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 )Followers( در اینترنــت مقاله هــای زیــادی در رابطــه بــا افزایــش دنبــال کننــدگان
ــه اساســی در  ــه 20 نکت ــه ب ــم در ایــن مقال در اینســتاگرام وجــود دارد. مــا می خواهی
ایــن رابطــه بپردازیــم کــه بــا رعایــت آنها مــی توانیــد رشــد چشــمگیری در اینســتاگرام 

داشــته باشــید.
ــه  ــی ک ــت. جای ــت اس ــج اینترن ــدار و رای ــر طرف ــیار پ ــبکه های بس ــتاگرام از ش اینس
کاربــران می تواننــد همدیگــر را مالقــات کننــد و از تجربیــات یکدیگــر اســتفاده کننــد و 
یــا تجربیــات و خاطــرات خــود را در قالــب یــک عکــس بــا یکدیگــر در میــان بگذارنــد.

اخیــرًا میلیون هــا کاربــر بــه اینســتاگرام افــزوده شــده اند و در آمــار اخیــر اینســتاگرام 
در صــدر شــبکه های اجتماعــی قــرار گرفتــه اســت و اکنــون ســوال مهمــی کــه همــه 
بــه دنبــال پاســخ آن هســتند ایــن اســت کــه چگونــه در اینســتاگرام دنبــال کننــدگان 

یــا Follower هایمــان را افزایــش دهیــم؟

ــن رابطــه وجــود دارد. برنامه هــا و تکنیک هــای  ــادی در ای ــت مقاله هــای زی در اینترن
زیــادی نیــز در ایــن زمینــه بــه کار گرفتــه می شــوند کــه بــرای شــرکت ها و اشــخاصی 
ــا  ــت. م ــت اس ــز اهمی ــتند حائ ــی هس ــبکه های اجتماع ــرفت در ش ــال پیش ــه دنب ک

می خواهیــم در ایــن مقالــه بــه 20 نکتــه اساســی در ایــن رابطــه بپردازیــم:
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1. یک کاربر فعال باشید:
اگــر می خواهیــد Follower هایتــان را افزایــش دهیــد می بایســت بــه صــورت مــداوم 
در اینســتاگرام پســت بگذاریــد بــه خصــوص در ســاعت های شــلوغی کــه بیشــتر دیده 
ــی منتشــر  ــن شــبکه اجتماع ــب در ای ــه 3 مطل ــل روزان ــال حداق ــران فع شــوید. کارب

می کننــد.

2. دکمه های شبکه اجتماعی را در بالگ یا سایت خود قرار دهید:
ــالگ  ــی را در ب ــبکه اجتماع ــای ش ــتراتژیک دکمه ه ــای اس ــد در موقعیت ه ــما بای ش

ــه اســت. ــگاه آن در پائیــن مقال ــد کــه بهتریــن جای ــرار دهی خــود ق

3. در وب سایت خود یک بنر از اینستاگرام اضافه کنید:
در یــک نقطــه پــر بیننــده از وب ســایت خــود، بنــری بــا عنــوان » مــرا Follow کنیــد 
» یــا چیــزی شــبیه بــه ایــن قــرار دهیــد. بــه خصــوص در صفحــه مخاطبیــن خــود 

ایــن کار را بکنیــد.

بیشتر بخوانید: 15 نکته برای افزایش محبوبیت در شبکه های اجتماعی

4. حساب کاربری اینستاگرام خود را در ایمیل هایتان قرار دهید:
ایــن کار موجــب تشــویق مــردم بــرای Follow کــردن شــما می شــود. ایــن مســئله در 

روابــط کاری و تجــاری شــما نیــز تأثیــر مثبــت دارد.

5. در کارت تجاری خود اسم کاربری اینستاگرام خود را اضافه کنید:
ایــن عمــل موجــب می شــود تــا نــام کاربــری اینســتاگرام شــما در جاهــای بیشــتری 

دیــده شــده و در نتیجــه تعــداد Follower هــای شــما افزایــش یابــد.
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6. از هشتگ )#( استفاده کنید:
اکثــر کســانی کــه در اینســتاگرام پســت می گذارنــد، از هشــتگ بــرای پست هایشــان 
ــما را  ــت های ش ــتری پس ــراد بیش ــود اف ــث می ش ــن کار باع ــد. ای ــتفاده می کنن اس

ببیننــد.

7. دوستان خود را در عکس ها تگ کنید:
زمانــی کــه شــما دوســتان خــود را در عکــس هــا تــگ می کنیــد، در اصــل شــما ایــن 
ــگ  ــای ت ــش عکس ه ــد و در بخ ــه می کنی ــز اضاف ــا نی ــل آن ه ــه پروفای ــس را ب عک
شــده آن هــا قــرار می دهیــد. ایــن باعــث می شــود دوســتان آن هــا نیــز عکســی کــه 
منتشــر کرده ایــد را ببیننــد و همیــن موضــوع باعــث افزایــش دنبــال کننــدگان شــما 

شــود.

8. با مردم در ارتباط باشید:
اگــر می خواهیــد معــروف شــوید در هــر شــبکه اجتماعــی کــه فکــر می کنیــد بایــد بــا 
مــردم در ارتبــاط باشــید و بــا آن هــا وارد مشــورت، بحــث و گفتگــو شــوید و از ایــن 
ــن روش در اینســتاگرام شــرکت در  ــد. بهتری ــغ کنی ــت هــای خــود را تبلی ــق اکان طری

ــد. ــد می باش ــات پربازدی ــرات صفح ــای نظ بحث ه
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9. بیوگرافی خود مثل عکس پروفایل و ... را به روز کنید:
اطالعــات و بیوگرافی هــای الزم و ضــروری را بــه پروفایــل خــود اضافــه کنیــد و حتمــًا 
اطالعــات تمــاس خــود، وب ســایت و ایمیــل خــود را نیــز در بخــش بیوگرافــی قــرار 

دهیــد.

بیشتر بخوانید: دوام آوردن در رسانه های اجتماعی: 7 نکته که باید بدانید

10. افرادی را دنبال کنید که با شما وجه مشترک دارند:
بــا جســتجوی هشــتگ هــای مرتبــط بــا خودتــان افــرادی کــه بــا شــما وجــه مشــترک 
دارنــد را دنبــال کنیــد تــا دنبــال کننــدگان آن هــا نیــز بتواننــد شــما را راحــت تــر پیــدا 

. کنند

11. عکس های باکیفیت بفرستید:
ــش  ــی روی افزای ــر مثبت ــا، تأثی ــت و پیام ه ــات باکیفی ــذاری محتوی ــتراک گ ــه اش ب

ــذارد. ــدگان می گ ــال کنن ــداد دنب تع

12. در رخدادهای عمومی شرکت کنید
ــد، توجــه  ــه ســمت شــما جلــب می کن یکــی از مــواردی کــه همیشــه مخاطبیــن را ب
بــه مراســم ها و رخدادهــای عمومــی اســت کــه ایــن موضــوع در ایــران نیــز بســیار 
بازدهــی باالیــی دارد. شــما بــا تبریــک گفتــن عیــد و یــا انتشــار یــک مطلــب مربــوط 
بــه رخدادهــای عمومــی می توانیــد ارتبــاط بســیار خوبــی بــا دنبــال کننــدگان خودتــان 

برقــرار کنیــد.

13. ویدئو را فراموش نکنید:
یــک قابلیــت مهــم در اینســتاگرام ویدئوهــای 1 دقیقــه ای اســت کــه بــه شــما ایــن 
ــد.  ــال دهی ــران انتق ــه دیگ ــد ب ــه می خواهی ــه آنچ ــا در60 ثانی ــد ت ــت را می ده فرص
انتشــار ویدئــو در پروفایــل شــما کمــک می کنــد تــا پروفایــل اینســتاگرام شــما زنــده 

بــه نظــر برســد و فقــط عکس هــای ثابــت و بــدون صــدا در آن دیــده نشــود.
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14. در شبکه خود رقابت ایجاد کنید:
نتایــج نشــان می دهــد تشــویق کاربــران بــه شــرکت در رقابت هــا، بحث هــا و حتــی 
مســابقات نتیجــه بســیار مناســبی در پــی خواهــد داشــت. انجــام اینگونــه مســائل در 
 Follower یــک شــبکه اجتماعــی می توانــد بــه محبــوب تــر شــدن برنــد و افزایــش

و ترافیــک بــرای ســایت منجــر شــود.

15. پروفایل فیسبوک خود را به اینستاگرام متصل کنید:
ــد. در ایــن  ــه اینســتاگرام وجــود دارن ــرای اتصــال فیســبوک ب روش بســیار راحتــی ب
ــرادی  ــام اف ــن تم ــابه را بی ــت های مش ــا و پس ــد پیام ه ــی می توانی ــه راحت روش، ب
ــه اشــتراک بگذاریــد و ایــن پیام هــا و پســت ها  ــاط هســتید ب ــا آن هــا در ارتب کــه ب
ــود را  ــات خ ــه ارتباط ــرده و در نتیج ــر ک ــف منتش ــی مختل ــبکه های اجتماع را در ش

گســترش دهیــد.
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16. از پروفایل اینستاگرام در زمان نظر دهی در بالگ ها استفاده کنید:
ــه  ــت ک ــی اس ــده خوب ــن ای ــید، ای ــر می باش ــال درج نظ ــالگ در ح ــک ب ــی در ی وقت
ــود  ــر خ ــن نظ ــوای مت ــک در محت ــک لین ــکل ی ــه ش ــود را ب ــتاگرام خ ــل اینس پروفای
ــا  ــایت ها ی ــندگان وب س ــا نویس ــا ب ــود ت ــث می ش ــورد باع ــن م ــد. ای ــه کنی اضاف
بــالگ هــا ارتبــاط برقــرار کــرده و آن هــا را بــرای دنبــال کــردن شــما تشــویق کنیــد.

ــکر  ــا تش ــرده و از آن ه ــاد ک ــد ی ــک کرده ان ــما کم ــه ش ــه ب ــرادی ک 17. از اف
ــد: کنی

وقتــی مــردم پیام هــای شــما را Like می کننــد، یــا از شــما در نظــرات تشــکر می کننــد 
ــن  ــد همی ــد، شــما هــم بای ــری شــما را منتشــر می کنن ــام کارب ــی اســم و ن ــا حت و ی
کارهــا را در قبــال آن هــا انجــام دهیــد. بــا ایــن کار نــه تنهــا یــک حرکــت دوســتانه 
ــراد بیــش از پیــش  ــه اف ــا اینگون ــه باعــث می شــوید ت ــد، بلک ــه پســند کرده ای و هم

شــما را پشــتیبانی کــرده و دوبــاره دســت بــه چنیــن کارهایــی بزننــد.
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18. از مطالب بی محتوا و اسپم دوری کنید، صادق و شفاف باشید:
اگــر از روش هــای اســپم بــرای جــذب دنبــال کننــده اســتفاده کنیــد، بــه زودی آن هــا 
شــما را UnFollow کــرده و احتمــاالً بــه دوستانشــان نیــز ایــن را پیشــنهاد می کننــد. 
ایــن حرکــت به شــدت در شــهرت و محبوبیــت شــما تأثیــر منفــی می گــذارد. ایــن را 
بــه خاطــر داشــته باشــید کــه صادقانــه رفتــار کــردن و شــفاف بــودن بــه شــما کمــک 
می کنــد تــا نــه تنهــا دنبــال کننــدگان بیشــتری داشــته باشــید، بلکــه از خودتــان نــام 

خوبــی بــه جــای بگذاریــد.

19. یک لیست از مطالب مفید تهیه کنید:
همانطــور کــه در یکــی از مــوارد بــاال گفتیــم، تهیــه کــردن و ارســال پیام هــای باکیفیــت 
ــه اینکــه شــما نمی توانیــد تمــام 24 ســاعت روز و  ــا توجــه ب ــز اهمیــت اســت. ب حائ
تمــام 7 روز هفتــه را در اینســتاگرام باشــید، یــا اینکــه گاهــی اوقــات چیــز باکیفیــت 
و مناســبی بــرای ارســال نداریــد، می توانیــد یــک لیســت از موضوعــات جــذاب تهیــه 
ــات  ــن موضوع ــد. ای ــر کنی ــا را منتش ــرایط آن ه ــور ش ــی در اینج ــر از گاه ــرده و ه ک

ــف باشــد. ــا مقاله هــای مختل ــوزش و ی ــار، آم ــد اخب جــذاب می توان

ــدگان اینســتاگرام داشــته  ــال کنن ــرای دنب ــژه ای فقــط ب 20. پیشــنهادهای وی
باشــید:

ــرای  ــران ب ــی دیجــی کاال در ای ــول و حت ــا ردب ــوال ی ــد کوکاک شــرکت های بزرگــی مانن
ــال کننــدگان خودشــان در اینســتاگرام پیشــنهای هــای ویــژه ای ارائــه می دهنــد. دنب
مثــالً بــا ارائــه تخفیف هــای ویــژه فقــط در اینســتاگرام یــا راه انــدازی مســابقات در 
صفحــه خودتــان می توانیــد اینســتاگرام خودتــان را از وب ســایتتان مجــزا کنیــد تــا 
دیگــران را ترغیــب بــه دنبــال کــردن اینســتاگرام خــود بــه صــورت مجــزا نیــز بکنیــد.
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