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ــداف  ــق اه ــرای تحق ــد ب ــر و کارآم ــای مؤث ــی از روش ه ــتاگرام یک ــی در اینس بازاریاب

کســب وکار در راســتای تقویــت بازاریابــی و افزایــش فــروش محســوب می شــود. بــا 

ــی در اینســتاگرام آشــنا خواهیــد  ــی بازاریاب ــا مراحــل عملیات ــب ب مطالعــه ایــن مطل

شــد و می توانیــد بــا کمتریــن ســرمایه، بیشــترین رشــد و پیشــرفت را شــاهد باشــید.

اینســتاگرام بــه عنــوان یــک شــبکه اجتماعــی محبــوب و پرمخاطــب، بــا فراهــم آوردن 

ــل  ــتاق و تعام ــدگان مش ــال کنن ــذب دنب ــیل ج ــور و پتانس ــر مح ــرم تصوی ــک پلتف ی

فــراوان، جایــگاه و اهمیــت ویــژه ای بــرای کســب وکارهای مختلــف پیــدا کــرده اســت. 

ــه  ــل توجهــی را تجرب ــد ســال گذشــته، رشــد قاب ایــن شــبکه اجتماعــی در طــول چن

ــادی و  ــران ع ــرای کارب ــب، ب ــد و جال ــات جدی ــزودن ویژگی هــا و امکان ــا اف ــرده و ب ک

بــه خصــوص بــرای صاحبــان کســب وکار ارزشــمندتر و ســودمندتر شــده اســت. ایــن 

ــات شــده و  ــف اثب ــرای کســب وکارهای مختل ــا گذشــت زمــان ب ارزش و ســودآوری ب

لــذا بســیاری از کســب وکارهای جدیــد و باســابقه بــه بازاریابــی از طریــق اینســتاگرام 

روی آورده انــد.

مــا در ایــن مطلــب بــه معرفــی اصــول بازاریابــی در اینســتاگرام می پردازیــم و تمامــی 

ــم داد؛ امــا  ــوب را شــرح خواهی ــی در ایــن شــبکه محب ــرای بازاریاب مؤلفه هــای الزم ب

پیــش از هــر چیــزی بایــد بــا دلیــل و ضــرورت اســتفاده از اینســتاگرام بــرای بازاریابــی 

بیشــتر آشــنا شــویم.

1

https://modireweb.com


بازاریابی در اینستاگرام؛ چگونه از اینستاگرام برای اهداف تجاری خود 

استفاده کنیم؟

www.modireweb.com

بیشتر بدانید: پینترست چیست و شیوه کار با آن چگونه است؟

ضرورت استفاده از اینستاگرام در بازاریابی

ــای  ــتفاده در کمپین ه ــورد اس ــی م ــای اصل ــی از پلتفرم ه ــه یک ــتاگرام ب ــروزه اینس ام

بازاریابــی تبدیــل شــده اســت کــه البتــه بــی دلیــل نیســت: ایــن شــبکه اجتماعــی، 

طیــف وســیعی از مخاطبــان گوناگــون دارد کــه از تعامــل بــا برندهــای مــورد عالقــه 

ــات  ــی اقدام ــش اثربخش ــث افزای ــود باع ــه خ ــه نوب ــن ب ــد و ای ــذت می برن ــود ل خ

بازاریابــی می شــود.

مزایــای بازاریابــی در اینســتاگرام بــا اســتفاده از تحقیقــات و مطالعــات مــوردی فراوانی 

تأییــد شــده و تأثیــر مســتقیم آن بــر جــذب مشــتریان راغــب )lead( اثبــات گردیــده 

اســت. بــرای نمونــه بــه آمــار زیــر توجــه کنیــد:

• بیــش از 25 میلیــون کســب وکار مختلــف در سراســر جهــان از اینســتاگرام اســتفاده 

ــک  ــر روز از ی ــم در ه ــت ک ــتاگرام دس ــر اینس ــون کارب ــش از 200 میلی ــد و بی می کنن

ــد؛ ــد می کنن ــل( بازدی ــس پروفای ــاری )بیزین ــل تج پروفای

ــران اینســتاگرام دســت کــم یــک برنــد را در ایــن شــبکه اجتماعــی  • 80 درصــد کارب

دنبــال می کننــد و 60 درصــد آن هــا محصــوالت یــا خدمــات جدیــدی را از ایــن طریــق 

ــد؛ ــداری کرده ان ــدا و خری پی

• دســت کــم 30 درصــد کاربــران اینســتاگرام، یکــی از محصوالتــی کــه در ایــن شــبکه 

ــد؛ ــد را خریده ان ــدا کرده ان ــی پی اجتماع
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• 65 درصــد از پرمخاطب تریــن پســت های اینســتاگرام بــه وضــوح حــاوی تبلیغــات 

محصــوالت مختلــف هســتند.

مــردم بــه دنبــال کــردن برندهــای مختلــف عالقــه دارنــد و فعاالنــه در پــی کشــف و 

خریــد محصــوالت و خدمــات جدیــد یــا مورد نیازشــان هســتند. به عــالوه، اینســتاگرام 

ــرای  ــردی ب ــزودن قابلیت هــای جــذاب و کارب ــرای اف ــالش ب ــز پیوســته در حــال ت نی

توســعه تجــارت الکترونیکــی در ایــن شــبکه اجتماعــی پرطرفــدار اســت.

ــزان  ــوب و می ــیار خ ــج بس ــتاگرام )Instagram ads( نتای ــی اینس ــرم تبلیغات پلتف

تعامــل قابــل توجهــی را عایــد کســب وکار کــرده و قابلیــت خریــد از طریــق اینســتاگرام 

نیــز فرآینــد فــروش را بــا ایــن شــبکه اجتماعــی تلفیــق می نمایــد )در ادامــه بــه شــرح 

ــوع  ــف و متن ــای مختل ــات و قابلیت ه ــه امکان ــت(. مجموع ــم پرداخ ــر دو خواهی ه

ــی کــه جذابیــت  ــرای محصوالت ــه خصــوص ب ــرای فــروش اینترنتــی -ب اینســتاگرام ب

ــرای  ــی ب ــه پتانســیل باالی ــری را فراهــم مــی آورد ک ــی نظی ــب ب ــد- ترکی بصــری دارن

افزایــش تعامــل و فــروش خواهــد داشــت.

بــا ایــن مقدمــه، بــه ســراغ ذکــر و شــرح آنچــه کــه بــرای اســتفاده از اینســتاگرام در 

ــم. ــاز خواهیــد داشــت می روی کســب وکار خــود نی
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 Business( ــا تجــاری ــری بیزینســی ی ــه نخســت: یــک حســاب کارب مرحل

ــد ــاد کنی Account( ایج

اگــر یــک حســاب کاربــری معمولــی یــا شــخصی داریــد کــه دنبــال کننــدگان فعالــی 

دارد و محتــوای آن نیــز بــرای امــور تجــاری مناســب اســت می توانیــد بــه آســانی آن 

را بــه یــک حســاب بیزینــس یــا تجــاری تبدیــل کنیــد. از ایــن طریــق، بــدون اینکــه 

مخاطبــان فعلــی خــود را از دســت بدهیــد بــه قابلیت هــای مخصــوص حســاب های 

ــد. ــدا می کنی تجــاری دســت پی

ــاب  ــه حس ــا اینک ــد ی ــتاگرام نداری ــخصی در اینس ــری ش ــاب کارب ــه حس ــا چنانچ ام

شــخصی شــما پتانســیل الزم بــه منظــور اســتفاده در کســب وکار را نــدارد الزم اســت 

ــری تجــاری جدیــد ایجــاد کنیــد. کــه یــک حســاب کارب
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- روش ایجاد یک حساب کاربری تجاری جدید

1. برنامه )اپ( اینستاگرام برای iOS، اندروید یا ویندوز را دریافت و نصب کنید؛

2. برنامه را باز و روی Sign Up یا ثبت نام کلیک کنید؛

ــه  ــد ک ــل داری ــد. چنانچــه تمای ــل خــود را وارد نماییــد و Next را بزنی 3. آدرس ایمی

حســاب تجــاری اینســتاگرام خــود را بــه صفحــه فیس بــوک مخصــوص کســب وکارتان 

متصــل نماییــد حتمــًا از ایمیــل مدیــر صفحــه مــورد نظــر اســتفاده کــرده یــا از گزینــه 

Log in with Facebook یــا ورود از طریــق فیس بــوک اســتفاده کنیــد؛

4. نــام کاربــری و رمــز عبــور مــورد نظــر خــود را انتخــاب کــرده و اطالعــات پروفایــل 

ــات  ــش اطالع ــازی بخ ــه س ــه، روش بهین ــد )در ادام ــل کنی ــری را تکمی ــاب کارب حس

ــم داد.( ــرح خواهی ــل را ش پروفای

Done .5 را لمس کنید؛

ــر  ــل زی ــردن مراح ــال ک ــا دنب ــه ب ــد ک ــخصی داری ــری ش ــاب کارب ــک حس ــاال ی 6. ح

ــد. ــل کنی ــاری تبدی ــاب تج ــک حس ــه ی ــد آن را ب می توانی

 

- روش تبدیل حساب شخصی اینستاگرام به حساب تجاری

1. از طریق برنامه اینستاگرام به حساب کاربری شخصی خود وارد شوید؛

ــن  ــپس از پایی ــس و س ــت را لم ــم اس ــط روی ه ــه خ ــه س ــبیه ب ــه ش ــی ک 2. عالمت

ــد؛ ــاب کنی ــات را انتخ ــا تنظیم ــه، Settings ی صفح
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 Switch to گزینــه  صفحــه،  پاییــن  در  و  شــوید   Account قســمت  وارد   .3

نماییــد؛ انتخــاب  را   Professional Account

4. حــاال دو گزینــه Creator و Business در برابــر شــما ظاهــر می شــود کــه طبیعتــًا 

بایــد دومــی را انتخــاب کــرده و در پاییــن صفحــه، دکمــه Continue را لمــس کنیــد؛

Category .5 یا نوع کسب وکار خود را انتخاب کنید و Next را بزنید؛

6. اگــر مایلیــد کــه حســاب تجاری اینســتاگرام خــود را به صفحــه تجــاری فیس بوکتان 

ــن کار را  ــات ای ــوی تنظیم ــق من ــدًا از طری ــا بع ــا ی ــد در اینج ــد، می توانی ــل کنی متص

انجــام بدهیــد؛

ــد  ــد: حســاب تجــاری اینســتاگرام شــما بای 7. اطالعــات تمــاس خــود را اضافــه کنی

حــاوی یــک آدرس ایمیــل، یــک شــماره تلفــن یــا آدرس محــل فعالیــت کســب وکار 

)یــا همــه ایــن مــوارد( باشــد؛

8. دکمه Done را لمس کنید.
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مرحلــه دوم: یــک اســتراتژی هدفمنــد و آینده دار بــرای بازاریابی در اینســتاگرام 

ــن کنید تدوی

تهیــه و تنظیــم یــک اســتراتژی قــوی و خــوش آتیــه بــرای بازاریابــی در اینســتاگرام 

مســتلزم طــی مراحــل زیــر خواهــد بــود:

 

- مخاطب هدف خود را تعیین و تبیین کنید

پیــش از آنکــه بتوانیــد دربــاره نــوع محتوایــی کــه بایــد در اینســتاگرام پســت کنیــد 

ــد  ــاهده می کنن ــه آن را مش ــرادی ک ــه اف ــبت ب ــه نس ــت ک ــد الزم اس ــم بگیری تصمی

شــناخت پیــدا کنیــد.

ــه در  ــد ک ــکیل می دهن ــال تش ــر 35 س ــران زی ــتاگرام را کارب ــران اینس ــت کارب اکثری

مجمــوع، اختــالف زیــادی بیــن تعــداد کاربــران مذکــر و مؤنــث وجــود نــدارد. البتــه 

بــرای تعریــف مخاطبــان هــدف منحصــر بــه فــرد برنــد خــود بایــد از ایــن آمــار کلــی 

فراتــر برویــد. بــه ایــن منظــور:

• خریداران کنونی را بشناسید؛

ــد را  ــت داری ــا فعالی ــه در آن ه ــی ک ــبکه های اجتماع ــایر ش ــی س ــای تحلیل • ابزاره

ــوید؛ ــنا ش ــتر آش ــود بیش ــدگان خ ــال کنن ــا دنب ــا ب ــد ت ــی کنی بررس

• درباره رقبا و مخاطبان آن ها تحقیق کنید؛
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• مشــخص کنیــد کــه بــه دنبــال عرضــه و ارائه چــه محتــوای ارزش آفرین و ســودمندی 

بــه مخاطب هســتید.

پــس از درک مخاطــب، بــه ایــن فکــر کنیــد کــه آن مخاطب به مشــاهده چــه محتوایی 

از جانــب شــما تمایــل خواهــد داشــت؛ چــه محتوایــی در پروفایــل کاربــری خــودش 

منتشــر می کنــد و چــه تعامالتــی بــا رقبــا یــا برندهــای مشــابه دارد؟

 

- اهداف خود از بازاریابی در اینستاگرام را دقیقًا مشخص کنید

تعییــن و درک دقیــق هــدف نهایــی اســتفاده از اینســتاگرام در راســتای اهــداف تجاری، 

ــتاگرام  ــر در اینس ــی مؤث ــتراتژی بازاریاب ــک اس ــه ی ــرای تهی ــا ب ــن گام ه ــی از اولی یک

محســوب می شــود. درک اهــداف، مانــع رفتــن بــه بیراهــه می شــود و امــکان تمرکــز 

همــه اقدامــات بــر روی تحقــق هدف هــای واقــع گرایانــه کســب وکار را فراهم مــی آورد.

ــه طــور  ــی داشــته باشــند؟ ب ــد چــه ویژگی های ــی بای ــا اهــداف انتخاب ــا هــدف ی ام

ــد: ــرار می گیرن ــه SMART ق ــوم ب ــی موس ــر در چارچوب ــداف مؤث ــی، اه کل

• Specific: دقیق و مشخص؛

• Measurable: قابل سنجش و ملموس؛

• Attainable: واقع گرایانه و قابل تحقق؛

• Relevant: مرتبط و متناسب؛

• Timely: زمان بندی شده.
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البتــه در حیــن اینکــه بــه دنبــال کســب جایگاهــی در اینســتاگرام هســتید می توانیــد 

برخــی اهــداف خــود را بــر مبنــای شــاخص های کم ارزش تــری ماننــدی تعــداد الیــک، 

ــا  ــو و نظــرات نیــز تعییــن کنیــد؛ امــا مراقــب باشــید کــه تعییــن اهدافــی کــه ب فال

ــه  ــه نکت ــد. از اینجــا ب ــم نیندازی ــد را از قل ــد دارن هدف هــای واقعــی کســب وکار پیون

ــیم: ــد می رس بع

 

- بر روی شاخص های عملکردی مناسب تمرکز کنید

ــر  ــرای ه ــوند ب ــنجیده ش ــه و س ــر گرفت ــر نظ ــد زی ــه بای ــبی ک ــاخص های مناس ش

کســب وکار متفــاوت خواهــد بــود، امــا بــه طــور کلــی بایــد روی شــاخص های مرتبــط 

بــا فرآینــد ســفر مشــتری تمرکــز کنیــد؛ بــه عبــارت دیگــر، اهــداف شــما بایــد هم راســتا 

بــا یکــی از چهــار مرحلــه ســفر مشــتری باشــند:

ــد،  ــه برن ــد آگاهــی نســبت ب ــده شــاخص هایی مانن • شــاخص های آگاهــی: دربردارن

نــرخ رشــد تعــداد دنبــال کننــدگان، و تعــداد بازدیــد از پســت ها.

ــه  ــا توجــه ب ــل )ب ــزان تعام ــد می ــل: شــامل شــاخص هایی مانن • شــاخص های تعام

الیک هــا( و نــرخ تقویــت یــا amplification rate )بــر اســاس میــزان بــه اشــتراک 

گــذاری(.

• شــاخص های تبدیــل: شــامل شــاخص هایی ماننــد نــرخ تبدیــل، نــرخ کلیــک خــوری 

و بانــس ِریــت )Bounce Rate( یــا نــرخ پــرش. در صورت اســتفاده از تبلیغــات پولی، 
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شــاخص هایی ماننــد هزینــه در ازای کلیــک یــا نمایــش را نیــز در نظــر می گیریــم.

ــالً نوشــتن  ــر اقدامــات مشــتری؛ مث • شــاخص های مشــتری: شــاخص های متکــی ب

نظــرات مثبــت.

 

- یک برنامه زمانی منظم برای ارسال پست در اینستاگرام تدوین کنید

ــکل  ــما ش ــتاگرامی ش ــاب اینس ــول حس ــد در ح ــه عالقمن ــک جامع ــه ی ــس از اینک پ

گرفــت، آن افــراد عالقمنــد از شــما انتظــار خواهنــد داشــت کــه بــه طــور مرتــب پســت 

ارســال کنیــد. دقــت کنیــد کــه بــا وجــود اینکــه بایــد برنــد خــود را مرتبــًا در معــرض 

دیــد مخاطــب قــرار بدهیــد و وی را بــه تعامــل ترغیــب نماییــد؛ امــا نبایــد بــا افــراط 

یــا بــی نظمــی در ارســال پســت انگیــزه مخاطبــان بــرای تعامــل را از بیــن ببریــد یــا 

بدتــر از آن، باعــث شــوید کــه شــما را آنفالــو کننــد.

عــالوه بــر تعییــن تعــداد پســت هایی کــه در هــر هفتــه منتشــر می کنیــد، الزم اســت 

کــه ســاعت و روزهــای مناســبی را نیــز بــرای ارســال پســت در نظــر بگیریــد؛ اما ســؤال 

ایــن اســت کــه چــه زمانــی بــرای ارســال پســت مناســب تر اســت؟

هیــچ ســاعت و زمــان مشــخصی وجــود نــدارد کــه بــرای همــه کســب وکارها مناســب 

باشــد. ایــن موضــوع توســط یــک تحقیــق بــا آنالیــز 200000 پســت اینســتاگرامی از 11 

حــوزه مختلــف فعالیــت بررســی و اثبــات شــد. بــه عنــوان نمونــه بــر طبــق نتایــج این 
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بررســی، بیشــترین موفقیــت بــرای صنایــع خوراکــی و نوشــیدنی بــا ارســال پســت در 

حوالــی ســاعت 12 ظهــر حاصــل می شــود.

بــرای تعییــن مناســب ترین زمــان بــرای ارســال پســت بایــد عــالوه بــر بررســی ســایر 

ــا  ــد ت ــان کنی ــف را امتح ــی مختل ــای زمان ــان، بازه ه ــوزه فعالیتت ــر ح ــای برت برنده

ــد. ــما می کن ــد ش ــل را عای ــزان تعام ــترین می ــک بیش ــه کدام ی ــد ک ببینی

نکتــه کلیــدی در اینجــا تعییــن زمانــی اســت کــه مخاطــب هــدف شــما در اینترنــت 

ــا را  ــودن دنبال کننده ه ــن ب ــان آنالی ــتاگرام، زم ــش Insights اینس ــور دارد. بخ حض

ــر اســاس روز و ســاعت نشــان می دهــد. ب
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بــرای دریافــت ایــن اطالعــات، روی آیکــن ســه خطــی کلیــک کنیــد و ســپس گزینــه 

ــه  ــه Audience کلیــک کنیــد و ب Insights را انتخــاب نماییــد. پــس از آن روی زبان

پاییــن صفحــه برویــد تــا چیــزی شــبیه بــه تصویــر بــاال ظاهــر شــود. زمان هایــی کــه 

نمــودار ســتونی آن هــا بلندتــر اســت بــرای ارســال پســت مناســب تر خواهنــد بــود.

ــق  ــم محتوایــی دقی ــرای ارســال پســت، یــک تقوی پــس از تعییــن بهتریــن زمــان ب

درســت کنیــد و بــا اســتفاده از آن، از قبــل بــرای ارســال محتــوا برنامــه ریــزی کنیــد.

 

مرحله سوم: بهینه سازی پروفایل را در اولویت قرار دهید

ــی را وارد  ــات ابتدای ــی اطالع ــاری، برخ ــری تج ــاب کارب ــازی حس ــگام فعال س در هن

ــرای کســب بهتریــن نتایــج، پروفایــل خــود را  کردیــد؛ حــاال وقــت آن رســیده کــه ب

ــد.  ــل کنی تکمی

 

- بیوی پروفایل اینستاگرام خود را تکمیل و بهینه کنید

بــا اینکــه قســمت بیــو )بخــش Bio در صفحــه پروفایــل کــه بــرای توضیــح دربــاره 

ــا کســب وکار در نظــر گرفتــه شــده اســت( اهمیــت بســیار زیــادی دارد، امــا  ــر ی کارب

ــی  ــه بازدیدکنندگان ــن قســمت ب ــد. ای ــر را در آن وارد کنی ــد 150 کاراکت ــط می توانی فق

ــد نشــان می دهــد  ــه شــما مراجعــه می کنن ــه برگ ــه ب ــار اســت ک ــن ب ــرای اولی ــه ب ک
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کــه چــه کســی هســتید، موضــوع برندتــان چیســت، و کســب وکار شــما چــه ســود و 

ــرای آن هــا داشــته باشــد. ــد ب ــی می توان منفعت

امــا چطــور می توانیــد همــه ایــن اطالعــات را در چنیــن فضــای محــدودی بگنجانیــد و 

در عیــن حــال، شــخصیت برندتــان را نیــز نشــان بدهیــد؟ بــه ایــن منظــور، عــالوه بــر 

اســتفاده از خالقیــت خودتــان، نــکات زیــر را نیــز مــد نظــر قــرار بدهیــد:

• از ســبک و ســیاق برنــد )Brand Voice یــا صــدای برنــد( خودتــان اســتفاده کنیــد: 

شــخصیت برندتــان را نشــان بدهیــد و بســته بــه نــوع کســب وکار و فضــای حاکــم بــر 

آن، از لحــن جــدی و حرفــه ای، غیــر رســمی یــا شــوخ طبعــی اســتفاده کنیــد.

ــل  ــد قاب ــرار می دهی ــو ق ــه در بی ــتگ هایی ک ــد: هش ــتفاده کنی ــتگ )#( اس • از هش

ــط  ــده توس ــد ش ــوای تولی ــه محت ــاع ب ــرای ارج ــبی ب ــتند و روش مناس ــک هس کلی

ــوند. ــوب می ش ــران محس کارب

ــد  ــک می توانن ــای کوچ ــن عالمت ه ــد: ای ــان کنی ــب را امتح ــای متناس • ایموجی ه

اطالعــات زیــادی را در قالــب یــک کاراکتــر در اختیــار مخاطــب قــرار بدهنــد.

• بــه منظــور بهبــود خوانایــی متــن، از فاصلــه اســتفاده کنیــد و در صــورت نیــاز بــه 

خــط بعــد برویــد.

 

- از یک تصویر پروفایل مناسب استفاده کنید

بهتریــن تصویــر پروفایــل بــرای اکثریــت قریــب بــه اتفــاق کســب وکارها همــان لوگــو 
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یــا نمــاد کســب وکار اســت. ترجیحــًا از همــان تصویــری اســتفاده کنیــد کــه در ســایر 

حســاب های کاربــری خــود در شــبکه های اجتماعــی دیگــر بــه کار برده ایــد تــا عــالوه 

ــرای مخاطــب آســان تر  ــد شــما ب ــر ایجــاد هماهنگــی و یکپارچگــی، شناســایی برن ب

شــود.

توجــه داشــته باشــید کــه تصویــر پروفایــل در اینســتاگرام بــا انــدازه 110 در 110 پیکســل 

بــه نمایــش درمی آیــد، امــا در ابعــاد 320 در 320 پیکســل ذخیــره می شــود؛ بنابرایــن 

بهتــر اســت کــه حداقــل یــک تصویــر 320 پیکســلی را آپلــود کنیــد تــا بــرای تغییــرات 

ــد  ــاد کن ــل ایج ــر پروفای ــش تصاوی ــوه نمای ــتاگرام در نح ــاید اینس ــه ش ــی ک احتمال

آمادگــی داشــته باشــید.

ــره وار  ــه صــورت دای ــل شــما ب ــر پروفای ــه عــالوه، توجــه داشــته باشــید کــه تصوی ب

نمایــش داده خواهــد شــد؛ لــذا از نمایــش کامــل تصویــر مــورد نظــر در ایــن قالــب 

اطمینــان پیــدا کنیــد.

بیشتر بدانید: چطور با کمک اینفلوئنسرها فروش خود را افزایش دهیم؟

 

- اطالعات پروفایل اینستاگرام تان را تکمیل کنید

بــرای موفقیــت آمیــز بــودن بازاریابــی در اینســتاگرام الزم اســت کــه از همــه امکاناتــی 

کــه اینســتاگرام در اختیارتــان قــرار می دهــد اســتفاده کنیــد و لــذا نبایــد هیچ بخشــی 

از پروفایــل خــود را خالــی بگذارید.
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ــی  ــا بخش های ــورد تنه ــن دو م ــری )Name و Username(: ای ــام کارب ــام و ن • ن

هســتند کــه بــه وســیله آن هــا می تــوان حســاب کاربــری شــما را بــه  وســیله جســتجو 

در اینســتاگرام پیــدا کــرد؛ بنابرایــن الزم اســت کــه در انتخــاب آن هــا دقــت بــه خــرج 

بدهیــد. ترجیحــًا از نــام واقعــی برنــد بــه همــراه شــکل های متنــوع آن )مثــالً شــکل 

مخففــی کــه عمــالً بــه کار مــی رود( اســتفاده کنیــد. اســتفاده از یــک نــام کاربــری یــا 

ــما را  ــردن ش ــدا ک ــی، پی ــبکه های اجتماع ــی ش ــان در تمام ــِدل )Handle( یکس َهن

ــد. ــان تر می کن ــان آس ــرای طرفدارانت ب

ــک  ــک لین ــد ی ــه می توانی ــت ک ــتاگرام اس ــمتی در اینس ــا قس ــن تنه ــایت: ای • وب س

ــد  ــن فرصــت اســتفاده کنی ــًا از ای ــن حتم ــد؛ بنابرای ــرار بدهی ــک را در آن ق ــل کلی قاب

ــی  ــن بازاریاب ــک کمپی ــالگ، آدرس ی ــن پســت وب ــه وب ســایت کســب وکار، آخری و ب

ــد. ــا یــک صفحــه فــرود مخصــوص اینســتاگرام لینــک بدهی فعــال، ی

 
- از قابلیت هــا و امکانــات مخصــوص پروفایل هــای تجــاری اینســتاگرام 

ــد ــرداری کنی ــره ب به

هنگامــی کــه از اینســتاگرام بــرای کســب وکار خــود اســتفاده می کنیــد، قابلیت هایــی 

ــدارد؛  ــود ن ــخصی وج ــاب های ش ــه در حس ــود ک ــال می ش ــما فع ــل ش ــرای پروفای ب

بنابرایــن چــه حســاب شــخصی خــود را بــه حســاب تجــاری تبدیــل کــرده یــا از صفــر 

ــد: ــرداری کنی ــد از ایــن گزینه هــای اختصاصــی بهــره ب ــد، حتمــًا بای شــروع کرده ای
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• اطالعــات تمــاس )Contact Information(: آدرس ایمیــل، شــماره تلفــن و آدرس 

محــل فعالیــت کســب وکار خــود را وارد کنیــد تــا عالقمنــدان بتواننــد مســتقیمًا و بــه 

راحتــی بــا شــما تمــاس بگیرنــد. بــا افــزودن اطالعــات تمــاس، دکمه هــای متناســب 

ــل شــما  ــرای مســیریابی( در پروفای ــا Get Directions ب ــا آن هــا )Call، Email، ی ب

ــود. ــر می ش ظاه

ــه در  ــب وکار ک ــدی کس ــته بن ــب وکار )Category(: دس ــدی کس ــته بن ــا دس ــوع ی • ن

فرآینــد تبدیــل حســاب شــخصی بــه تجــاری نیــز قابــل انتخــاب اســت در زیــر نــام 

ــرای  ــان را ب ــوع فعالیتت ــود و ن ــر می ش ــل ظاه ــه پروفای ــما در صفح ــب وکار ش کس

ــد. ــخص می کن ــب مش مخاط

• دکمه هــای فراخــوان بــه عمــل: ایــن دکمه هــا امــکان وقــت گرفتــن یــا رزرو، خریــد 

ــرای  ــد. ب ــم می کنن ــتاگرام را فراه ــل اینس ــق پروفای ــابه از طری ــوارد مش ــط و م بلی

 Edit Profile فعال ســازی یکــی از ایــن دکمه هــا و نمایــش آن در پروفایلتــان مســیر

Contact Options > Add an action button < را طــی کنیــد و دکمــه مــورد نظــر 

خــود را انتخــاب نماییــد.

بــه عنــوان نمونــه، در برگــه زیــر از همــه امکانــات موجــود بــرای پروفایل هــای تجــاری 

اینســتاگرام بهــره بــرداری شــده اســت: آدرس بــه شــکل لینــک بــا رنــگ آبــی نمایــش 

داده شــده؛ دســته بنــدی مشــخص شــده و از دکمــه فراخــوان بــه عمــل Shop )خرید( 

اســتفاده گردیده اســت.
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مرحله چهارم: شروع به اشتراک گذاری محتوا کنید

ــوا  ــه ارســال محت ــت ب ــل، نوب ــل پروفای ــری و تکمی پــس از فعال ســازی حســاب کارب

می رســد؛ امــا نکتــه قابــل توجــه بــرای بازاریابــی در اینســتاگرام ایــن اســت کــه بــه 

اشــتراک گــذاری هــر محتوایــی بــا هــر ســبک و ســیاقی در آن تأثیرگــذار نخواهــد بــود 

و بــا توجــه بــه ویژگی هــای خاصــی کــه اینســتاگرام دارد، بایــد برخــی مــوارد خــاص 

و منحصــر بــه فــرد را در هنــگام تهیــه محتــوا مــورد توجــه قــرار بدهیــد.
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 - یک درون مایه مناسب برای محتوا انتخاب کنید

ــور  ــرای حض ــن ب ــت؛ بنابرای ــور اس ــر مح ــی تصوی ــبکه اجتماع ــک ش ــتاگرام ی اینس

ــید. ــته باش ــه داش ــل توج ــز و قاب ــری متمای ــت بص ــک هوی ــد ی ــه در آن بای مقتدران

بــه ایــن منظــور، ابتــدا مشــخص کنیــد کــه پســت های شــما عمدتــًا ویتریــن نمایــش 

چــه چیزهایــی خواهنــد بــود. بــرای برخــی از کســب وکارها محتــوای پســت ها کامــالً 

مشــخص و واضــح اســت: مثــالً یــک فروشــگاه اینترنتــی لبــاس زنانــه، لباس هایــی 

ــه  ــات ارائ ــر خدم ــا اگ ــد. ام ــرار می ده ــش ق ــرض نمای ــد را در مع ــه می کن ــه عرض ک

ــد  ــه می توانی ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــد از روش هــای دیگــری اســتفاده کنی ــد بای می دهی

ــا یــک هشــتگ خــاص نشــانه گــذاری شــده اند(  پســت های مشــتریان )کــه مثــالً ب

یــا نظــرات آن هــا دربــاره خدمــات خــود را بــه اشــتراک بگذاریــد، یــا اینکــه بــه پشــت 

ــه  ــا محــل کار یــا افــرادی کــه ب ــان خــود را ب صحنــه کســب وکارتان برویــد و مخاطب

ــد آشــنا کنیــد. آن هــا خدمــات می دهن

پــس از انتخــاب یــک درون مایــه مناســب، بایــد یــک ســبک و ســیاق بصــری منســجم 

ــا،  ــد از رنگ ه ــتا بای ــن راس ــد. در ای ــم کنی ــت ها حاک ــه پس ــر هم ــگ را ب و هماهن

ــن  ــب در حی ــه مخاط ــد ک ــتفاده کنی ــوی اس ــه نح ــف ب ــای مختل ــا و مؤلفه ه فیلتره

مــرور فیــد اینســتاگرام خــود بــه راحتــی متوجــه شــود کــه کــدام پســت ها بــه برنــد 

شــما تعلــق دارد.
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مطلب مرتبط: دوره جامع بازاریابی در اینستاگرام 2020

 

- از انواع مختلف پست های جذاب و متناسب استفاده کنید

معمــوالً کاربــران اینســتاگرام در مــورد نــوع پســت زیــاد ســختگیر نیســتند و از همــه 

انــواع پســت های تبلیغاتــی، انگیزشــی، آموزشــی و عکــس محصــوالت و تصاویــری که 

از طــرف کاربــران دیگــر در پروفایــل کســب وکار بــه اشــتراک گذاشــته شــده اســتقبال 

ــوع  ــک ن ــرار ی ــوالً تک ــت و معم ــم اس ــت ها مه ــوع پس ــال، تن ــن ح ــد. در عی می کنن

ــرای  ــزه الزم ب ــن انگی ــن رفت ــتگی و از بی ــث خس ــدت باع ــوا در بلندم ــاص از محت خ

ــود. ــل می ش تعام

از آنجایــی کــه از طریــق ویدئــو می تــوان اطالعــات بیشــتری را بــه اشــتراک گذاشــت، 

ارزش ایــن نــوع از محتــوا بیشــتر اســت؛ امــا در مجمــوع، عکس هــای بــا کیفیــت بــه 

طــور متوســط 36 درصــد بیشــتر تعامــل دریافــت می کننــد. دقــت کنیــد کــه چنانچــه 

قصــد اســتفاده از ویدئــو را داریــد، ویدئــوی شــما بایــد مختصــر و مفیــد باشــد؛ چــرا 

کــه کاربــران اینســتاگرام عمدتــًا کاربــران موبایــل هســتند و بعیــد اســت کــه بــرای هــر 

پســت بیشــتر از 10 تــا 15 ثانیــه وقــت بگذارنــد.

بر طبق نتایج یک بررسی:

• تصاویر روشن عملکرد بهتری از تصاویر تیره دارند؛

• زمینه خالی یا فضای سفید بیشتر ارجحیت دارد؛
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ــری از  ــرد بهت ــت عملک ــر اس ــی نزدیک ت ــه آب ــا ب ــب آن ه ــگ غال ــه رن ــری ک • تصاوی

ــری  ــد، و عملکــرد تصاوی ــد دارن ــب قرمــز اســتفاده می کنن ــری کــه از رنــگ غال تصاوی

کــه یــک رنــگ غالــب دارنــد نیــز از تصاویــر رنگارنــگ بهتــر اســت؛

ــک  ــوالً الی ــده، معم ــتفاده ش ــاد اس ــای متض ــا از بافت ه ــه در آن ه ــری ک • تصاوی

بیشــتری دریافــت می کننــد.

 

- از عکس های باکیفیت و جذاب استفاده کنید

بــرای اینکــه بازاریابــی شــما در اینســتاگرام تأثیرگــذار باشــد، بایــد از تصاویــر بســیار 

زیبــا و فوق العــاده ای در پســت های خــود اســتفاده کنیــد؛ در عیــن حــال، الزم نیســت 

کــه یــک عــکاس حرفــه ای باشــید و بــه تجهیــزات زیــادی نیــز نیــاز نخواهیــد داشــت.

معمــوالً گوشــی موبایلتــان بهتریــن دوســت شــما برای عکاســی اینســتاگرام محســوب 

ــد.  ــق آن پســت خــود را منتشــر کنی ــد مســتقیمًا از طری می شــود؛ چــرا کــه می توانی

بــه منظــور کســب بهتریــن نتایــج، در هنــگام عکســبرداری بــه نــکات زیــر توجــه کنیــد:

• از نــور طبیعــی اســتفاده کنیــد: هیچ کــس بــا نــور فلشــی کــه قســمت های چرب تــر 

صــورت را درخشــان تر نشــان می دهــد و باعــث ایجــاد ســایه های نــه چنــدان 

جــذاب بــر روی بینــی و گونه هــا می شــود جــذاب بــه نظــر نخواهــد رســید. همیــن 

در مــورد عکاســی از محصــوالت نیــز مصــداق دارد. نــور طبیعــی، ســایه ها را مالیم تــر، 

ــد. ــر می کن ــر را زیبات ــر و تصاوی ــا را طبیعی ت رنگ ه
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• در نــور تنــد و زننــده عکــس نگیریــد: اواخــر بعدازظهــر بهتریــن زمــان بــرای عکاســی 

ــرای عکاســی  محســوب می شــود. هــوای ابــری نیــز بهتــر از هــوای صــاف آفتابــی ب

در وســط روز اســت.

• از قانــون یــک ســوم اســتفاده کنیــد: بــا فعــال کــردن قابلیــت Grid یــا جــدول در 

تنظیمــات دوربیــن گوشــی خــود می توانیــد بــه راحتــی از ایــن قانــون پیــروی کنیــد. 

بــه ایــن منظــور فقــط کافــی اســت کــه ســوژه مــورد نظــر را در یکــی از نقــاط تالقــی 

خطــوط جــدول قــرار بدهیــد تــا تصویــری داشــته باشــید کــه علیرغــم اینکــه ســوژه در 

مرکــز آن قــرار نــدارد، امــا متــوازن بــه نظــر می رســد.

ــای  ــد و زوای ــس بگیری ــاال عک ــا ب ــن ی ــد: از پایی ــان کنی ــف را امتح ــای مختل • زوای

ــود. ــت ش ــس ثب ــن عک ــن و مطلوب تری ــا بهتری ــد ت ــان کنی ــف را امتح مختل

بیشتر بخوانید: 10 روش ثابت شده افزایش درآمد از طریق شبکه های اجتماعی

 

- از ابزارهای حرفه ای ویرایش عکس کمک بگیرید

هــر چقــدر هــم کــه عکســی کــه می گیریــد زیبــا و خــوش آب و رنــگ بــه نظــر برســد، 

یــک ویرایــش مناســب و حرفــه ای می توانــد بــه جذابیــت آن اضافــه کنــد. بــه عــالوه، 

ویرایــش همســان تصاویــر بــه نحــوی کــه تــا حــدی هماهنــگ بــه نظــر برســند نــام 

برنــد شــما را در ذهــن مخاطــب بــا زیبایــی و دقــت نظــر عجیــن خواهــد کــرد.
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 Enhance یــا VSCOcam برنامه هــای موبایلــی مخصــوص ویرایــش عکــس، ماننــد

ــذا  ــد و ل ــه می کنن ــا اینســتاگرام ارائ ــات و فیلترهــای بیشــتری را در مقایســه ب امکان

ــا اســتفاده از آن هــا بیشــتر متمایــز بــه نظــر برســید. پــس از ویرایــش  می توانیــد ب

تصویــر مــورد نظــر می توانیــد آن را از طریــق اپ اینســتاگرام منتشــر کنیــد.

 

- از قابلیت استوری در بازاریابی اینستاگرامی خود بهره برداری کنید

ــر  ــد و ب ــاهده می کنن ــتاگرام را مش ــتوری های اینس ــر اس ــون نف ــا میلی ــر روز صده ه

طبــق یــک نظرســنجی، 30 درصــد مــردم اذعــان کردنــد کــه پــس از مشــاهده یــک 

ــک  ــالوه، ی ــه ع ــد شــده اند. ب ــه آن عالقمن ــد در اســتوری، بیشــتر ب ــا برن محصــول ی

ســوم اســتوری هایی کــه بیشــترین بازدیــد را دریافــت می کننــد توســط کســب وکارها 

ــده اند. ــر ش منتش

محتوایــی کــه پــس از 24 ســاعت محــو می شــود و قابلیــت پخــش الیــو یــا زنــده، 

اســتوری را بــه بهتریــن مــکان بــرای ریســک های نوآورانــه بــا اســتفاده از تصاویــر و 

ویدئوهــای جــذاب تبدیــل کــرده اســت.

امــا چطــور می توانیــد بیشــترین بهــره بــرداری را از اســتوری های اینســتاگرام داشــته 

باشــید؟ پاســخ ایــن ســؤال در نــام ایــن قابلیــت نهفتــه اســت: »اســتوری« بــه معنــی 

ــتان اســت. در اینجــا  ــت داس ــرای روای ــکان بســیار مناســبی ب ــتوری م ــتان. اس داس

ــت  ــد را روای ــا دارن ــه و انته ــدا، میان ــه ابت ــد ک ــی برن ــتان های واقع ــد داس می توانی
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کنیــد. در اســالیدهای اســتوری خالقیــت بــه خــرج بدهیــد و آنقــدر آن هــا را جــذاب 

ــه تماشــای مســتمر اســتوری های شــما عــادت  ــان ب ــد کــه مخاطبانت و ســودمند کنی

ــد: ــر روایتگــری در اســتوری، می توانی ــد. عــالوه ب ــدا کنن پی

• از طریــق اســتوری از مخاطبــان دربــاره کاالهــا یــا خدماتتــان نظرســنجی کنیــد یــا 

از آن هــا بخواهیــد کــه محتــوا تولیــد کننــد )مثــالً تصاویــر آخریــن خریــد خــود را بــه 

اشــتراک بگذارنــد(؛

• محتوای تولیدشده توسط مخاطبان را در استوری به اشتراک بگذارید؛

• لحظاتــی از مراســم یــا رویدادهایــی کــه در آن هــا شــرکت کرده ایــد را بــه اشــتراک 

بگذاریــد؛

• بــا توجــه بــه اینکــه فضــای اســتوری معمــوالً غیررســمی تر اســت، در ایــن قســمت 

ــد؛ ــار کنی ــر رفت ــان باشــید و خودمانی ت ــد بیشــتر خودت می توانی

• از قابلیــت الیــو )Live( یــا پخــش زنــده اســتفاده کنیــد و مســتقیمًا بــا مخاطبــان 

ــد جلســات پرســش و پاســخ  ــق می توانی ــن طری ــل داشــته باشــید. از ای خــود تعام

برگــزار کنیــد، دربــاره یــک موضــوع خــاص صحبــت کنیــد، یــا بــا یــک مهمــان ویــژه 

ــد آن را در  ــده می توانی ــش زن ــام پخ ــس از اتم ــد. پ ــه نمایی ــر مصاحب ــا اینفلوئنس ی

اســتوری قــرار بدهیــد تــا کاربرانــی کــه موفــق بــه مشــاهده اش نشــده اند نیــز بتواننــد 

از آن اســتفاده کننــد.

ــب توجــه  ــوی و جال ــه عمل هــای ق ــا فراخــوان ب ــت، اســتوری های خــود را ب در نهای
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پایــان بدهیــد تــا بــه موفقیت هــای تجــاری ملمــوس تبدیــل شــوند. توجــه داشــته 

باشــید کــه امــکان قــرار دادن لینــک خارجــی در اســتوری پــس از عبــور تعــداد دنبــال 

ــد  ــن قابلیــت می توانی ــا فعــال شــدن ای ــر فعــال می شــود. ب ــدگان از 10 هــزار نف کنن

لینــک مــورد نظــر را از طریــق عالمــت زنجیــره ماننــدی کــه در بــاالی صفحــه ارســال 

اســتوری ظاهــر می شــود در اســتوری قــرار بدهیــد تــا بــا کشــیدن صفحــه بــه ســمت 

بــاال بــاز شــود.

ــت  ــق عالم ــتوری از طری ــردن اس ــت )Highlight( ک ــا هایالی ــد ب ــًا می توانی ضمن

قلبــی کــه در پاییــن صفحــه ظاهــر می شــود بــرای همیشــه آن را در پروفایــل خــود 

ــد  ــرار بدهی ــل ق ــت را در پروفای ــن هایالی ــد چندی ــن، می توانی ــد. همچنی ــره کنی ذخی

و اســتوری های متناســب بــا هــر یــک را بــه آن هــا اضافــه کنیــد؛ بــه عنــوان مثــال، 

هایالیــت محتــوای تولیدشــده توســط مخاطبــان ) مثــالً بــا عنــوان »مطالــب شــما«(، 

ــق،  ــن طری ــا. از ای ــت رویداده ــا( و هایالی ــاره م ــد )درب ــتان های برن ــت داس هایالی

پیــدا کــردن محتواهــای جالــب توجــه بــرای کاربرانــی کــه بــرای اولیــن بــار بــه برگــه 

و ســریع تر  راحت تــر  نتیجــه،  در  و  آســان تر می شــود  مراجعــه می کننــد  شــما 

می تواننــد نســبت بــه کســب وکارتان شــناخت پیــدا کــرده و بــه شــما اعتمــاد کننــد. 

بــرای اضافــه کــردن هایالیــت می توانیــد روی عالمــت + کــه دقیقــًا در بــاالی گالــری 

پســت های شــما در پروفایلتــان قــرار دارد کلیــک کنیــد. ســپس بایــد اســتوری هایی 

کــه می خواهیــد در آن هایالیــت بــه نمایــش در بیایــد را اضافــه نماییــد و یــک نــام 
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 Edit Cover بــرای هایالیــت جدیــد تعییــن کنیــد. بــه عــالوه، بــا اســتفاده از دکمــه

ــوان آیکــن هایالیــت قــرار بدهیــد. می توانیــد تصویــر مــورد نظــر خــود را بــه عن

 

- از َکپِشن های جذاب برای پست ها استفاده کنید

ــور  ــر مح ــی تصوی ــبکه اجتماع ــک ش ــتاگرام ی ــد، اینس ــر ش ــالً ذک ــه قب ــور ک همان ط

ــت(  ــر پس ــن زی ــا مت ــن )Caption ی ــی َکپِش ــی بی اهمیت ــه معن ــن ب ــا ای ــت؛ ام اس

نیســت. کپشــن تصویــر، امــکان روایــت داســتانی را بــرای شــما فراهــم می کنــد کــه 

بــه واســطه آن می توانیــد تصویــر مــورد نظــر را معنادارتــر کنیــد. هــر کپشــن می توانــد 

باعــث شــود کــه دنبــال کننــدگان شــما فکــر کننــد، لبخنــد بزننــد و احساســی را تجربــه 

کننــد کــه در نهایــت باعــث تقویــت ارتبــاط آن هــا بــا برنــد شــما می شــود.

بــرای نوشــتن کپشــن هــای جــذاب، ابتــدا بایــد لحن یــا صدای برنــد خود را مشــخص 

کنیــد. نکتــه مهــم در اینجــا هماهنگــی و حفــظ ایــن لحــن در تمامــی نوشته هاســت. 

ــا لحــن و دســتور  ــد؟ آی ــد از ایموجــی اســتفاده کنی ــا می توانی ــال، آی ــوان مث ــه عن ب

زبــان رســمی بــا برنــد شــما تناســب بیشــتری دارد؟ در اینجــا بهتــر اســت کــه وقــت 

بگذاریــد و یــک راهنمــای ســبک نوشــتاری تدویــن کنیــد تــا هماهنگــی نوشــته ها و 

تناســب آن هــا بــا برندتــان همیشــه و در همــه پســت ها حفــظ شــود.
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مرحله پنجم: به فرآیند افزایش و فعال سازی مخاطبان ادامه دهید

ــران  ــداد کارب ــا تع ــید ت ــد بکوش ــر بای ــای زی ــتفاده از راهکاره ــا اس ــه ب ــن مرحل در ای

بیشــتری را بــه ســمت خــود جــذب نماییــد و آن هــا را بــه فعالیــت بیشــتر ترغیــب 

کنیــد.
- فعــاالن مرتبــط بــا حــوزه فعالیــت خــود را در اینســتاگرام دنبــال کنیــد و بــا 

آن هــا تعامــل داشــته باشــید

ــون  ــالیق گوناگ ــق و س ــا عالی ــف ب ــع مختل ــده جوام ــی دربردارن ــبکه های اجتماع ش
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هســتند و بــدون شــک، یــک جامعــه مرتبــط بــا برنــد شــما نیــز در اینســتاگرام وجــود 

دارد. کاری کــه شــما بایــد انجــام بدهیــد پیــدا کــردن ایــن جامعــه اســت و یکــی از 

ــراد و برندهایــی اســت کــه  ــا اف ــرای انجــام ایــن امــر، تعامــل ب بهتریــن روش هــا ب

ــوند. ــال می ش ــور دنب ــه مزب ــط جامع توس

بــا زیــر نظــر گرفتــن هشــتگ های مرتبــط بــا حــوزه فعالیــت خــود و گذاشــتن دیــدگاه 

ــه در  ــرادی ک ــرده و اف ــروع ک ــب ش ــط و متناس ــتاگرامی مرتب ــت های اینس ــرای پس ب

مباحــث زیــر ایــن پســت ها شــرکت می کننــد را دنبــال کنیــد. ایــن یــک روش ســاده 

بــه منظــور ابــراز وجــود بــرای افــرادی اســت کــه احتمــاالً بــه محتــوای تولیــدی شــما 

بــرای بازاریابــی در اینســتاگرام بی عالقــه نیســتند.

ــل  ــتاگرامی تعام ــع اینس ــا جوام ــتر ب ــتر و بیش ــج، بیش ــه تدری ــه ب ــور ک همین ط

ــرای  می کنیــد، متوجــه می شــوید کــه چــه افــرادی در حــوزه فعالیــت شــما حرفــی ب

گفتــن دارنــد و می توانیــد بــرای تعامــل و ارتبــاط نزدیک تــر بــا آن هــا تــالش کنیــد. 

 

- از هشتگ های مناسب استفاده کنید

اســتفاده از هشــتگ باعــث می شــود کــه پســت شــما راحت تــر پیــدا و بیشــتر دیــده 

شــود. توجــه داشــته باشــید کــه کپشــن پســت های اینســتاگرام در نتایــج جســتجو 

ظاهــر نمی شــود؛ امــا هشــتگ ها ایــن محدودیــت را ندارنــد. هنگامــی کــه یــک کاربــر 

روی یــک هشــتگ کلیــک می کنــد یــا بــا اســتفاده از قســمت جســتجوی اینســتاگرام 
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بــه دنبــال آن می گــردد، همــه پســت هایی کــه حــاوی هشــتگ مــورد نظــر هســتند 

ــه  ــوا ب ــرای نشــان دادن محت ــی ب ــن روش بســیار خوب ــرد. ای را مشــاهده خواهــد ک

افــرادی اســت کــه شــما را دنبــال نمی کننــد.

ــتگ های  ــا هش ــتگ ی ــد هش ــود، می توانی ــتگ های موج ــتفاده از هش ــر اس ــالوه ب ع

چنیــن  کنیــد.  ایجــاد  نیــز  را   )Branded Hashtag( خــود  برنــد  مخصــوص 

ــد  ــزه می دهن ــان انگی ــه دنبال کنندگانت ــتند و ب ــما هس ــد ش ــر برن ــتگ هایی مظه هش

ــد. ایــن روش  ــه اشــتراک بگذارن ــا آن هــا هســتند را ب ــا تصاویــری کــه متناســب ب ت

بســیار خوبــی بــرای تحریــک کاربــران بــه تولیــد محتــوا و افزایــش همــکاری و تعامــل 

محســوب می شــود.

برای بهبود نتایج استفاده از هشتگ به موارد زیر توجه کنید:

• هشتگ های برند خود را در قسمت بیُوی پروفایلتان قرار بدهید؛

ــد  ــرار بدهی ــت ق ــتگ های پس ــت هش ــدای فهرس ــر را در ابت ــتگ های جذاب ت • هش

تــا احتمــال دیــده شدنشــان بیشــتر شــود؛

• در اســتفاده از هشــتگ خساســت بــه خــرج ندهیــد. محدودیــت تعــداد هشــتگ 

بــرای هــر پســت 30 عــدد اســت؛ امــا بررســی ها نشــان می دهــد کــه بهتریــن تعــداد 

هشــتگ بــرای هــر پســت چیــزی بیــن 8 تــا 11 مــورد اســت؛

ــه  ــرای هم ــانی را ب ــتگ های یکس ــد و هش ــتفاده کنی ــوع اس ــتگ های متن • از هش

ــد گــروه هشــتگ تهیــه کنیــد  ــه کار نبریــد. در ایــن راســتا می توانیــد چن پســت ها ب
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و بــرای هــر پســت از یــک گــروه متفــاوت اســتفاده نماییــد. از ایــن طریــق نــه تنهــا 

احتمــال دیــده شــدن پســت های شــما افزایــش پیــدا می کنــد؛ بلکــه از خــوردن ُمهــر 

ــز جلوگیــری خواهــد شــد. ــان نی ــر پیشــانی حســاب تجاری ت اســپم ب

• وقــت بگذاریــد و مــروری بــر مطالبــی داشــته باشــید که حاوی هشــتگ مــورد نظرتان 

هســتند. بــه ایــن وســیله، عــالوه بــر اینکــه می توانیــد هشــتگ های جدیــدی را پیــدا 

ــد  ــتفاده نکرده ای ــده اس ــتگ های مسدودش ــه از هش ــوید ک ــن می ش ــد، مطمئ کنی

ــی در  ــه بازاریاب ــائلی ک ــب وکار و مس ــای کس ــا فض ــب ب ــات نامتناس ــا وارد موضوع ی

ــده اید. ــد نش ــل می کن ــتاگرام را مخت اینس

 

- به نظرات و ِمنِشن ها پاسخ بدهید

بــه خاطــر داشــته باشــید کــه بازاریابــی در اینســتاگرام، بازاریابــی شــبکه های اجتماعــی 

اســت و لــذا نمی توانیــد نســبت بــه ابعــاد اجتماعــی آن بی تفــاوت باشــید. بنابرایــن 

الزم اســت کــه بــه نظــرات زیــر پســت ها و منشــن ها )هنگامــی که شناســه اینســتاگرام 

شــما در زیــر پســت ها یــا اســتوری ها ذکــر می شــود( پاســخ بدهیــد تــا انگیــزه الزم 

ــران اینســتاگرام حفــظ و تقویــت شــود.  ــد شــما در کارب ــا برن ــرای ادامــه تعامــل ب ب

ــد؛  ــرای شــما انجــام می دهن ــه طــور خــودکار ب ــن کار را ب ــه برخــی از ربات هــا ای البت

امــا عملکــرد آن هــا مطلــوب نیســت. بــه جــای ایــن کار، هنگامــی کــه کســی برایتــان 

ــت  ــه وی وق ــرای پاســخ دادن ب ــد ب ــد شــما را منشــن می کن ــا برن ــذارد ی نظــر می گ

29

https://modireweb.com


بازاریابی در اینستاگرام؛ چگونه از اینستاگرام برای اهداف تجاری خود 

استفاده کنیم؟

www.modireweb.com

بگذاریــد و مطمئــن باشــید کــه پــاداش ایــن تعامــل را دریافــت خواهیــد کــرد.

 

- با اینفلوئنسرهای اینستاگرام همکاری کنید

ــراد  ــک اف ــه کم ــی ب ــا بازاریاب ــگ )Influencer Marketing( ی ــر مارکتین اینفلوئنس

ــادار و فعــال  ــران وف ــه کارب ــرای دســتیابی ب ــن روش هــا ب ــذار یکــی از مؤثرتری تأثیرگ

اینســتاگرام اســت کــه از طریــق همــکاری بــا اینفلوئنســری کــه دنبــال کننــدگان وی 

ــود. ــام می ش ــد انج ــب دارن ــما تناس ــد ش ــت برن ــه فعالی ــا زمین ب

حتــی برندهــای کوچکــی کــه بودجــه زیــادی ندارنــد نیــز می تواننــد از طریــق همــکاری 

بــا میکــرو اینفلوئنســرها )افــرادی کــه دنبــال کننــدگان کمتــری دارنــد( از اینفلوئنســر 

مارکتینــگ بهــره بــرداری کننــد.

 
ــک  ــر کم ــای دیگ ــود از کانال ه ــتاگرامی خ ــی اینس ــت بازاریاب ــرای تقوی - ب

ــد بگیری

ــد  ــد، می توانی ــر داری ــی دیگ ــبکه های اجتماع ــی در ش ــای فعال ــال کننده ه ــر دنب اگ

ــل  ــم و قاب ــه مه ــد. نکت ــی کنی ــه آن هــا معرف حســاب تجــاری اینســتاگرام خــود را ب

ــد را  ــرار می دهی ــتاگرام ق ــه در اینس ــی ک ــوع محتوای ــد ن ــه بای ــت ک ــن اس ــه ای توج

بــرای آن هــا مشــخص کنیــد تــا یــک توجیــه منطقــی بــرای دنبــال کــردن شــما در چند 

شــبکه اجتماعــی وجــود داشــته باشــد.
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ــان  ــود را در وبالگت ــتاگرامی خ ــت های اینس ــن پس ــد بهتری ــن، می توانی ــر ای ــالوه ب ع

ضمیمــه یــا Embed کنیــد تــا خواننــدگان وبــالگ شــما بتواننــد بــه راحتــی صفحــه 

ــورد نظــر را  ــه پســت م ــی اســت ک ــردن کاف ــرای Embed ک ــد. ب ــال کنن شــما را دنب

ــاب  ــه Embed را انتخ ــاالی آن، گزین ــه ب ــه نقط ــوی س ــد و از من ــاز کنی ــه ب در رایان

نماییــد تــا یــک کــد بــرای شــما تولیــد شــود. ســپس می توانیــد کــد مــورد نظــر را در 

وبــالگ خــود قــرار بدهیــد. بــه عنــوان مثــال، مــا بــا اســتفاده از همیــن روش یکــی از 

ــم: ــرار داده ای ــا ق ــر وب را در اینج ــتاگرامی مدی ــت های اینس پس

)محل درج کد(

ــه عــالوه، می توانیــد شناســه اینســتاگرام خــود را در انتهــای ایمیل هــا و همچنیــن  ب

تبلیغــات اینترنتــی و چاپــی خــود قــرار بدهیــد.

بیشــتر بدانیــد: چگونــه بــا اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی ســایت خــود را ســئو 

کنیــم؟

 

- از سیستم تبلیغاتی اینستاگرام )Instagram ads( استفاده کنید

ــی را  ــل توجه ــج قاب ــه صــورت طبیعــی نتای ــه ب ــن پتانســیل را دارد ک اینســتاگرام ای

عایــد کســب وکار شــما کنــد، امــا بــا صــرف هزینــه در سیســتم تبلیغاتــی اینســتاگرام 

می توانیــد محتــوای خــود را در دســترس طیــف وســیع تر و در عیــن حــال، هدفمنــد 

و متناســبی از مخاطبــان قــرار بدهیــد.
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ــاوی  ــوا، ح ــه محت ــی ب ــه دسترس ــترش دامن ــر گس ــالوه ب ــتاگرام ع ــات اینس تبلیغ

دکمه هــای فراخــوان بــه عمــل نیــز هســتند کــه امــکان انجــام عمــل مــورد نظــر در 

اینســتاگرام را فراهــم کــرده و تعــداد مراحلــی کــه مخاطــب بایــد بــرای رســیدن بــه 

ــد. ــش می ده ــد را کاه ــی کن ــد ط ــل خری ــا مح ــایت ی وب س

 
- از سیســتم فــروش اینســتاگرام )Shopping on Instagram( بهــره برداری 

کنید

اینســتاگرام در قالــب سیســتم فــروش خــود، قابلیت هــای ویــژه ای را بــرای افزایــش 

ــنده  ــد. فروش ــم می کن ــده فراه ــد ش ــاری تأیی ــاب های تج ــروش حس ــهیل ف و تس

ــتیکر آن را  ــت و اس ــول را در پس ــگ محص ــد ت ــت می توان ــن قابلی ــتفاده از ای ــا اس ب

ــا اســتوری  ــا لمــس محصــول در پســت ی ــر ب ــرار بدهــد. ســپس، کارب در اســتوری ق

می توانــد اطالعــات بیشــتری را دریافــت کــرده و بــرای خریــد آن بــه ســایت مراجعــه 

کنــد.

ــوالت در  ــردن محص ــگ ک ــکان ت ــاپیفای ام ــد ش ــته، مانن ــروش برجس ــای ف پلتفرم ه

پســت و اســتوری را بــرای برنــد فراهــم کرده انــد و لــذا کاربــر بــدون نیــاز بــه مراجعــه 

بــه لینــک پروفایــل برنــد می توانــد خریــد خــود را انجــام بدهــد و یــک فرآینــد خریــد 

ــد. ــه کن ــر را تجرب ــریع تر و یکپارچه ت س

ایــن قابلیــت نــه تنهــا خریــد را بــرای کاربــر آســان می کنــد، بلکــه بزرگ تریــن چالــش 
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بازاریابــی در اینســتاگرام کــه عــدم امــکان قــرار دادن لینــک در پست هاســت را حــل 

کــرده اســت.

 

- یک کمپین منحصرًا اینستاگرامی به راه بیندازید

یــک کمپیــن منحصــرًا اینســتاگرامی بــا تمرکــز بــر اســتراتژی کلــی بازاریابــی 

کنــد. محقــق  ســریع تر  را  شــما  خــاص  اهــداف  می توانــد  اینســتاگرامی تان 

ــر  ــًا ب ــا صرف ــز م ــا تمرک ــرد، ام ــتفاده ک ــات اس ــوان از تبلیغ ــا می ت ــن کمپین ه در ای

هزینــه کــردن نیســت. در کمپین هــای منحصــرًا اینســتاگرامی بــرای یــک مــدت زمــان 

ــز  ــک هــدف خــاص تمرک ــر روی ی ــی خــود ب مشــخص در پســت های طبیعــی و پول

ــر  ــر را در نظ ــوارد زی ــه م ــبیه ب ــی ش ــد اهداف ــه، می توانی ــوان نمون ــه عن ــم. ب می کنی

بگیریــد:

• دیده شدن بیشتر و کسب جایگاه در اینستاگرام؛

ــق  ــتقیم از طری ــروش مس ــت ف ــیله قابلی ــه وس ــول ب ــک محص ــروش ی ــغ ف • تبلی

اینســتاگرام؛

ــد  ــه، می توانی ــوان نمون ــه عن ــتاگرامی: ب ــابقه اینس ــک مس ــا ی ــل ب ــش تعام • افزای

بــرای کاربــری کــه بیشــترین تعــداد دوســتان خــود را در زیــر یــک پســت تــگ کنــد یــا 

زیباتریــن داســتان یــا تصویــر را از تجربــه خــود در اســتفاده از محصــوالت یــا خدمــات 

شــما ارســال نمایــد جایــزه تعییــن کنیــد؛
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• جمع آوری محتوای تولید شده توسط کاربران با یکی از هشتگ های برند.

 

مرحلــه ششــم: نتایــج را ســنجش و ارزیابــی کــرده و تغییــرات الزم را اعمــال 

کنیــد

در ایــن مرحلــه، نتایــج حاصــل شــده از بازاریابــی در اینســتاگرام را بــه زیــر ذره بیــن 

ــد. ــاده می کنی ــاز را در اقدامــات و برنامه هــای خــود پی ــد و تغییــرات مــورد نی می بری
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ــی در  ــج بازاریاب ــر نتای ــس( ب ــی )آنالیتیک ــای تحلیل ــتفاده از ابزاره ــا اس - ب

ــید ــته باش ــارت داش ــتاگرام نظ اینس

ــب وکارتان را  ــداف کس ــبرد اه ــرای پیش ــتاگرام ب ــتفاده از اینس ــه اس ــض اینک ــه مح ب

آغــاز کردیــد بایــد پیوســته رونــد پیشــرفت کار بــرای تحقــق آن اهــداف را زیــر نظــر 

داشــته باشــید. 

ــه وضعیــت تــک تــک پســت ها، تبلیغــات، اســتوری ها  ــن راســتا الزم اســت ک در ای

ــواره  ــود را هم ــتاگرام خ ــاری اینس ــری تج ــاب کارب ــی حس ــت کل ــن وضعی و همچنی

ــد،  ــر بگیری ــت نظ ــد تح ــی را بای ــام فراوان ــداد و ارق ــه، اع ــد. در نتیج ــری کنی پیگی

ــن  ــد در ای ــه می توانن ــد ک ــی متعــددی وجــود دارن ــا خوشــبختانه ابزارهــای تحلیل ام

زمینــه بــه شــما کمــک کننــد. یکــی از کاربردی تریــن ایــن ابزارهــا، ابــزار اینســتاگرام 

ــی را  ــات جامع ــد اطالع ــه می توان ــت ک ــس )Instagram Analytics( اس آنالیتیک

ــزار،  ــاره عملکــرد برگــه شــما در اختیارتــان قــرار بدهــد. بــرای اســتفاده از ایــن اب درب

ــاالی برنامــه اینســتاگرام در صفحــه پروفایــل،  پــس از فشــردن آیکــن ســه خطــی ب

ــد. ــاب نمایی ــه Insights را انتخ گزین

از اینجا می توانید به اطالعاتی مانند موارد زیر دست پیدا کنید:

• مجموع تعداد بازدید از پروفایل )profile visits(؛

• مجموع تعداد کلیک بر روی لینک وب سایت )website clicks(؛
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ــه  ــر ب ــری منحص ــاب های کارب ــداد حس ــی )تع ــا دسترس ــداد Reach ی ــوع تع • مجم

ــد(؛ ــاهده کرده ان ــما را مش ــت های ش ــه پس ــردی ک ف

• مجموع Impression: )تعداد دفعاتی که پست های شما دیده شده است(؛

engagement و  • عملکــرد تــک تــک پســت ها، شــامل میــزان تعامــل یــا 

impression؛

• مجموع تعداد بازدید برای استوری ها.

عــالوه بــر ایــن، اطالعــات کلیــدی و مهمــی دربــاره مخاطبانتــان نیــز در ایــن بخــش 

در دســترس اســت:

• تعداد دنبال کنندگان و روند رشد اخیر؛

ــل  ــان و مح ــنی )Age Range( مخاطب ــدوده س ــیت )Gender( و مح ــار جنس • آم

ــی آن هــا؛ زندگ

• فعالیــت دنبــال کننــدگان بــر اســاس روز و ســاعت کــه همان طــور کــه پیش تــر ذکــر 

شــد، می توانــد در انتخــاب بهتریــن زمــان بــرای ارســال پســت بــه شــما کمــک کنــد.

و   Iconosquare، Union Metrics ماننــد  دیگــری  ســودمند  ابزارهــای  البتــه 

HypeAuditor نیــز وجــود دارنــد کــه می توانیــد از اطالعــات آن هــا نیــز بــرای ارزیابــی 

ــد. ــک بگیری ــود کم ــتاگرامی خ ــی اینس ــت بازاریاب وضعی
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 )A/B( از تســت های دوبخشــی )بــرای شناســایی مــوارد مؤثــر )و بی تأثیــر -

ــتفاده کنید اس

یکــی از بهتریــن روش هــا بــرای بهبــود مســتمر نتایــج، آزمــودن اســتراتژی های جدیــد 

بــه منظــور شناســایی نحــوه عملکــرد آن هاســت. پــس از درک و شناســایی اقدامــات 

و سیاســت های تأثیرگــذار و بی تأثیــر می توانیــد اســتراتژی های خــود را اصــالح 

کنیــد.

برای انجام یک تست دوبخشی )A/B(، مراحل زیر را دنبال کنید:

ــرای آزمــودن انتخــاب کنیــد )تصویــر، کپشــن، هشــتگ و مــوارد  1. یــک مؤلفــه را ب

مشــابه(؛

2. بــا توجــه بــه تحقیقــات و اطالعاتــی کــه در اختیــار داریــد، دو نســخه از آن تهیــه 

کنیــد. ایــن دو نســخه فقــط بایــد در یــک مؤلفــه کــه می خواهیــد آن را مــورد آزمایش 

قــرار بدهیــد تفــاوت داشــته باشــند؛

3. نتایج هر پست را پیگیری و تحلیل کنید؛

4. نسخه برنده را انتخاب کنید؛

ــود  ــکان بهب ــا ام ــه آی ــد ک ــا ببینی ــد ت ــش کنی ــر را آزمای ــک دیگ ــر کوچ ــک تغیی 5. ی

ــود دارد؛ ــج وج ــتر نتای بیش

6. اطالعاتــی کــه بــه دســت آورده ایــد را بــا ســایر اعضــای شــرکت در میــان بگذاریــد 
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www.modireweb.com

تــا مرجعــی از روش هــای مؤثــری کــه امتحــان خــود را پــس داده انــد بــرای برندتــان 

ایجــاد شــود؛

7. این فرآیند را برای یک مؤلفه دیگر دوباره آغاز کنید.

مقاله مرتبط: 20 روش برای افزایش دنبال کنندگان )Followers( در اینستاگرام

 

سخن پایانی

ــب وکارهای  ــه کس ــه هم ــت ک ــری اس ــیار مؤث ــای بس ــی از پلتفرم ه ــتاگرام یک اینس

اینترنتــی بایــد در بازاریابــی و فــروش خــود از آن اســتفاده کننــد. بی تردیــد، بــا تدوین 

یــک برنامــه جامــع و مانــع بــرای بازاریابــی در اینســتاگرام و طــی کــردن مراحلــی کــه 

در ایــن مطلــب بــه آن هــا اشــاره کردیــم نتایــج قابــل توجهــی را شــاهد خواهیــد بــود 

کــه آینــده روشــنی را بــرای کســب وکار شــما رقــم خواهــد زد.
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