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فوت و فن افزایش فروش در اینستاگرام

adminv نوامبر 19, 2022آموزش اینستاگرام 

5/5 - (7 امتیاز)

اینستاگرام یکی از کاربردی ترین برنامھ ھای فضای مجازی این روزھا محسوب می شود. از طریق این برنامھ

می توان ھم ویدیو و عکس ھای خصوصی را بھ اشتراک گذاشت و از آن برای سرگرمی استفاده نمود، و ھم

کسب و کاری را راه اندازی کرد.

طبق نتیجھ گیری ھا، می توان گفت اپلیکیشن اینستاگرام می تواند باعث افزایش سود در مدت زمان بسیاری کمی

شود. از آنجایی کھ حدود ٢۵ میلیون کاربر در اینستاگرام فعالیت دارند، می توان از طریق آن محصوالت خود

را معرفی کرد و حتی بھ راحتی آن ھا را بھ فروش رساند. برای افزایش فروش کم ھزینھ ترین راه باال بردن

مشتریان خود می باشد کھ میتوانید با خرید فالوور ایرانی اینستاگرام بھ راحتی میزان مخاطبان خود را باال ببرید

و فروش بیشتری داشتھ باشید.

حال در ادامھ با ما ھمراه باشید تا ھر آنچھ کھ راجع بھ افزایش فروش در اینستاگرام نیاز دارید را شرح دھیم.

ھمان طور کھ در مطالب باال بیان شد، اینستاگرام یکی از بھترین اپلکیشن ھا می باشد کھ می توان از طریق آن،

بھ سود نسبتا زیادی رسید. البتھ چند نکتھ و راھکار وجود دارد کھ با رعایت کردن آن ھا، فروش در طی زمان

بسیار کمی افزایش می یابد.

حال برخی از موثرترین این راه کارھا، شامل موارد زیر می باشند؛

امروزه اینستاگرام قابلیت ھای بسیاری را بھ کاربران خود عرضھ می کند. بھ عنوان مثال شما با تبدیل حساب

کاربری ساده خود می توانید از قابلیت ھای بسیار بیزینس اکانت بھره مند شوید و فروش خود را در یک ماه

مورد بررسی قرار دھید.

بیزینس اکانت بھ کاربران این امکان را می دھد کھ بتوانند فروش را مقایسھ کنند یا حتی محصوالتی کھ

طرفداران بسیاری داشتھ اند را بھ خوبی شناسایی کنند. برای تبدیل کردن حساب کاربری عادی بھ تجاری،

نیازی نیست ھیچ راه سختی را طی کنید.

چند راھکار برای افزایش فروش در اینستاگرام

تبدیل اکانت بھ حساب تجاری یا بیزینس اکانت
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کافی است کھ وارد قسمت تنظیمات و بخش اکانت شوید و سپس اکانت معمولی خود را بھ یک بیزنس اکانت

تبدیل کنید. ھمچنین قابلیت دیگری کھ در حساب ھای تجاری می توان از آن بھره مند شد، اضافھ کردن شماره

تلفن و ایمل برای دسترسی راحت مخاطبان می باشد. 

یکی دیگر از نکاتی کھ برای افزایش فروش در اینستاگرام باید بھ آن توجھ کنید، صفحھ و بیوگرافی است. در

واقع بیوگرافی اینستاگرام باعث معرفی برند یا شغل شما بھ بقیھ افراد می شود. از ھمین رو باید حتما آن را

تکمیل کنید تا مخاطبان راحت تر شما را دنبال کنند.

نکتھ مھمی کھ در خصوص بیوگرافی وجود دارد، این است کھ باید حتما در بیوگرافی نکاتی راجب شغل یا نحوه

ارتباط درج شود. بھ عنوان مثال شما نمی توانید در یک پیج کاری از زندگی خصوصی یا سلیقھ تان متنی

بنویسید.

اینگونھ افراد با پیج آشنا نمی شوند و ھمچنین فروشی ھم صورت نمی گیرد. با استفاده کردن از متن ھا و جملھ

ھای مناسب و خالقانھ، یک بیو حرفھ ای بسیازید. اگر بتوانید از ھمان اول بھ صورت حرفھ ای عمل کنید، کار

شما زودتر رونق می گیرد.

تنھا بخشی در اینستاگرام کھ می توان بدون محدودیت لینکی با بقیھ افراد بھ اشتراک گذاشت، بیو است. برای این

کھ کاربران راحت تر بھ سایت یا درگاه پرداخت متصل شوند، می توانید لینک ھا را در بیو قرار دھید و زیر

کپشن پست ھا ھم بھ بیو اشاره کنید.

اینگونھ کار خرید راحت می شود. ھمچنین اگر ھنوز موفق بھ راه اندازی سایت یا درگاه پرداخت نشده اید، بھتر

است کھ حتما دایرکت ھا را بھ صورت منظم پاسخ دھید تا افراد بتوانند زودتر ثبت سفارش انجام دھند.

نکتھ بسیار مھمی در خصوص افزایش فروش در اینستاگرام وجود دارد و آن ھم رعایت کردن تقویم محتوایی

است. توجھ داشتھ باشید کھ بھ اشتراک گذاری پست یا استوری، نباید پشت سرھم باشد.

زیرا اینگونھ ممکن است بقیھ پست را نتوانند مشاھده کنند و تعداد بازدید ھم کاھش می یابد. با برنامھ ریزی و

در ساعات مشخصی پست و استوری بھ اشتراک بگذارید.

بازاریابی از طریق بالگرھا و اینفلوئنسرھا، می تواند تاثیر بسیار زیادی در افزایش فروش در اینستاگرام داشتھ

باشد. معموال افرادی کھ فالوورھای زیادی دارند و بازدید از پیج آن ھا ھم باال است، با معرفی پیج شما،

مخاطبان بھ راحتی اعتماد کرده و در نتیجھ ھم فالوورھا و ھم فروش زیاد می شوند.

کیفیت در اینستاگرام اھمیت باالیی دارد. از آنجایی کھ در زمان پست گذاری، ناخواستھ از کیفیت ویدیو و عکس

ھا کم می شود، باید حتما با دوربین ھا و تم ھای خوب عکس برداری را انجام دھید کھ ھم محصوالت با کیفیت

تر نشان داده شوند و ھم در نظر مخاطبان جالب تر باشند.

حتما ویدیو و عکس ھایی کھ در اینستاگرام بھ اشتراک می گذارید را با باالترین کیفیت، ارسال کنید. ھرچھ

عکس و پست ھا تم ھای جذاب و خالقانھ تری داشتھ باشند، قطعا در نظر مخاطبان ھم جالب تر ھستند.

تکمیل بیوگرافی

قرار دادن لینک در بیو

تولید محتوا، با استفاده از تقویم محتوایی

تبلیغات و بازاریابی از طریق اینفلوئنسرھا

بھ اشتراک گذاری محتواھای با کیفیت

استفاده از ھشتگ در زیر پست ھا
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فراموش نکنید زیر پست ھا حتما از کپشن ھای مرتبط و پرطرفدار استفاده کنید. ھشتگ ھا تاثیر بسیاری بر

روی افزایش فروش در اینستاگرام دارند و زمانی کھ این کلمھ ھا بھ لینک تبدیل می شوند، افراد با کلیک کردن

بر روی آن ھا، می توانند پست ھای مورد عالقھ خود را مرتبط با کلمھ بیابند. ھشتگ ھا باعث زیاد شدن بازدید

ھم می شوند.

تخفیفات می توانند نقش موثری در زیاد شدن فروش داشتھ باشند. در اعیام و جشن ھا یا آخر ھر فصل، بھتر

است کھ تخفیفات و پاداش مناسبی  را برای کاربران تھیھ کنید. اینگونھ حتی کاالھایی ھم کھ طرفدار زیادی

نداشتند، در مدت زمان کم بھ فروش می رسند.

برای داشتن فروش باال، ارتباط داشتن با مخاطبان را فراموش نکنید. تا حد امکان از جمالت و لحن ھای مناسب

و زیاد استفاده کنید تا افراد را اذیت نکند. اگر بتوانید ارتباط موثری با فالوورھا برقرار کنید، فروش ھم بھ طرز

چشم گیری زیاد می شود.

موضوع بعدی کھ اھمیت بسیاری ھم دارد، اعتماد فالوورھا و مخاطبان است. با بھ اشتراک گذاری اسکرین شات

رضایت دیگر خریداران، می توانید این اعتماد را بھ دست آورید. البتھ راه ھای دیگری ھم وجود دارد.

بھ عنوان مثال استفاده کردن از سایت، درگاه پرداخت مطمئن و… باعث می شود تا افراد راحت تر بھ پیج

اعتماد کنند و خرید را انجام دھند. ھمچنین فراموش نکنید کھ حتما در اکانت تجاری خود، شماره تماس، ایمیل را

قرار دھید تا برای فالوورھا نمایش داده شوند. این راه کارھا باعث می شوند تا ھم فروش افزایش یابد ھم تعداد

بیشتری اعتماد کنند.

 

اشتراک در توییتر اشتراک در فیسبوک 

افزایش فروش در اینستاگرام

استفاده از تخفیفات

ارتباط قوی با مشتریان

جلب رضایت مخاطبان

سواالت متداول افزایش فروش در اینستاگرام

چگونھ در اینستاگرام مشتری جذب کنم؟ +
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