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 ترفند حرفه ای 34افزایش فروش در اینستاگرام با 

راه  . برای زنده ماندن بسیار مهم است  بهبود حضور در شبکه های اجتماعی   برای کسب و کارهای مختلف
ای که در این جا کلیدی هستش، راهکار و تدوین  مختلف هستند. نکته  افزایش فروش در اینستاگرام  های

 ای داریم جلو میریم؟ تژی است. با توجه به چه استراتژی استرا

میلیون پروفایل فعال در روز دارد.    500میلیون کاربر فعال در ماه و    800اینستاگرام به طور حدودی،  
یا کسب و کار فعلی شما حتما   ایده کسب و کار  این ارقام بسیار باال خود نشان دهنده ی این است که چرا

 .باید دارای استراتژی افزایش فروش در اینستاگرام باشد 

% از هشتگ های موجود در اینستاگرام دارای برند هستند. این آمار چه چیزی  70یک آمار جالب! حدود 
 به ما میگه؟ 

 .ان شما هستنداگر شما در اینستاگرام فعال نیستید قطعا رقیب

صرف اینکه شما یک حساب کاربری در اینستاگرام داشته باشید و محتوا تولید کنید، به فروش منجر نخواهد  
شد. اگر میخواهید در اینستاگرام بفروشید و یا حتی اگر درآمد دارید و قصد افزایش فروش دارید، نیاز به  

دایان افیلیت به شما راز افزایش فروش را   همکاری در فروش   استراتژی دارید. در این مطلب ار سایت 
 !خواهیم گفت 

 راهکار برای افزایش فروش در اینستاگرام  34

به   کسب درآمد از اینستاگرام   ترین نکات را برای بهبود خب میخواهیم تا جایی که میشه ساده و کاربردی 
 .شما بگوییم

 .نکته قابل توجه این هستش که سعی کردیم به دور از کلیشه و بیان کلیات رفتار کنیم 

ن باشد را  چیزی که قابل قبول باشد، تست شده باشد و همچنین منطقی و کاربردی و متناسب با شرایط ایرا
 .برای شما بررسی خواهیم کرد 

 افزایش فالوور، اولین راهکار افزایش فروش در اینستاگرام1.

دنبال کنندگان برند شما   افزایش تعداد  اینستاگرام،  یکی از راهکارهای داشتن یک استراتژی مناسب در 
 .است 

ان را زیر نظر بگیرد. نمیخواهم  یکی از بهترین استراتژی ها برای این کار این است که مخاطبان رقیبانت 
بگویم که برای افزایش فروش در اینستاگرام باید مشتریان رقیبانتان را بدزدید. هر چند که بعضی وقتا باید  

 .این کار را کرد 

اما نکته ی مهم این است شما دنبال کنندگان رقیبانتان را بررسی کنید و آن ها را دنبال کنید و خودتان را  
 .فی کنید به آن ها معر
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بدون داشتن تعداد زیادی دنبال کننده، محصوالت شما دیده نمی شوند. در نتیجه، فروش خوبی هم در انتظار  
 .کسب و کار شما نخواهد بود 

% کاربران می گویند که مارک های مختلف را دنبال میکنند به دلیل اینکه تحت  73طب آمار، بیش از  
 .تاثیر محصول و یا خدمات آن ها هستند 

مشتریان موجود شما، به برند شما عالقه مندند. در نتیجه مشخصات خود را به آن ها بگویید و از آنها  
 .بخوهید که شما را دنبال کنند 

فقط مطمئن شوید که آنها دلیلی برای   .اینکار را میتوانید از طریق ارسال ایمیل به مشتریان خود انجام دهید 
 .دنبال کردن شما داشته باشند

مثال شما میتوانید در هر بار که ایمیل به مشتریانتان ارسال میکنید به آنها بگویید که برای اطالع    به طور 
فقط اگر از این استراتژی استفاده   .از آخرین تخفیف ها و برنامه های شما، اینستاگرام شما را دنبال کنند 

 .میکنید به قول های خود عمل کنید 

بسایت خود نیز آیکون اینستاگرام را قرار دهید تا مشتریان شما را دنبال  عالوه بر ایمیل شما میتوانید در و 
 .کنند. همچنین میتوانید از طریق بقیه شبکه های اجتماعی، اینستاگرام خود را معرفی کنید 

بعد از اینکار، یکی از بهترین استراتژی های افزایش فالوئر در اینستاگرام، دنبال کردن افراد مختلف است.  
 .این افراد به صورت تصادفی انتخاب نمی شوند البته 

 .افرادی را انتخاب کنید که به جامعه ی هدف شما نزدیک باشند 

 .این یکی از بهترین راهکارها برای جذب مشتریان بالقوه و افزایش فروش در اینستاگرام است 

 تولد محتوای خالقانه شاه کلید افزایش فروش در اینستاگرام  2.

که تعامل حرف اول رو در اینستاگرام میزنه. اما تعامل نه تنها در این پلتفرم، بلکه در    بدون شک میدونید 
 .ترین اصول ممکن است هر کسب و کاری یکی از مهم 

ای موثر  شخص شده است که تعامل به شکل باورنکردنی کامال م الگوریتم اینستاگرام   های مختلف طبق آپدیت 
 .است 

 .حاال چطوری این کار را انجام دهیم؟ جواب ساده است، با تولید محتوای خالقانه

در حال حاضر چشم و گوش مردم پر شده از موسیقی و عکس و فیلم، اما در این بازه زمانی چه کسانی  
 .برنده هستند؟ بدون شک افرادی که خالق تر هستند 

می  مختلف  برندهای  و  افراد  بین  تمایز  ایجاد  باعث  می خالقیت  چیزی  دنبال  به  هم  مردم  که  شود.  روند 
 .اشد که دیگر ارزش چندانی ندارد تکراری نباشد. چیزی که همه جا ب 

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/
https://dayanaffiliate.com/blog/instagram-algorithm/


 وبالگ دایان افیلیت  

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

دار و با صداگذاری بسیار خوبی  به طور مثال فرض کنید شما یک موشن گرافیک خیلی جذاب و خنده 
شود تا کاربر زمان بیشتری را در صفحه شما بگذارند  اید. خب این موشن گرافیک باعث می درست کرده

چنین این افزایش طبق الگوریتم اینستاگرام باعث بیشتر  اید و هم و به همین راحتی شما تعامل را افزایش داده
 .دیده شدن شما خواهد شد 

شده بازخورد بسیار بهتری  های خالقانه و کمتر دیده شوید که امروزه کلیپ اگر قت کرده باشید متوجه می
ا در  شود که به صورت اسالیدری گذاشته شود تا مخاطب زمان بیشتری رها سعی می دارند. هم چنین پست 

 .صفحه بگذارد 

یا مثال پست اول یک اسالیدشو را به صورت معمایی مطرح میکنند و جواب آن را در اسالیدهای بعدی  
 .باشد ترین شگردهای افزایش تعامل می دهند که یکی از متداول همان پست می 

  ?استراتژی 14افزایش تعامل در اینستاگرام با : بیشتر بخوانید 

 اولین مواردی که مخاطب از برند شما میبیند چیست؟ 3.

 یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی کسی شما را دنبال میکند اولین چیزی که از پروفایل شما میبیند چیست؟ 

این مسئله خیل بازاریاب  به نوشتن مقدمه در پست های  به عنوان یک  این کار بسیار شبیه  ی مهم است. 
 !وبالگ شما است. به همان میزان پر اهمیت! خیلی با اهمیت 

باید بیوگرافی، عکس نمایه و آخرین ارسال های شما را ببیند. حاال هر چقدر این موارد بهینه تر و جذاب  
ک میکند. منظور از نمایه چیست؟ یعنی اینکه مردم  تر باشد، بیشتر به افزایش فروش در اینستاگرام شما کم 

 .باید با دیدن عکس پروفایل شما متوجه شوند که کسب و کار شما چیست 

 .داشتن یک لوگو بسیار بهتر از گذاشتن عکس تصادفی یا یک از عکس از محصول است 

 .نخواهید داشتقاعدتا اگر صفحه اینستاگرام شما مخاطب را جذب نکند شما شانس زیادی برای فروش 

به طور کلی بهتر است همه چیز را کوتاه و حرفه ای و نزدیک به هدف بنویسید. حال با این کار شما  
 .شانس بیشتری برای دیده شدن و افزایش فروش خواهید داشت 

 ارسال پست به طور منظم4.
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شما ماهی یک بار یک پست در اینستاگرام میگذارید باید بگویم استراتژی شما شکست خورده و بدر  اگر  
 .نخور است 

یادتان باشد: برند شما باید برای مخاطب همیشه تازه باشد. البته یادتان باشد که شما قرار نیست مخاطب  
ار و یا شغل فعلی شما باید رعایت  خود را آزار دهید پس تعادل داشته باشید. تعادل در کل ایده کسب و ک 

 .شود 

اگر مطالب زیادی در روز دارید توصیه می   .ما توصیه نمیکنیم که بیش از یک پست در روز ارسال کنید 
 .شود از استوری استفاده کنید 

پست    11الی    10پست ارسال میکنند.    1.5تحقیقات نشان میدهد که معروف ترین برندهای دنیا در روز  
عات ارسال این پست ها نیز بسیار مهم است. معموال این مارک ها در ساعات کاری استاندارد،  در هفته. سا 

 .پست خود را ارسال می کنند 

% کارمندان اعتراف میکنند که برای حواس پرتی، از شبکه های اجتماعی در هنگام کار استفاده  90خب 
 .میکنند 

 استفاده مطلق از تصاویر جذاب و با کیفیت 5.
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های شما  بینیم.پس اگر عکس شخص هستش دیگه. تو اینستاگرام ما مدام داریم ویدئو و عکس می خیلی م
 .ترین هم دریافت خواهید کرد پایین  (Reach) خیلی قدیمی، بی کیفیت و جذاب نباشند، مسلما تعامل و ریچ 

شود، تعامل است. موقعی که  همواره بهش اشاره می  افزایش ریچ در اینستاگرام   یکی از نکاتی که برای
 .عکسی جذاب داشته باشید، کاربر را برای لحظاتی نگه میدارد 

 .های دیگر شما بازدید کنند و غیرهممکن است عکس را ذخیره کنند، از عکس 

 .توانید بازدهی صفحه اینستاگرام خود را افزایش دهید ساده می پس به راحتی و فقط با یک تکنیک 

های خودتان استفاده  ها و استوری ها و به طور کل در پست همچنین اگر از یک سبک خاصی در عکس 
 .کنید، باعث بهبود برندینگ خواهد شد 

 .همیشه سعی کنید طبق یک الگو و مدل مطالب خود را به مخاطب برسانید 

ها، برندینگ بوده است. ابزارها، بسترها و غیره  رفند و ترندهای کسب درآمد در همه دورانترین تاز مهم 
 .روند ولی برندینگ همواره پاربرجا خواهد ماند آیند و می می

 .کسب درآمد واقعی را موقعی تجربه خواهید کرد که برند شوید 

 !بیش از حد فروشنده نباشید6.

خب ما تا اینجا درباره تعداد و مسیر محتوا گذاری صحبت کرده ایم. ولی هنوز درباره ی محتوای مطالب  
 !گذاشته شده در اینستاگرام صحبتی نکرده ایم 

یادتان باشد، درسته هدف شما افزایش فروش در اینستاگرام است. ولی قرار نیست همه ی پست های شما  
 .تبلیغاتی باشد 

ید بیش از حد فروشنده باشید! اگر این را رعایت نکنید باعث خواهد شد که مشتریان شما  این یعنی شما نبا
 .اذیت شوند و در نتیجه، عوض افزایش فروش، کاهش فروش را تجربه خواهید کرد 

سرگرم کننده و بامزه باشید. قرار نیست همش از محصوالت و یا خدماتتان پست بذارید. از کارمندانتان،  
البته یادتان باشد از مسائل سیاسی، نژادی و دینی دوری   .و غیره هم میتوانید استفاده کنید مسائل بامزه  

  !کنید

کاربران میگویند اگر برندی را که دنبال کرده اند پست های تبلیغاتی زیادی ارسال کند آن را آنفالو   46%
 .خواهند کرد 

ی انجام دهید. نیاز به استفاده از حروف بزرگ  هر وقت پست تبلیغاتی ارسال کردید این کار را به طور اتفاق 
 .و ستاره و این چیزا نیست. به طور خالصه و کوتاه کار کنید 

 برای افزایش فروش در اینستاگرام از الیو استفاده کنید 7.
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یا همان ارتباط زنده برخوردار است. این قابلیت را کاربران دوست   LIVE اینستاگرام از یک قابلیتی به نام 
د و برندهای مختلف نیز از این قابلیت استفاده میکنند. این قابلیت این امکان را به شما میدهد که به  دارن

طور همزمان با مخاطب خود ارتباط برقرار کنید. همچنین کاربران میتوانند در این موقع نظرات خود را  
 .برای شما ارسال کنند 

هید. این کار باعث افزایش تعامل بین شما و کاربرانتان  تمام سعی خود را بکنید که به سواالت آن ها پاسخ د 
 .خواهد شد  افزایش فروش در اینستاگرام و در نتیجه، 

شما میتوانید محصوالت جدید خود را به نمایش بگذارید، کارمندانتان را معرفی کنید. هم چنین از قابلیت  
ه نظرات دقیق تر و بهتری از مخاطب  پرسش و پاسخ اینستاگرام نیز استفاده کنید. این قابلیت باعث میش 

 .خود دریافت کنید و به شخصیت و نیاز مخاطب بیشتر پی ببرید 

کار دیگه ای که میتوان باقابلیت الیو اینستاگرام کرد، همکاری با برندهای دیگر است. اینستاگرام بهترین  
 .پلتفرم برای استفاده از تکنیک همکاری با بقیه ی برندها است 

 .د در الیو یک برند دیگر، برای معرفی برند خود ظاهر شوید شما میتوانی

 .این استراتژی به نمایش هر چه بیشتر و معرفی برند شما کمک زیادی میکند 

 استفاده از تگ خرید  8.

 مگه تو ایران هم میشه از تگ خرید اینستاگرام استفاده کرد؟ 

 !بله میشه 

 !!اما ترفند داره

بهش بپردازیم. شما میتوانید با عضویت در سیستم همکاری در فروش    که خب قرار نیست تو این مقاله
 .با کارشناسان ما تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنند  کلیک کنید  دایان افیلیت 

 .شما به شکل اعجاب انگیزی بهبود پیدا کند  نرخ تبدیل   تگ خرید باعث میشود که

تواند به سبد خرید رفته و اطالعات را وارد و در نهایت هم خرید  خیلی راحت و و با یک کلیک کاربر می 
 .خود را انجام دهد 

اینستاگرام بسیار بس  این  نرخ تبدیل تگ خرید  بهینه است و فرصتی به شدت عالی است که شما از  یار 
 .ها بلد نیستند از این ترفند استفاده کنند فرصت استفاده کنید. مخصوصا االن که خیلی 

 اضافه کردن عکس و فیلم به بخش استوری  9.

یار  همان طور که قبال هم اشاره شد، اضافه کردن عکس و فیلم به مطالب روزانه در استوری، کمک بس
 .زیادی به رشد شما میکند 
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شما میتوانید چندین بار در روز محتواهای خود را ارسال کنید. این کار به برنامه زمانی کاربری که شما  
 .را دنبال میکند، خدشه ای وارد نمیکند 

تا پست به استوری خود اضافه کنید! مردم همه ی آنها    20اما این کار به این معنی نیست که شما هر روز  
را نگاه نمیکنند پس وقت و منابع خود را هدر ندهید. تعامل مخاطب با هر استوری اضافی ای که شما  

 .میذارید کاهش می یابد 

ساعت ماندگاری دارد و بعد از آن    24نکته بعدی زمان بندی ارسال استوری است. چون استوری تنها  
 .پاک می شود 

 .ارائه تخفیف و نمایش امکانات خود استفاده کنید توصیه میکنم از استوری برای برگزاری مسابقات، 

ایده اصلی اینکار ماندگاری برند شما در ذهن مخاطب است. این که برند شما در ذهن مخاطب باشد و به  
 .آن فکر کند، باعث افزایش فروش در اینستاگرام می شود 

 همکاری با اینفلوئنسرها10.

 

در   را  خود  محصوالت  فروش  تا  کنید  استفاده  خود  خدمات  و  محصوالت  نمایش  برای  اینفلوئنسرها  از 
 !اینستاگرام افزایش دهید. این یک تاکتیک عالی است 
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قع  % مارکترها میگویند که استراتژی استفاده از اینفلوئنسرها برای کمپانی آنها مفید وا94در حقیقت  
 .شده است

 .دلیل این کار این است که دنبال کنندگان اینفلوئنسرها، به آن ها اعتماد دارند 

% آنها معتقدند  94% از دنبال کنندگان این افراد از توصیه های آن ها استفاده میکنند. و 82طبق آمارها، 
 .که این افراد دارای دانش زیادی هستند 

اینفلوئ تبلیغ کند، به طور چشمیگری  به طور کلی، اگر شما بتوانید  پیدا کنید که محصول شما را  نسری 
 .تجربه خواهید کرد  اینفلوئنسر مارکتینگ افزایش فروش در اینستاگرام را با 

 .اجتماعی برای تاثیر گذاری اینفلوئنسرها در سراسر دنیا است اینستاگرام اصلی ترین بستر بین شبکه های  

این یک استراتژی بازاریابی مقرون صرفه است. بیشتر این افراد قیمت های پایینی دارند اما اگر میخواهید  
 .با افراد معروف تر و بزرگ تری کار کنید آماده هزینه کردن بیشتر باشید 

باشید. این یک میانگین   50Kو   10Kا تعداد دنبال کنندگان بین  توصیه من این است که دنبال افرادی ب 
است که تاثیر گذاری بیشتری بر مخاطبان خود داردند. همچنین نرخ تعامل بیشتری با محتوا در این بازه  

 .وجود دارد 

 .در ضمن به ازای هر تبلیغ مبلغ کمتری پرداخت خواهید کرد 

 افزودن هشتگ به کپشن 11.

مان متن هایی که در پست های خود قرار میدهید اگر بیشتر از تصاویر و ویدئوهایی که  اهمیت کپشن یا ه
 .پست میکنید نباشد کمتر نیز نخواهد بود 

 .هشتگ ها بسیار مهم هستند. البته رویکردهای مختلفی درباره استفاده از هشتگ ها هم وجود دارد 

ن را در جاهای مختلف میبینند میتواند کارساز  برای مبتدیان استفاده از هشتگ هایی که همه میدانند و آ
 .باشد 

 .ایده ی دیگر این است که هشتگ های مختص خود را ایجاد کنید 

برای شروع میتوانید از نام برند یا نام کمپین خود استفاده کنید. اگر هم دوست دارید مسابقات مختلف در  
 .د استفاده کنید اینستاگرام اجرا کنید، از هشتگ های مختلف برای هر پست خو

 (UGC) کاربران را تشویق به گذاشتن کامنت کنید 12.

کاربران را تشویق کنید که برای شما محتوا ایجاد کنند. این کار باعث افزایش رونق و کارایی صفحه ی  
 .شما و در نتیجه افزایش فروش محصوالت شما در اینستاگرام می شود 
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یا مکان ها  نام برند شما در طبیعت  به  تبلیغ  ی مختلف باعث میشه که مخاطبان آن عکس و فیلم ها را 
پروفایل شخصی شما ارسال کنند. این کار باعث میشه که نام برند شما در معرض دید افرادی که با آن  

 .افراد دوست هستند باشد 

عالوه بر اجرای مسابقات، بهترین راه ایجاد محتوا توسط کاربر، نمایش عکس های کاربران در صفحه  
 .ود شماست خ

 افزایش فروش در اینستاگرام با تبلیغات هدفمند 13.

 چگونه میتوانید افراد مختلفی که شما را دنبال نمیکنند در اینستاگرام پیدا کنید؟ 

برخی از استراتژی های مختلف مانند ایجاد نمایش مکان در پست های مختلف خود، برگزاری مسابقات و  
 .رد که میتواند به شما کمک کند استفاده از اینفلوئنسرها وجود دا

اما این کارها همیشه باعث نمی شوند که برندتان در مقابل دیدگان افراد هدف شما قرار گیرد. اما تبلیغات  
 .هدفمند این کار را میکنند 

 .اینستاگرام با فیسبوک هماهنگ است. میتوان در هر دوی این پلتفرم ها تبلیغات کرد 

یتوانید پارامترهای مختلفی را در نظر بگیرید. مانند سن، جنسیت، موقعیت  برای انتخاب تبلیغات شما م
 .مکانی. شما حتی میتوانید این مخاطبان را بر اساس عالیق نیز دسته بندی کنید 

 برگزاری مسابقات مختلف و جهش عالی افزایش فروش در اینستاگرام 14.
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اری مسابقات تبلیغاتی و دادن هدیه یکی از محبوب ترین ترفند ها برای تعامل بیشتر با مخاطب و  برگز
 .کاربران است 

 شاید شما فکر کنید چگونه فقط با دادن محصوالت خود به افراد درآمد و سود کسب کنیم؟ 

همچنین به آشنایان و    شما وقتی که یک هدیه از برند خود می دهید، آن افراد با آن تعامل برقرار میکنند.
 .دوستان خود نیز خبر می دهند و این باعث میشه که برند شما بیشتر و بیشتر دیده شود 

ایده های مختلفی برای برگزاری مسابقات جهت افزایش فروش در اینستاگرام و ارتقاء برندینگ شما وجود  
گزار کنید که در آن نیاز به استفاده از  دارد. خودتان را محدود به یک ایده نکنید. میتوانید مسابقاتی را بر

 .مهارت مخاطبان است 

مسابقاتی که در نتیجه آن، محتوا توسط مخاطب تولید می شود، موثرترین روش ایجاد مسابقات است. برای  
شروع از افراد بخواهید که یک عکس با برند شما در صفجه خود منتشر کنند. این باعث دیده شدن بسیار  

 .میشود زیاد برند شما 

اگر کسی ببیند که دوستش یک چیزی را تبلیغ میکند بیشتر ترغیب میشود که درباره آن مطلب بداند. این  
باعث میشود که او نیز پروفایل شما را دنبال کند و وارد مسابقه شود. حال که افراد زیادی به شما مراجعه  

ن افرادی که در مسابقات شما برنده نشده  کردند میتوانید استراتژی های مختلفی بکار بگیرید. حتی برای آ
 .اند 
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 از قابلیت "لینک زیر رو بکشید باال" استفاده کنید15.

شما با این قابلیت میتوانید افراد مختلف را   .Swipe Up قابلیتی در استوری اینستاگرام وجود دارد به نام
 .به وسیله ی استوری به سایت خود هدایت کنید 

ل باید به پروفایل شما مراجعه کنند و سپس یک کلیک دیگر برای ورد به سایت انجام  نکته: در واقع آنها او
صفحه ی فرود را تبلیغ کنید چه می شود؟ عمال این کار بدون داشتن    4یا    2،3دهند. به عالوه اگر بخواهید  

 .این استراتژی فوق العاده سخت خواهد بود 

االن دیگر میتوانید از اینستاگرام برای ازسال  این مشکل را برطرف کرده است.   Swipe Up قابلیت 
 .ترافیک مستیم به سایت خود استفاده کنید 

 .فالوئر داشته باشید 10kنکته: برای گذاشتن لینک در استوری، باید حداقل 

 استفاده از تگ خرید محصول 16.

ت از  میتوانید  اینستاگرام  در  فروش  افزایش  برای  دارید،  اینترنتی  فروشگاه  یک  محصول  اگر  خرید  گ 
براحتی   و  است  دارای سختی های خاص خودش  ایران  در  قابلیت  این  که  البته  کنید.  استفاده  اینستاگرام 

 .استفاده کرد  افزایش فروش اینستاگرام  نمیتوان از این قابلیت 

 .این یک استراتژی فوق العاده فروش مستقیم از طریق اینستاگرام است 

 گرام با تبلیغ دوباره محصول افزایش فروش محصول در اینستا17.

شما اگر یک محصولی را نفروشید یا کم بفروشید و دیگر آن را تبلیغ نکنید، ممکن است آن محصول به  
فراموشی سپرده شود. شما با تبلیغ دوبراه یک محصول میتوانید به افزایش فروش و ماندگاری یک محصول  

 .در ذهن مخاطب کمک بسیار زیادی بکنید 

 .اولین بار محصول شمما را ببینند ممکن است در آن لحظه دلیل برای خرید آن نداشته باشند  مخاطبان اگر

اما اگر آن محصول را چندبار در فواصل زمانی مختلف مشاهده کنند ممکن است تمایل آنها به خرید آن  
 .محصول بیشتر شود 

ر رسانه های اجتماعی مشاهده  بار د   4الی    2% مردم قبل از خرید یک محصول، آن را باید  60طبق آمار  
 .کنند

دفعه در زمان های مختلف در صفجه خود بگذارید. این کار ممکن    4من نمی گویم که یک تصویر را  
است باعث خستگی مخاطب شود. خالق باشید! همان محصول را در قالب تصاویر مختلف یا حتی فیلم  

 .درآورده و به نمایش بگذارید 

ید مسابقه ای طراحی کنید. و میتوانید ترکیبی کار کنید این هفته یک تصویر،  حتی برای یک محصول میتوان
 .هفته بعد یک فییلم و هفته بعدش یک مسابقه 
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 به نظرات و سوال ها پاسخ دهید 18.

میدانم که این موضوع میتواند وقت گیر و کسل کننده باشد. اما شما باید به نظرات و سوال های دنبال  
 .هید کنندگان خود پاسخ د 

این استراتژی به خصوص در هنگام اینکه مخاطب در حال پرسیدن سوال یا ابراز شکایت از کسب و کار  
 !شماست بسیار مهم است. در اسرع وقت به این نظرات پاسخ دهید 

این کار باعث میشود که بقیه ی کاربران بدانند که شما خدمات خوبی ارائه می دهید و برای کاربر خود  
 .و برای وی وققت میگذارید ارزش قائلید 

 از داستان خود برای فروش محصوالت خود استفاده کنید  19.

قبال در مورد استوری و محتوا آن حرف زدیم. حال شما میتوانید با تعریف کردن داستان خود محصوالت  
جالب اینستا    استفاده کنید تا با استفاده از این قابلیت  See Details خود را هم بفروش برسانید. از قابلیت 

 .بتوانید افزایش فروش در اینستاگرام را تجربه کنید 

 فالوورهای خودتان را به فیسبوک و سایت خود متصل کنید 20.

این دو سیستم بسیار به یکدیگر نزدیک هستند. شمما میتوانید از قابلیت های فراوان فیسبوک نیز استفاده  
 .کنید و در دو پلتفرم کاربران خود را مدیریت کنید و محصوالت خود را بفروش برسانید 

 به فالوئرهای خودتان تخفیف دهید 21.

 n یف را در چندین حالت مختلف بدهید. مثال جسنهمه عاشق تخفیف هستند. حال شما میتوانید این تخف
سالگی شرکت شماست. میتوانید یک تخفیف بدهید. میتوانید مسابقاتی برگزار کنید و در آبه به افرا د مختلف  

 .تخفیف بدهید 

 استفاده از ابزارها اتوماتیک  22.

رهای خود در این پلتفرم  به نظر شما درست است که وقتی میتوانید از ابزارها برای اتوماتیک کردن کا
 استفاده کنید، به جای آن وقت خود را بابت انجام آن کارها تلف کنید؟ 

 .شاید بگویید خب ابزارها گران هستند ولی طبیعتاً هیچ وقت نمیگویید که وقت شما چقدر با ارزش است 

 .همون وقت رو صرف یادگیری بکنید و در نتیجه کسب و کار خود را رشد دهید 

 دارید هر روز خودتان پست بگذارید؟ چرا دوست دارید وقت خود صرفا کارهای کوچک کنید؟   چرا دوست 

 آن هم کارهایی که خیلی از ابزارها به راحتی آب خوردن میتوانند برای شما انجام دهند. واقعا چرا؟ 

 آنالیز دستاوردها 23.
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 .اید بدون شک شکست خورده   اید پسخیلی رک اگر بخوام بگم، اگر آنالیز نمیکنید که چه کار کرده

 .میلیون تومان درآمد خالص داشتم پس دیگه خیلی موفق بودم  20ها فکر میکنند که خب من این ماه  بعضی 

میلیون درآمد داشته باشید؟    30شده  میلیون تا چه حد درست بوده؟ آیا نمی   20اما آیا آنالیز کردید که این  
 پس خیلی موفق بودید؟ میلیون؟ چون صرفا درآمد خوبی است  20چرا 

هایی  هایی قوی بودید، در چه بخش جواب کامال واضح است. اگر آنالیز نکنید و نسنجید که در چه بخش 
هایی رو باید بهش کمتر بپردازید و ... بی شک شکست  هایی را باید ارتقا بدید و چه بخش ضعیف، چه بخش 

 .اید حتی اگر درآمد بسیار خوبی هم داشته باشید خورده

 اکانت بیزینس داشته باشید 24.

ساخت بیزینس اکانت است. بیزینس اکانت    افزایش فروش اینستاگرام  بی شک یکی از اولین گام ها برای 
قابلیت های بی شماری جهت آنالیز و تحلیل مخاطب به شما می دهد و این خود حاکی از اهمیت ساخت  

ا دائماً به روز کنید و برای آن وقت بگذارید و روی  اکانت بیزینسی است. سعی کنید اکانت اینستاگرامتان ر
خوب کار کنید. اکانت بیزینسی شما باید طراحی خاص و منحصربفرد برند شما را داشته باشد؛ بنابراین  

 .اکانتتان را در راستای اهدافتان مدیریت کنید 

 ساخت پروفایل حرفه ای25.

اه های »افزایش فروش در اینستاگرام« ساخت پروفایل  ویترین کسب و کار شما، پروفایلتان است. یکی از ر
 حرفه ای است. حال چطور پروفایل حرفه ای بسازیم؟ 

 :گام های زیر را طی کنید 

تان انتخاب کنید که هویت برند شما را در نگاه  عکس منحصربفرد و خاص برای اکانت بیزینسی   •
 .ن عکس پروفایل استفاده کنید اول نشان دهد. می توانید از لوگو یا آرم برندتان به عنوا 

حتماً قسمت بیوگرافی را پر کنید. در بیوگرافی بصورت مختصر و مفید تجارتتان را معرفی کنید.   •
 .بیوگرافی همان قالبی است که مخاطب را جذب می کند تا در پیجتان بماند 

دهید تا از  اکانت خود قرار   URL چنانچه وبسایت فروشگاهی دارید، حتماً لینک آن را در قسمت  •
 .این طریق بتوانید بازدید وبسایتتان را نیز در کنارش باال ببرید 

 صداقت در معرفی محصول 26. 

در معرفی محصول صادق باشید و سعی کنید مخاطب را با دیدن حضوری کاال غافلگیر نکنید. این نیز از  
یح می دهیم نادیده بگیریم و با  »راه های افزایش فروش در اینستاگرام« است که متأسفانه گاهی اوقات ترج

اغراق و دروغ مخاطب را از واقعیت دور کنیم. اگر با مخاطب صادق باشید مشتری به شما اعتماد می  
 .کند و برای خرید های بعدی نیز به شما مراجعه می کند 

 نوشتن حرفه ای کپشن 27.
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است. کپشن راهی است که  از مهم ترین روش های »افزایش فروش اینستاگرام«، نوشتن کپشن مناسب  
مخاطب بتواند شما را بهتر بشناسد پس باید در نوشتن آن دقت کنید که مرتبط با عکستان باشد، کیفیت باالیی  
داشته باشد و عاری از غلط نگارشی و امالیی باشد. سعی کنید در کپشن اطالعات مفیدی بدهید و از هشتگ  

 .های مناسب در آن استفاده کنید 

 عکس باکیفیت از محصوالت  انتشار 28.

اینستاگرام بر پایه عکس بنا شده است؛ بنابراین شاید بتوان گفت مهم ترین عنصر در آن عکس ها و تصاویر  
است. پس از دوربین یا موبایل باکیفیت برای گرفتن عکس استفاده کنید و با ترفندهای ادیت عکس آشنایی  

 .به انتخاب درست و راحت محصول کمک می کند  داشته باشید. عکس مناسب و باکیفیت 

 استفاده از ویدئو مناسب29.

آنچه مشخص است این است که ویدئوها تقریباً دوبرابر عکس ها جذاب هستند و کاربران اینستاگرام ترجیح  
د که  می دهند ویدئوهای بیشتری ببینند. می توانید از این موضوع استفاده کنید و ویدئوهای جذابی تولید کنی

کیفیت صدا و تصویر خوبی داشته باشند. نکته مهمی که در مراحل تهیه ویدئو باید به آن توجه کنید این  
ثانیه اول ویدئو باید آنقدر جذاب باشد که در همان چند ثانیه اول مخاطب را جذب کند تا برای    5است که  

 .دیدن بقیه ویدئو ترغیب شود 

 داشتن تقویم محتوایی 30.

بتوانید پیج کاری خود را با برنامه ریزی بیشتری پیش ببرید، سعی کنید تقویم محتوایی تهیه کنید  برای آنکه  
تا برنامه های شما منسجم تر شود و کیفیت کارتان باال بیاید. حواستان به مناسبت های مختلف باشد که قبل  

ام فوق العاده ای به پیج شما می  از رسیدن به آن ها برایشان برنامه ریزی کنید. تقویم محتوایی نظم و انسج
 .بخشد 

 استفاده بهینه از ایموجی31.

اگر دوست دارید با مخاطب رابطه صمیمانه تری داشته باشید، استفاده از ایموجی را فراموش نکنید. از  
ایموجی یا شکلک ها می توانید در ویدئوها، عکس ها و استوری ها استفاده کنید و حس بهتری به مخاطب  

 .بدهید 

 برخوردمناسب و خونگرم با مخاطب 32.

با صبر و حوصله با مخاطب برخورد کنید چرا که گزینه مهمی برای افزایش فروش اینستاگرام است.  
برخورد خوب، مناسب و صمیمانه به مخاطب را به مشتری و مشتری را به مشتری وفادار تبدیل می کند  

 .و این راز موفقیت برندهای معروف است 

 رید فالوور فیک عدم خ 32.

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/


 وبالگ دایان افیلیت  

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

بسیاری از پیج های نوظهور در ابتدای کارشان وسوسه می شوند که فالوور فیک بخرند. هرچند این کار  
در ابتدا مفید به نظر می آید، در طوالنی مدت آثار جبران ناپذیری از خود بجای می گذارد. اما این آثار  

امنت و الیک و بازدید شما هم خوانی نداشته باشد.  زمانی نمود پیدا می کنند که تعداد فالوور ها با تعداد ک
در این صورت اعتماد فالوورهای واقعی کم می شود و کم کم از پیج شما دلسرد می شوند و به مرور  

 .ارزش پیج شما پایین می آید 

د.  کننهای تجاری، برای رسیدن به درآمد بیشتر، اقدام به خرید فالوور فیک می ها و اکانت بسیاری از پیج 
تواند تعداد فالوورهایتان را باال ببرد و شما را به درآمد  خرید فالوورهای دروغین اگرچه در کوتاه مدت می 

بازدیدها، الیک  تعداد  از روی  که  بدانید  باید  اما  کامنت برساند.  و  می ها  پست  هر  بودن  های  فیک  توان 
شود و ارزش  ورها و مخاطبانتان می اعتمادی فالوفالوورها را تشخیص داد. خرید فالوور فیک باعث بی

 .آورد پیج شما را پایین می 

 زیرنظر گفتن رفتار مخاطبان  34.

است. منظور از دنبال    افزایش فروش در اینستاگرام   دنبال کردن رفتار فالوورها از کلیدی ترین راه های
نشان چقدر است، اهل  کردن فالوورها این است که بدانید در چه ساعاتی از شبانه روز فعال تر هستند، س

 .کجا هستند و چه محتوایی برای آن ها موردپسندتر است 

 نتیجه ی نهایی 
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هایی کافی نیست. شما حتما باید  چیزی که بسیار واضح و مشخص بود این است که ترافیک وبسایت به تن
 .فعالیت داشته باشید  اینستاگرام در

با توجه به سرعت رشد اینستاگرام استفاده از این پلتفرم برای افزایش فروش محصوالت و خدمات خود،  
 .کاری بسیار منطقی و ضروری میباشد 

همانطور   عالوه  مختلف به  اینستاگرام  در  فروش  افزایش  های  راه  کریدم  مشاهده  استراتژی   .اند که  اگر 
 .بازاریابی اینستاگرامی شما نیاز به پیشرفت و بهبود دارد به این راهنما مراجعه کنید

 :مقاالت مرتبط
 ست کسب و کار پادک
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