گردد. پس نباید نقش کاور پست ھا در رابطھ با جذب الیک و کامنت برای آن ھا نادیده گرفت.

در صورتی کھ بتواند کاور ھای جذاب و زیبایی را برای پست ھای اینستاگرامی طراحی و آماده کنید یقینا بھتر

می توانید مشتری و مخاطب جذب پیج خود بکنید. اما خب ساخت کاور ھای جذاب و حرفھ ای برای پست ھا

کار چندان آسانی ھم نیست و نیاز بھ رعایت کردن برخی اصول و قواعد می باشد.

سایت بانک فالوور ھم مثل ھمیشھ بھ منظور توسعھ دادن بھ کسب و کار شما عزیزان، این مقالھ آموزشی را
آماده کرده تا آموزش کامل ساخت کاور پست اینستاگرام ویژه اکسپلور را برایتان ارائھ دھد. با مطالعھ کامل این

مقالھ می توانید در این زمینھ حرفھ ای گردید و بھترین و زیباترین کاور ھا را برای پست ھای اینستاگرامی خود

تھیھ کنید.

قبل از این کھ مطالب مرتبط با آموزش ساخت کاور پست اینستاگرام را مطالعھ کنید بھتر است در ابتدا در مورد

کاور پست اینستاگرام مطالبی را تھیھ کنید و بدانید کھ اصال کاور پست اینستاگرام چیست؟

زمانی کھ یک پست بھ صورت ویدئو در اینستاگرام مشاھده می کنید قبل از این کھ اصل موضوع را مشاھده

کنید معموال یک عکس بھ مدت 1 ثانیھ نمایش داده می گردد.

بھ این تصویر یک ثانیھ ای کھ در ابتدای ھر پست نمایش داده می گردد معموال کاور پست اینستاگرام گفتھ می

گردد. ھرچھ این کادر زیبا تر باشد مطمئن باشید کھ این پست بازدید بیشتری خواھد داشت.

نکتھ بسیار جالبی کھ در رابطھ با گذاشتن کاور پست در آپدیت ھای اخیر اینستاگرام وجود دارد این است کھ شما

امکان دارید کاور ویدیو را از ھمان حافظھ گوشی خود انتخاب کنید و نیازی نیست کھ حتما تصویر کاور در

کاور پست اینستاگرام چیست؟
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ثانیھ اول باشد.

کاور ھای اینستاگرامی معموال تفاوت ھای زیادی با یکدیگر دارند. چرا کھ کاور ھا را بر اساس موضوع پست

انتخاب می کنند و یک چکیده کوچک از موضوع پست را در قالب کاور بھ مخاطب نشان میدھند.

اما خب برای این کھ بتوانید بھترین کاور را انتخاب کنید و پست شما بیشترین تعداد الیک و کامنت را داشتھ

باشد باید از برخی اصول و قواعد پیروی کنید. پس برای این کھ شما را بیشتر با این قواعد و اصول آشنا کنیم

مطالب زیر را برایتان آماده کرده ایم:

اگر بخواھید بھ یک باره توجھ کل کاربران اینستاگرام را بھ سمت پست خود جذب کنید در ابتدا باید بدانید کھ از

یک تیتر فوق العاده جذاب استفاده کنید. انتخاب کردن تیتر جذاب بھ قدری اھمیت دارد کھ در واقع شما با این کار

گویا نصف راه را طی کرده اید. شما باید از تیتری استفاده کنید کھ بتوانید از طریق آن مخاطبان را مشتاق بھ

دیدن پست بکنید. برای درک بھتر بھ این مثال توجھ کنید:

مثال شما می خواھید از یک محصول جدید رونمایی کنید باید بنویسید کھ: رونمایی از محصول جدید شرکت و یا

قابلیت ھای جدید این محصول جدید…

با توجھ بھ این کھ اینستاگرام پلتفرمی بصری می باشد باید از رنگ ھا و تصاویر در ابتدا استفاده کنید. پس رنگ

کاور میتواند بزرگترین کمک را بھ شما داشتھ باشد. برای این کار ھم باید با روانشناسی رنگ ھا آشنا باشید.

مثال این کھ رنگ ھای گرم معموال احساسات بیننده را تشدید می کنند و جذب خود می کنند. رنگ ھایی مانند

قرمز، نارنجی، ارغوانی و… جز رنگ ھای گرم می باشند.

بھترین ایده برای ساخت کاور پست اینستاگرامی استفاده کردن از لوگوی کسب و کارتان در بخش کاور می

باشد. چرا کھ این کار عالوه بر جذاب کردن کاور، در زمینھ برند سازی نیز می تواند نقش بزرگی داشتھ باشد.

ھمان طور کھ در بخش ھای باال ھم اشاره کردیم کاوری کھ برای ویدئو ھا و پست ھا در نظر می گیرد باید با

موضوع پستتان مرتبط باشد.

اگر بھ موضوع ابعاد کاور توجھ کنید متوجھ خواھید شد کھ در جدید ترین آپدیت ھای اینستاگرام معموال، تمامی

پست ھا طول و عرض یکسان دارند و بھ صورت مربعی نشان داده می شوند. بھ این منظور ھم شما باید از این

اصول پیروی کنید.

و اما رسیدیم چند سوال رایج و پرتکرار کھ در رابطھ با ساخت کاور پست ھای اینستاگرام از طرف کاربران

پرسیده می گردد.

پاسخ این سوال کامال واضح است. بلھ می توان در ساخت و طراحی کاور پست اینستاگرام از انواع ابزار ھای

حرفھ ای کھ بھ این منظور طراحی شده اند استفاده کرد. برخی از این ابزار ھای حرفھ ای عبارتند از:

Inshot

Picsart

ویژگی کاور پست اینستاگرام

1.استفاده کردن از تیتر ھای جذاب

2.استفاده ھوشمندانھ از رنگ ھا

3.استفاده از لوگو برای ساخت کاور پست اینستاگرام

4.ھمخوانی کاور پست با محتوای پست

5.کاور پست را در ابعاد متناسب درست کنید!

آیا می توان در ساخت کاور پست اینستاگرام از برنامھ ھای ویرایشی استفاده کرد؟
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Canva

 

خیر، برای ساخت کاور پست اینستاگرام در ویندوز ھم می توانید از برنامھ معروف فتوشاپ استفاده کنید.

تمامی ابزار ھای معرفی شده در بخش ھای باال، مزیت ھایی دارند کھ می توانید بھ راحتی آن ھا را دانلود کرده

و استفاده کنید. باز ھم اگر در مورد ساخت کاور پست اینستاگرام ویژه اکسپلور سوالی داشتید می توانید با

مشاورین سایت بانک فالوور در  ارتباط باشید و مشکالت خود را حل کنید. و یا با خرید خدمات اینستاگرام از

سایت بانک فالوور مثل خرید فالوور خرید الیک اینستاگرام برای پست ھای اینستاگرام خود باعث دیده شدن

پست ھایتان در اکسپلور شوید.
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