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ــر تصاویــر محبوب تــر هســتند، چــرا کــه هــر تصویــر  شــبکه های اجتماعــی مبتنــی ب

می توانــد هــزاران ســخن را بیــان کنــد. پینترســت یکــی از ایــن شــبکه های اجتماعــی 

اســت کــه حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد. ایــن نوشــته را بخوانیــد تــا ببینیــد 

ــد. ــه کار می کن پینترســت چیســت و چگون

وقتــی صحبــت از شــبکه های اجتماعــی مبتنــی بــر تصاویــر ســخن بــه میــان می آیــد، 

ــی  ــبکه اجتماع ــن ش ــه ای ــا اینک ــد. ب ــاد می کنن ــتاگرام ی ــه از اینس ــگ هم ــی درن ب

ــد.  ــم کن ــت اش ک ــزی از محبوبی ــد چی ــم نمی توان ــاز ه ــا ب ــی دارد، ام محدودیت های

امــا پینترســت نیــز نــام یکــی دیگــر از شــبکه های اجتماعــی تصویــر محــور اســت کــه 

ــم. ــای آن می پردازی ــی قابلیت ه ــرز کار و معرف ــی ط ــه بررس ــته ب ــن نوش در ای

ــب و کارها  ــرای کس ــی ب ــبکه های اجتماع ــی ش ــه بازاریاب ــی ک ــد: 10 مزیت ــتر بدانی بیش

دارد

پینترست چیست؟
ــا  ــت، ب ــر اس ــذاری تصاوی ــتراک گ ــی اش ــبکه های اجتماع ــی از ش ــام یک ــت ن پینترس

اینکــه Pinterest امکانــات فراوانــی دارد، امــا هنــوز آنطــور کــه بایــد بیــن ایرانــی هــا 

جــا نیفتــاده، شــاید دلیــل ایــن اتفــاق محبوبیــت بیــش از حــد اینســتاگرام در ایــران 

باشــد.

ــذاری آن  ــا اشــتراک گ ــه ی ــورد عالق ــر م ــردن تصاوی ــن ک ــرای پی ــی ب پینترســت جای

ــل اینســتاگرام نیســت. در  ــچ وجــه طــرز کارش مث ــه هی ــا ب ــا دوســتان اســت. ام ب
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پینترســت می توانیــد هــر تصویــری کــه می خواهیــد را پیــن کنیــد یــا اینکــه بوردهــای 

مخصوصــی بســازید و تصاویــر مرتبــط را در یــک بــورد قــرار دهیــد. ایــن ابــزار تحــت 

وب بــا وب ســایت هــا و شــبکه های اجتماعــی دیگــر تعامــل کامــل دارد و می توانیــد 

در هــر جایــی از وب تصاویــر را بــه لیســت عالقــه منــدی هایتــان بیفزایــد.

ــان هســتید،  ــاپ ت ــپ ت ــا ل ــل ی ــرای موبای ــا کیفیــت ب ــه ب ــر زمین ــال تصاوی ــر دنب اگ

پینترســت می توانــد شــما را در رســیدن بــه ایــن هــدف یــاری کنــد. اگــر دنبال دســتور 

ــتید  ــد هس ــبکی جدی ــه س ــان ب ــه ت ــن خان ــا تزیی ــوص ی ــذای مخص ــک غ ــت ی پخ

ــد. ــک بگیری ــت کم ــد از پینترس می توانی

در پینترســت می توانیــد بــه تعــداد نامحــدود آلبــوم عکــس داشــته باشــید و تصاویــر 

را در هــر انــدازه ای بــه آنجــا اضافــه کنیــد. بــدون آنکــه کیفیــت تصاویــر پاییــن بیاید. 

ایــن شــبکه اجتماعــی امکانــات بــی نظیــری بــرای کســب و کارهــا فراهــم آورده تــا 

بتواننــد برنــد و کارهایشــان را بهتــر در معــرض نمایــش قــرار دهنــد.

در پینترســت می توانیــد در مــورد هــر چیــزی کــه بخواهیــد ایده هــای بســیاری بیابید، 

کافیســت کلمــه ای کلیــدی را ســرچ کنیــد، تــا بــه دنیایــی از تصاویــر مرتبــط دســت 

یابیــد. روی هــر تصویــر کــه کلیــک کنیــد بــه صفحــه ای جدیــد هدایــت می شــوید 

کــه آنجــا هــم تصاویــری مشــابه بــه شــما نمایــش داده می شــود. در واقــع می شــود 

گفــت پینترســت جســتجوگری قــوی اســت، کــه نتایجــش را بــر اســاس تصاویــر ارائــه 

می دهــد.
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می خواهیــد دکوراســیون اتــاق کارتــان را بچینیــد یــا آنکــه کیــک تولدتــان را خالقانــه 

طراحــی کنیــد؟ پینترســت ایــده هایــی برایتــان دارد، کافیســت تــا وارد ایــن دریــای 

تصاویــر شــوید. هــر چقــدر هــم ســخت گیــر باشــید می توانیــد چندیــن طــرح پیــدا 

کنیــد کــه نظرتــان را جلــب کنــد.

 

چطور از پینترست استفاده کنیم؟
ــه  ــد ب ــی می توانی ــن موبایل ــا اپلیکیش ــمی pinterest.com ی ــایت رس ــق س از طری

امکانــات رایــگان پینترســت دســت یابیــد. بــرای گوشــی های اندرویــدی و همینطــور 

ــر امکاناتشــان افــزوده  ــه روز ب IOS اپلیکیشــن پینترســت توســعه داده شــده و روز ب

می شــود.

پــس از آنکــه وارد ســایت پینترســت شــدید، می بایســت یــک حســاب کاربــری بــرای 

خودتــان بســازید. بــرای ایــن کار نیــاز بــه یــک ایمیــل معتبــر و یــک پســورد داریــد. 
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ــا  ــوگل ی ــت گ ــق اکان ــد از طری ــد، می توانی ــت نداری ــه ســاخت اکان ــر حوصل ــه اگ البت

فیســبوک خــود وارد پینترســت شــوید و از خدماتــش اســتفاده کنیــد.

توجــه داشــته باشــید کــه پینترســت ابــزاری بــرای معرفــی کســب و کارهــا هــم بــه 

 Business ــت ــان اکان ــب و کارت ــرای کس ــد ب ــن رو می توانی ــی رود. از ای ــمار م ش

 Create a داشــته باشــید. بــرای ایــن کار همــان زمــان ثبــت نــام می توانیــد، گزینــه

Business Account را بزنیــد و اکانــت تجــاری خــود را بســازید. البتــه پــس از ورود 

نیــز می شــود حســاب تــان را بــه تجــاری ارتقــا دهیــد. پــس از تغییــر اکانــت عــادی 

ــتفاده  ــان اس ــب و کارت ــی کس ــرای معرف ــتری ب ــزار بیش ــد از اب ــاری می توانی ــه تج ب

ــرد. ــه Rich Pins و Pinterest Analytics اشــاره ک ــوان ب ــال می ت ــرای مث ــد. ب کنی

ــه برنامــه بایــد ســن و جنســیت و عالقمندی هــای خــود را مشــخص  پــس از ورود ب

ــر  ــود. ه ــان داده ش ــما نش ــه ش ــد ب ــه می خواهی ــی ک ــا آن چیزهای ــا دقیق ــد، ت کنی

چقــدر بیشــتر بــا پینترســت کار کنیــد، هــوش مصنوعــی بــه کار گرفتــه شــده بیشــتر 

ســلیقه شــما را می شناســد و شــخصی ســازی بیشــتری بــر اســاس رفتارتــان انجــام 

می دهــد.

گزینه هــای متعــددی در قســمت تنظیمــات پروفایــل وجــود دارنــد کــه می توانیــد بــا 

تنظیــم آنهــا خودتــان را بهتــر معرفــی کنیــد.
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هر یک از گزینه های منو چه کاربردی دارند؟
Home: ماننــد هــر برنامــه دیگــری، ایــن گزینــه شــما را بــه صفحــه اصلــی یــا همــان 

خانــه هدایــت می کنــد و تمــام پین هــای جدیــدی کــه بــر اســاس عالقــه شــما بــوده 

و یــا آنهایــی کــه دنبــال می کنیــد، را در اینجــا می توانیــد ببینیــد. هــر کــدام از ایــن 

ــه  ــا کلیــک روی آن ب ــا ب تصاویــر را کــه بپســندید می توانیــد مســتقیم پیــن کنیــد ی

گزینه هــای دانلــود و اشــتراک گــذاری دسترســی داشــته باشــید. بســیاری از تصاویــر 

ــک آن  ــر، لین ــر تصوی ــه در زی ــد ک ــده ان ــذاری ش ــتراک گ ــری اش ــایت های دیگ از س

مشــخص اســت و بــا کلیــک روی آن بــه ســایت اصلــی هدایــت خواهیــد شــد. اینجــا 

در واقــع جایــی بــرای لینــک شــدن ســایت های مختلــف بــه هــم اســت.

ــال  ــران را دنب ــایر کارب ــد س ــتاگرام می توانی ــد اینس ــت مانن Following: در پینترس
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ــد  ــرده ان ــن ک ــان پی ــوور هایت ــه فال ــری ک ــه تصاوی ــمت Following ب ــد. در قس کنی

ــا  ــد آنه ــه شــما هــم بپســندید می توانی ــی ک ــد داشــت و در صورت دسترســی خواهی

ــش  ــن بخ ــد. در ای ــال کنی ــری را دنب ــراد دیگ ــد اف ــور می توانی ــد. همینط ــن کنی را پی

ــر مــورد نظــر  ــد کــه شــما را در یافتــن تصوی دســته بندی هــای بســیاری وجــود دارن

ــد کــرد. کمــک خواهن

search: پینترســت عــالوه بــر دســته بندی هــای مختلــف، یــک مرورگــر داخلــی نیــز 

دارد کــه می توانیــد موضوعــات مــورد عالقــه تــان را در آن جســتجو کنیــد. بــا اینکــه 

ــد.  ــش می ده ــط را نمای ــر مرتب ــر تصاوی ــن مرورگ ــا ای ــد، ام ــن وارد می کنی ــما مت ش

ــه می شــود کــه  ــز ارائ ــط نی ــه شــما پیشــنهاداتی مرتب ــا وارد کــردن هــر موضــوع ب ب

ــا  ــد ی ــتجو کنی ــی جس ــه فارس ــدارد ب ــی ن ــد. فرق ــتفاده کنی ــا اس ــد از آنه می توانی

انگلیســی، در نهایــت شــما بــه هدفتــان خواهیــد رســید.

profile: اگــر هنــوز عکــس یــا نامــی بــرای پروفایلتــان انتخــاب نکــرده ایــد، می توانید 

 edit از قســمت منــوی ســمت راســت کــه بــه صــورت ســه نقطــه اســت. روی گزینــه

ــش  ــد. در بخ ــش کنی ــود را ویرای ــات خ ــت اطالع ــد و در نهای ــک کنی setting کلی

پروفایــل، دســتتان بــرای شــخصی ســازی بــاز اســت و مــی توانیــد خــود را همانطــور 

کــه مــی خواهیــد معرفــی کنیــد.

ــران در نظــر  ــا ســایر کارب ــرای گفتگــو ب ــن برنامــه بخشــی هــم ب Messages: در ای

گرفتــه شــده اســت. Messages کــه بــه صــورت یــک آیکــون گفتگــو، طراحــی شــده، 
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بــه شــما امــکان می دهــد تــا بــا افــرادی کــه دنبــال می کنیــد، بــه گفتگــو بپردازیــد و 

از ایــده هایتــان بگوییــد. در ایــن بخــش می توانیــد بــا فالوور هــای خــود، پیــن هــا 

ــال  ــه شــما را دنب ــی ک ــا ســایر کاربران ــن ب ــد. همچنی ــادل کنی و پیام هــای خــود را تب

نمــی کننــد نیــز قــادر بــه گفتگــو هســتید، کافیســت ایمیــل یــا آیــدی آنهــا را بدانیــد 

و بــه ســادگی بــا آنهــا تبــادل نظــر کنیــد.

Notifications: تمــام هشــدارها و اخبــار و تــازه هــا در ایــن بخــش کــه بــه شــکل 

ــد  ــری جدی ــه تصوی ــار ک ــگ طراحــی شــده، اطــالع رســانی می شــود. هــر ب ــک زن ی

ــد. ــد ش ــانی خواه ــالع رس ــا اط ــود در اینج ــن می ش پی

ــر  ــد، اگ ــود دارن ــددی وج ــی متع ــات مدیریت ــات، امکان ــش تنظیم Setting: در بخ

ــف  ــای مختل ــا گزینه ه ــد، حتم ــام دهی ــتری انج ــازی بیش ــخصی س ــد ش می خواهی

ــد. ــی کنی ــتینگ را بررس ــود در س موج

بــا کلیــک روی آیکــون پروفایــل تــان بــه صفحــه جدیــدی هدایــت خواهیــد شــد، کــه 

آنجــا هــم چهــار زبانــه مختلــف مشــاهده می کنیــد. در ادامــه هــر یــک را بــه اختصــار 

ــم داد. توضیح خواهی

Boards: در ایــن زبانــه تمــام پیــن بــورد یــا همــان آلبــوم هایــی کــه ایجــاد کرده ایــد 

را مشــاهده خواهیــد کــرد. همینطــور گزینــه هایــی بــرای ویرایــش و مدیریــت آنهــا در 

دسترس هســتند.
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Pins: در بخــش پینــز، همــه آن چیزهایــی کــه پیــن کرده ایــد را مشــاهده خواهیــد 

کــرد. از ایــن بخــش نیــز می توانیــد بــه گزینه هــای مدیرتــی دســت یابیــد. بــا کلیــک 

روی هــر پیــن، صدهــا پیــن دیگــر کــه مشــابه هســتند، نمایــش داده می شــود. ایــن 

رونــد تمامــی نــدارد و می توانیــد بــا هــر بــار کلیــک بــه صدهــا ایــده جدیــد دســت 

یابیــد. از بخــش پینــز مــی توانیــد پیــن هــا را ســازماندهی کنیــد یــا اینکــه اشــتراک 

گــذاری و یــا حــذف کنیــد.

ــی  ــا کامنت ــا در آنه ــد ی ــاز کرده ای ــه ب ــی ک ــن های ــد پی ــا می توانی Tries: در اینج

ــن  ــود را در ای ــت خ ــه ای از فعالی ــی تاریخچ ــه نوع ــد. ب ــاهده کنی ــته اید را مش گذاش

ــد. ــد دی ــش خواهی بخ

ــاس  ــر اس ــه ب ــد، ک ــاهده می کنی ــر را مش ــتی از تصاوی ــه لیس ــن زبان Topics: در ای

ــه  ــری ب ــچ دردس ــدون هی ــد ب ــا می توانی ــوند. در اینج ــنهاد می ش ــما پیش ــه ش عالق

ــد. ــدا کنی ــد دســت پی ــه دوســت داری ــری ک ــی از تصاوی دنیای

نکتــه: بــه طــور کلــی اگــر مــوس را روی هــر تصویــر نگــه داریــد، چندیــن آیکــون در 

گوشــه های آن ظاهــر می شــود کــه هــر کــدام میانبــری بــرای پیــن کــردن، اشــتراک 

ــدگان  ــد. توســعه دهن ــه می دهن ــک هــا ارائ ــردن لین ــاز ک ــردن و ب ــره ک ــذاری، ذخی گ

کوشــیده انــد تــا نهایــت ســادگی را بــرای کار در ایــن شــبکه اجتماعــی تصویــر محــور 

فراهــم کننــد.
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حــاال کــه بــا بخش هــای مختلــف پینترســت آشــنا شــدید بهتــر اســت بــا کارهایــی 

کــه می توانیــد در ایــن شــبکه اجتماعــی انجــام دهیــد آشــنا شــوید.

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

کنیــم؟

چطور برد ایجاد کنیم و تصاویر را پین کنیم؟
پــس از آنکــه وارد صفحــه Home شــدید، یــک آیکــون بــه شــکل + در ســمت راســت 

ــه قســمت  ــد، شــما را ب ــک کنی ــون کلی ــن آیک ــر روی ای ــه ب ــار ک ــن ب ــد. اولی می بینی

افزونه هــای مربــوط بــه مرورگرتــان هدایــت می کنــد تــا پــس از فعالســازی آن در هــر 

 Pinterest جایــی از وب، بتوانیــد تصاویــر و لینــک هــا را پیــن کنیــد. پــس از نصــب

ــا را  ــر موجــود در وب مســتقیما آنه ــار کلیــک روی تصاوی ــا دوب browser button، ب

ــد. ــن می کنی پی

ــه Create Pin را  ــد، گزین ــک کنی ــون + کلی ــن آیک ــر روی همی ــدی اگ ــات بع در دفع

ــا کلیــک روی آن می توانیــد یــک پیــن جدیــد بســازید.  مشــاهده خواهیــد کــرد و ب

البتــه بــا کلیــک روی پروفایــل و کلیــک روی زبانــه مخصــوص بــه پیــن نیــز می توانیــد 

ایــن کار را انجــام دهیــد.

ایــن در حالتــی بــود کــه بخواهیــد مســتقیما خودتــان از کامپیوتــر یــا گوشــی تصویری 

را آپلــود و پیــن کنیــد. امــا اگــر بخواهیــد یکــی از تصاویــر پیشــنهادی خــود برنامــه 
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یــا اشــتراک گــذاری شــده توســط ســایر کاربــران را پیــن کنیــد، کار ســاده تــر اســت. 

کافیســت روی تصویــر گزینــه save را بزنیــد تــا تصویــر پیــن شــود. پــس از آنکــه یک 

تصویــر را پیــن کردیــد، از شــما خواســته می شــود تــا بــرد مــورد نظــر بــرای ذخیــره 

را انتخــاب کنیــد، اگــر هیــچ بــردی نداریــد می توانیــد در ایــن مرحلــه یکــی بســازید 

و تصویــر را در آنجــا ذخیــره کنیــد.

در بخــش Create Pin همینطــور می توانیــد تصاویــری کــه در وب موجــود هســتند را 

نیــز بــه بوردهایتــان بیفزاییــد و آن هــا را پیــن کنیــد. کافیســت URL تصویــر را کپــی 

ــن  ــرای شــما پی ــر مســتقیما ب ــا تصوی ــد، ت ــد و در قســمت مربوطــه پیســت کنی کنی

شــود و در دفعــات بعــدی بتوانیــد آن را بــدون هیــچ دردســری ببینیــد.

بــا اینکــه توضیحاتــی کــه در ایــن مقالــه ارائــه می شــوند، مربــوط بــه نســخه تحــت 

ــا عبارت هــا و آیکون هــای اپلیکیشــن های گوشــی  وب پینترســت هســتند، امــا دقیق

ــا ایــن اختــالف کــه شــاید کمــی محــل قرارگیــری  ــد. ب ــز کاربردهــای مشــابه دارن نی

شــان در صفحــه تغییــر کــرده باشــد.
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چطور افراد و کسب و کارها را دنبال کنیم؟
ــد  ــربرگ Following بروی ــه س ــت ب ــرد و کافیس ــام می گی ــادگی انج ــه س ــن کار ب ای

ــال عالقــه  ــاز شــده در بیــن دســته های مختلفــی کــه وجــود دارد، دنب و در صفحــه ب

ــر  ــک کارب ــط ی ــده توس ــن ش ــر پی ــه از تصاوی ــس از آنک ــد. پ ــان بگردی ــدی هایت من

ــر  ــر تصوی ــر ه ــه در زی ــه Follow ک ــک روی گزین ــا کلی ــد ب ــد، می توانی ــتان آم خوش

وجــود دارد، آن کاربــر را دنبــال کنیــد. از آن پــس هــر تصویــری کــه کاربــر فالــو شــده 

بــه اشــتراک بگــذارد، بــه شــما اطــالع داده می شــود و در صفحــه Home می توانیــد 

ــد. ــاهده کنی ــا را مش جدیدترین ه

ــون  ــف و میلی ــدی مختل ــته بن ــا دس ــه صده ــد ب ــش Following می توانی در بخ

ــال کــردن افــراد مختلــف  ــا دنب ــا کیفیــت دسترســی داشــته باشــید. ب ــر ب هــا تصوی

ــد  ــن می توانی ــر پی ــر ه ــد. زی ــت کنی ــیاری را دریاف ــای بس ــه ایده ه ــد روزان می توانی

ببنیــد کــه کــدام کاربــر آن را بــه اشــتراک گذاشــته و بــا کلیــک روی پیــن و ورود بــه 

ــد. ــب کنی ــد کس ــتری می توانی ــات بیش ــد، اطالع ــه جدی ــک صفح ی
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چطور با سایر کاربران در تعامل باشیم؟
ــوند و  ــی می ش ــران طراح ــن کارب ــاط بی ــاد ارتب ــدف ایج ــا ه ــی ب ــبکه های اجتماع ش

ــی در اینجــا  ــه صــورت کل ــه اســت. ب ــن موضــوع را در نظــر گرفت پینترســت هــم ای

می توانیــد بــه ســه حالــت در ارتبــاط باشــید، اول اینکــه تصاویــری کــه دیگــران پیــن 

 Send بــرای خــود پیــن کنیــد. دوم اینکــه از گزینــه Save کــرده انــد را بــا زدن گزینــه

ــد و  ــال کنی ــی ارس ــبکه های اجتماع ــا ش ــران ی ــایر کارب ــه س ــد و آن را ب ــتفاده کنی اس

ــان در لیســت ظاهــر شــده  ــورد نظرت ــر شــبکه اجتماعــی م ــد. اگ ایجــاد تعامــل کنی

وجــود نــدارد، بــا کپــی کــردن لینــک تصویــر می توانیــد آن را مســتقیما بــه اشــتراک 

بگذاریــد.

ــان را  ــد و نظرت ــن Comment بگذاری ــر پی ــرای ه ــد ب ــت می توانی ــومین حال در س

ــد در  ــران دوســت دارن بگوییــد. کامنــت گذاشــتن یکــی از کارهایــی اســت، کــه کارب

ــم در  ــران را ه ــر دیگ ــد نظ ــت دارن ــه دوس ــرد. هم ــورت گی ــان ص ــن هایش ــورد پی م

ــد. ــر پیــن شــده شــان بدانن مــورد تصاوی
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طرز کار با اپلیکیشن پینترست چگونه است؟
بــرای دانلــود پینترســت می تواینــد از اپ اســتور های معتبــر، ایــن برنامــه را دانلــود و 

بــر روی موبایــل خــود نصــب کنیــد. پــس از ورود بــه برنامه، از شــما خواســته می شــود 

تــا اکانتــی بــرای خــود بســازید یــا اگــر از قبــل اکانــت نســخه وب را داریــد، اطالعــات 

را وارد کنیــد. در اپلیکیشــن نیــز از طریــق اکانــت گــوگل و فیســبوک می توانیــد بــدون 

دردســر وارد شــوید. هــر کــدام کــه ســاده تــر اســت آن را انتخــاب کنیــد.

پــس از تکمیــل اطالعــات و مشــخص کــردن عالقمنــدی هــا، می توانیــد از امکانــات 

ــن  ــت وب و اپلیکیش ــخه تح ــر دو نس ــای ه ــت ه ــد. قابلی ــتفاده کنی ــت اس پینترس

مشــابه اند و فقــط جــای آیکــون هــا تغییــر کــرده اســت. بــا تــپ کــردن روی تصاویــر 

می توانیــد اعمــال پیــن کــردن، اشــتراک گــذاری، کامنــت گذاشــتن و دنبــال کــردن را 

انجــام دهیــد.

ــه  ــاپ ک ــپ ت ــل و ل ــرای موبای ــت ب ــا کیفی ــه ب ــر زمین ــر اســت از تصاوی پینترســت پ

ــد. ــتفاده کنی ــه اس ــر زمین ــوان تصوی ــه عن ــد و ب ــود کنی ــا را دانل ــد آنه می توانی

در ابتــدای کار بــا اپلیکیشــن پینترســت همــه چیــز بســیار ســاده و مثــل گالــری موبایل 

بــه نظــر می رســد، امــا بــا کمــی گشــت و گــذار و اســتفاده از گزینه هــای موجــود در 

منــو خواهیــد دیــد کــه هیــچ کــم و کاســتی نــدارد و درســت همــان چیــزی اســت کــه 

از یــک شــبکه اجتماعــی تصویــر محــور انتظــار مــی رود.
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پینترست با اینستاگرام چه تفاوت هایی دارد؟
از آنجایــی کــه اینســتاگرام یکــی از محبوبتریــن شــبکه های اجتماعــی تصویــر محــور 

ــا آن مقایســه می کنیــم. اســت، پینترســت را ب

ــــ پینترســت هیــچ محدودیتــی بــرای تصاویــر قائــل نشــده بــه طــوری کــه می توانید 

ــا هــر کیفیتــی را پیــن کنیــد. الزم نیســت حتمــا  تصاویــر در هــر ســایز و انــدازه و ب

تصاویــر مربــع کامــل یــا مســتطیل باشــند. اینجــا مکانــی بــرای پیــن کــردن تصاویــر 

ــا اینفوگرافیک هــای طوالنــی اســت. بــزرگ ی
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ــــ محتــوای مــورد نظــر را می توانیــد هــم از دســتگاه تان ارســال کنیــد و هم مســتقیما 

از اینترنــت پیــن کنیــد و هیــچ محدودیتــی برای ایــن کار وجــود ندارد.

ــــ هــر پیــن را می تــوان بــه هــر وب ســایت یــا وبالگــی پیــن کــرد، ایــن موضــوع 

می توانــد بــرای آنهایــی کــه دنبــال بــک لینــک رایــگان هســتند، جالــب توجــه باشــد.

ــی  ــا خدمات ــر کاال ی ــد و ه ــتفاده کنی ــات اس ــرای تبلیغ ــد ب ــت می توانی ــــ از پینترس

ــد هــر  ــه می توانی ــدون پرداخــت هزین ــد. اینجــا ب ــی کنی ــران معرف ــه کارب ــد را ب داری

ــد. ــغ کنی ــد تبلی ــزی را می خواهی چی

ــــ هیــچ محدودیتــی بــرای اشــتراک گــذاری محتــوای موجــود در پینترســت وجــود 

ــا هــر شــبکه اجتماعــی در تعامــل اســت و آنهایــی کــه در لیســت  ــا ب ــدارد و تقریب ن

تعامــل وجــود ندارنــد، هــم از طریــق لینــک قابــل اشــتراک گــذاری هســتند.

بیشتر بخوانید: چگونه وبالگ نویسی را شروع کرده و از آن پول دربیاوریم؟ 

سخن پایانی
پینترســت پــر از قابلیــت جدیــد و ایــده اســت. اگــر تــا کنــون از ایــن شــبکه اجتماعــی 

ــه  ــیاری ب ــای بس ــه ایده ه ــت در آن روزان ــا عضوی ــد ب ــد می توانی ــتفاده نکرده ای اس

ــراد بســیاری  ــد، اف ــت داری ــه ای فعالی ــه در چــه زمین ــم نیســت ک ــد. مه دســت آوری

هســتند کــه شــما یــا کســب و کارتــان را دنبــال خواهنــد کــرد. پینترســت جاییســت 

بــرای دیــده شــدن.
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