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 2022-2021در   نستاگرامیمحصوالت ا   نیپرفروش تر

پرفروش    حصوالت برای فروش در اینستاگرام چه هستند؟ پرفروش ترین محصوالت اینستاگرام و بهترین م
ترین پیج های اینستاگرام کدام اند؟ اگر تا بحال به دنبال یافتن بهترین کاال برای فروش در اینستاگرام رفته  
باشید، حتما با سردرگمی مواجه شده اید.علت این سردرگمی متنوع و زیاد بودن پیج ها و گوناگونی زمینه  

پر با  داریم شما را  این مطلب قصد  در  است.  ها  آن  بهترین  فعالیت  و  اینستاگرام  پیج های  ترین  فروش 
محصوالت برای فروش در اینستاگرام آشنا کنیم. این نکته را فراموش نکنید که هزاران عامل درفروش  

 .یک کاال نقش دارند و داشتن کاال به تنهایی کافی نیست 

ر اینستاگرام  که به بررسی محصوالت پرفروش د قبل از این  پرفروش ترین محصوالت اینستاگرام چیست؟ 
ای که این شبکه اجتماعی  بپردازیم، الزم است برای درک اهمیت اینستاگرام در تجارت و توانایی بالقوه 

این شبکه  برای رونق کسب  آمار  به  این کار نگاهی دقیق  کنیم. برای  ارائه  دارد، توضیحاتی  وکار شما 
  .اجتماعی خالی از لطف نیست 

شده است. بسیاری از افرادی  های کوچک تبدیل های عالی برای تجارت فرم امروزه اینستاگرام به یکی از پلت
های ویژه برای درآمدزایی  هستند، این رسانه را یکی از فرصت  راه اندازی کسب و کار اینترنتی   که به فکر 

 .دانند اینترنت می  از

اپلیکیشن هر روز توسط میلیون  دانلود می این  آمار کاربران این    2019تا سال    کهطوری شود به ها نفر 
رسد در دو سال اخیر و با رواج بیماری کرونا،  به نظر می  .میلیارد نفر گذشت  1شبکه اجتماعی از مرز 

میلیون کاربر فعال در اینستاگرام   24  رهای موجود،این آمار رشد بیشتری کرده باشد. در ایران نیز طبق آما 
 .شود را شامل می  درصد از جمعیت ایران 30  که با توجه به جمعیت کشور حدود  داریم

کاربران در اینستاگرام روزانه حداقل یک پروفایل تجاری    طبق آماری که از این شبکه اجتماعی منتشرشده
اند. به پروفایل خیلی از  حداقل یک برند تجاری را فالو کردهدرصد،    80و با احتمال بیش از    بینند را می 

فالووینگ  توانید چندین و چند پروفایل تجاری مربوط به  ها می دختران جوان که مراجعه کنید در لیست 
این، اگر نگاهی به لیست ها و برندهای لوازم مزون  ببینید. عالوه بر  پرفروش ترین محصوالت    آرایشی 

 .گیری خیلی بهتری نسبت به فروش محصوالت داشته باشیمتوانیم تصمیم بیندازیم، می اینترنتی ایرانی 

 پرفروش ترین محصوالت اینستاگرام )جهان(

سؤال و نتایج در ایران و  پاسخ    کنیم،صحبت می   پرفروش ترین محصوالت اینستاگرام  وقتی در خصوص 
راه اندازی فروشگاه    طریقشاید هنوز به خاطر آنکه امکان فروش مستقیم از  . جهان متفاوت خواهد بود

سفار اینستاگرام و  نشده  فراهم  ایران  کشور  میشوند.  ش در  ثبت  واتساپ،  و  دایرکت  از طریق  بیشتر  ها 
بنابراین ممکن است آمار پرفروش ترین محصوالت اینستاگرام برای عموم مردم جهان با آمار و عناوین  
برتر در ایران متفاوت باشد. بریم با هم بهترین محصوالت برای فروش در اینستاگرام را بررسی کنیم و  

 .چیست  فروش در اینستاگرامبهترین کاال برای   ببینیم 

 پوشاک  1.
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پوشاک سال ها در رده بهترین کاال برای فروش در اینستاگرام شناخته شده است. بدون شک لباس یکی از  
 ZARA  پرفروش ترین محصوالت اینستاگرام است. امروزه معتبرترین برندهای تجاری جهان همچون

،Coco Chanel ،Nike و Adidas بالقوه ش توانایی  پی  بکه به  لباس  برای فروش  اجتماعی  های 
 .اند اندازی کرده های اجتماعی راه اند و صفحات خود را در شبکه برده

 .آمیز لباس و پوشاک الزم نیست که یک فرد یا برند مشهور باشیدبرای فروش موفقیت   اما نگران نباشید،
والت پرفروش در اینستاگرام هستند،  های زیادی از پیج های اینستاگرامی کوچک پوشاک که از محص نمونه 

اند و روزانه چند ده  شدهوجود دارد که در ابتدا بسیار ناشناخته بودند. اما حاال به یک پیج پربازدید تبدیل 
 .خوبی بشناسید میلیون تومان درآمد دارند. برای موفقیت، تنها باید نکات فروش اینترنتی در اینستاگرام را به 

 جواهرات  2.

یکی دیگر از پرفروش ترین محصوالت اینستاگرام است. با توجه به همین موضوع برندهای  جواهرات  
سرعت در اینستاگرام شروع به فعالیت کردند؛ اما در این میان جواهراتی که  جواهرفروشی معروف هم به 

ها رعایت شده باشد، توجه کاربران را  در آن  بازاریابی محتوا  شده و اصولها گرفته تصاویر زیبایی از آن 
 .کنند به خود جلب می 

نظر از بحث فروش مستقیم، اینستاگرام فرصتی برای معرفی و تبلیغ نیز در اختیار گذاشته است.  اما صرف 
از جواهرات می  که غیر  باشید  داشته  فکر  توانید توجه  انواع جواهرات دست   به  فلزهای  ساخت  از  ساز 

 .بوده و از این طریق کسب درآمد کنید  های قیمتی مختلف مثل مس، نقره و سنگ 

 دکوراسیون منزل  3.

دادند؛ اما امروزه  هایشان اهمیت میاگرچه درگذشته تنها گروه خاصی از مردم به طراحی و دیزاین خانه 
استفاده از انواع لوازم لوکس و طراحی دکوراسیون در میان تمامی مردم رواج یافته است و به یکی از  

والت پرفروش خود را  شده است. فعاالن این عرصه نیز محص   پرفروش ترین محصوالت اینستاگرام تبدیل
 .رسانند های خود در اینستاگرام معرفی، تبلیغ و به فروش میدر پیج 

توانید از این فرصت بهره برده و لوازم لوکس را در اینستاگرام  اگر در این زمینه فعالیت دارید، شما نیز می 
ن دکوراسیون  طراحی  در خصوص  خاصی  استعداد  و  ذوق  اگر  همچنین  بگذارید.  فروش  دارید،  به  یز 

های خالقانه برای تغییر دکوراسیون منزل استفاده کنید تا مخاطبان بیشتری به سمت   توانید گاهی از ایده می
 .خود جذب کنید 

 و اکسسوری  عینک آفتابی و ساعت 4.

عینک آفتابی از جمله بهترین محصوالت برای فروش در اینستاگرام است و بخصوص در میان جوانان  
کنند. این  عنوان مرجعی برای ایده گرفتن استفاده می ری دارد. افراد زیادی از اینستاگرام به طرفداران بسیا

های مختلف در اینستاگرام برای الهام گرفتن در مورد نحوه لباس پوشیدن، خرید کردن و غیره  افراد از پیج 
ایل و پوشش هستند،  که ساعت، اکسسوری و عینک آفتابی عنصر مهمی در استبرند. ازآنجایی بهره می 

اخیراً رونالدو هم با تولید   .برندهای معتبر ساعت و عینک نیز در اینستاگرام دنبال کنندگان بسیاری دارند 
 .وارد این بازار شده است CR7 هایی با برند عینک 
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 .برای شماست   ویژه درزمینٔه مد و لباس به   ای عالی برای فروش لوازم جانبی مختلف،اینستاگرام، رسانه 
، محصوالت باکیفیت در کنار عکس مناسب و جذاب  یک نیستحتی اگر محصوالت شما از برندهای درجه 

  .تواند اعتماد مشتریان را به محصوالت شما جلب کند از محصوالت، می 

عنوان پرفروش ترین  ها به عینک آفتابی و ساعت   توانید درآمد خوبی ازشما نیز می با تالش و سلیقه خوب،  
 .داشته باشید  اینستاگراممحصوالت 

 محصوالت زیبایی و سالمت 5.

سالمتی و سبک زندگی سالم، یکی از موضوعات محبوب و پرطرفدار در اینستاگرام هست و همچنین  
های  اند تا پیج محصوالت زیبایی و سالمت از پرفروش ترین محصوالت اینستاگرام هستند. مردم مشتاق 

مند شوند. در این میان افرادی نیز  ها بهره آن    سالم را دنبال و از   دهنده نکات و محصوالت زندگی ارائه
می فروش  به  را  است  ارتباط  در  سالمت  با  که  متفاوتی  محصوالت  که  نمونه هستند  از  رسانند.  هایی 

 :اند ازمحصوالت پرفروش در اینستاگرام در حوزه سالمت عبارت 

 محصوالت مراقبت از مو  •
 محصوالت مراقبت از پوست  •
 انواع کرم و عطر  •
 .و غیره  •

پرفروش ترین پیج های اینستاگرام آن هایی هستند که بهترین محصوالت برای فروش در اینستاگرام را   
انتخاب می کنند. بنابراین اگر میخواهید فروشگاه اینترنتی خود را بزنید، باید تحقیق کنید و بهترین کاال  

  .گزینید برای فروش در اینستاگرام را برای پیج خود بر

 ایران  محصوالت پرفروش در اینستاگرام
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ایرانی  برای  اینستاگرام  محصوالت  ترین  پرفروش  که  باشد  سؤال  شما  برای  چیسشاید  امروزه ها    ت؟ 
به  تبلیغات  و  می بازاریابی  شناخته  اینستاگرام  در  شغل  بهترین  نگرانی  .شودعنوان  از   باوجود 

های فیک فروش اینترنتی، بازهم خرید انواع محصوالت از اینستاگرام  های فراوان از طریق پیج برداریکاله
از محصوالت پرفروش در اینستاگرام در  باالیی دارد. در ادامه به معرفی برخی    ها جذابیت در میان ایرانی 

 .ایران خواهیم پرداخت 

 پوشاک  1.

ها در اینستاگرام هستند. خود شما نیز احتماالً  پیج   های فروش لباس و پوشاک در ایران از پرطرفدارترین پیج 
شگاهی  اید. اینستاگرام شرایطی را مهیا کرده تا فروحداقل یک پیج مربوط به فروش لباس را دنبال کرده

 .کوچک در شهری کوچک نیز بتواند محصوالت خود را در مقابل چشمان همه مردم ایران قرار دهد 

این فرصت استثنایی برای کسانی است که توانایی و یا بودجه کافی برای افتتاح یک فروشگاه و اجاره  
ها و مالیات نخواهد بود؛  بمغازه ندارند. با توجه به اینکه دیگر نیازی به اجاره فروشگاه و پرداخت اجاره 

 .شود شناخته می  ایده های کسب و کار  عنوان بهترینفعالیت در اینستاگرام به  

محصوالت  تر نیز گفته شد، نکته مهم برای داشتن یک پیج مناسب لباس و پوشاک، معرفی  طور که پیش همان 
های چروکیده، نظر کسی را برای خرید  کیفیت از لباس های بی به زیباترین شکل ممکن است. قطعاً عکس 

بدون سرمایه هستید، باید   اینستاگرام کسب درآمد از    از پیج شما جلب نخواهد کرد. بنابراین اگر به دنبال
های باکیفیت از محصوالتتان  ها را خود به دوش بکشید، عکاسی یاد بگیرید و عکس بار بعضی از مسئولیت 

 .تهیه کنید 

توانید شانس خود را برای کسب  آشنایی نسبی خوبی دارید، می  ر اینستاگرام بازاریابی د   اگر با ترفندهای 
دایان   سیستم همکاری در فروش اینستاگرام   درآمد از طریق همکاری در فروش اینستاگرام، با استفاده از

اندازی فروشگاه اینستاگرامی استفاده کنید.  توانید از خدمات دایان برای راه فیلیت، امتحان کنید. شما میا
با استفاده از خدمات  )قابلیتی که هنوز امکان فعال سازی آن توسط سرورهای داخل ایران وجود ندارد، 

 شود.( پذیر میمجموعه دایان، امکان 

 کیف و کفش  2.

ً   دومین  در کمد    دسته از محصوالت پرفروش در اینستاگرام در ایران به کیف و کفش اختصاص دارد. قطعا
  .های مختلف وجود دارد ها چند جفت کفش و چند مدل کیف برای موقعیت اکثر خانم 

اگر درزمینهٔ فروش کیف و کفش زنانه و مردانه فعالیت دارید، خود را از دیگر رقبایتان عقب نیندازید.  
ا هم وارد بازار پررقابت فروش در اینستاگرام شوید. توجه داشته باشید که حتی اگر شما مستقیماً درزمینهٔ  شم

 .مند شوید بهره  کاری در فروشمزایای سیستم هم توانید ازکفش فعالیت نداشته باشید، می فروش کیف و

 آرایشی لوازم 3.

اینفلوئنسرهای  لوازم  به  نگاهی  اگر  هستند.  اینستاگرام  محصوالت  ترین  پرفروش  از  دیگر  یکی  آرایشی 
ها درزمینهٔ آرایش، زیبایی و سبک زندگی فعالیت  ایرانی داشته باشید، خواهید دید که تعداد زیادی از آن 
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ایران در میان کشورهای دیگر جهان، رتبه   .آرایشی در ایران است باالی لوازم کنند. دلیل آن محبوبیت می
 .آرایشی دارد باالتری درزمینٔه مصرف لوازم 

آرایشی نیز در این زمینه فعالیت قوی دارند و حاال یکی از  های ایرانی لوازم برندهای ایرانی و فروشگاه 
ها در اینستاگرام به فروشندگان این محصوالت اختصاص دارد. با توجه  ترین پیج پردرآمدترین و پرفروش 

در اینستاگرام فعالیت خود را    آرایشی و بهداشتی توانید با یک پیج فروش لوازم به همه این توضیحات می 
 .آغاز کنید 

 دکوراسیون داخلی  4.

های کمتر اجراشده در ایران باشد. فروش  شاید بتوان گفت فروش لوازم دکوراسیون داخلی، یکی از ایده
تواند به یک ایده جذاب  های طراحی دکوراسیون داخلی، میلوازم لوکس و دکوراسیون و یا حتی فروش ایده

هایی در اینستاگرام فعالیت دارند که در کنار ارائه یک  اکنون پیج وکار اینترنتی بدل شود. هم برای کسب 
 .رسانند نکته خاص و جذاب برای تغییر دکوراسیون داخلی، محصوالت خود را نیز به فروش می

 لوازم جانبی موبایل  5.

مامی اقشار جامعه رواج پیداکرده و شمار  های هوشمند در میان تبا توجه به اینکه استفاده از موبایل و تلفن 
کنند؛ لوازم جانبی مرتبط به موبایل، همچون شارژر،  های هوشمند استفاده می زیادی از مردم از موبایل 

 .فروش باالیی دارند  هدست و دیگر محصوالت نیز در کنار انواع موبایل

شگاه برای خرید لوازم جانبی موبایل،  جای مراجعه حضوری به یک فروها ترجیح دهند به اما شاید خیلی 
زمان کمتری صرف کرده و هم بتوانند تنوع بیشتری از  های اینترنتی خرید کنند؛ تا هم از طریق فروشگاه 

پیج  کنند.  مشاهده  را  معموالً  محصوالت  دارند،  فعالیت  موبایل  جانبی  لوازم  فروش  درزمینهٔ  که  هایی 
بندی موجود  کنند. همچنین حتی رنگ با مشخصات کامل ارائه می   محصوالت خود را با تصاویر باکیفیت و 

 .شود تا شخص بتواند با فراغ بال بیشتری خرید کند از محصوالت نیز در توضیحات ارائه می 

 سازهای هنری دست  6.

  های سازاند. دست افراد زیادی وجود دارند که خالقیت هنری خود را به عاملی برای کسب درآمد تبدیل کرده 
 .اند از دیگر محصوالت پرفروش در اینستاگرام هستند های نوین بدیل شدههنری که کامالً با ایده 

توانید برای کسب درآمد از اینترنت، یک پیج  های هنری دارید، می بنابراین اگر دستی دریکی از فعالیت 
دیگران نشان دهید. برای  ها را به  فروشگاهی اینستاگرامی ایجاد کرده و با عکاسی از محصوالتتان، آن 

های مختلف در اختیار  سازی محصوالتتان را در سایز و رنگتوانید امکان سفارشی جلب نظر مخاطبان، می 
رسانید؛ هم خودتان درآمد  ها را به آنچه نیاز و عالقه دارند، می مشتریان قرار دهید. در این صورت هم آن 

 .خوبی خواهید داشت 

 محصوالت ارگانیک  7.
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ها هزینه زیادی  افراد زیادی برای آن   ت مرتبط با سالمتی، جزء آن دسته از کاالهایی هستند کهمحصوال
  .کنندپرداخت می 

ترین دلیلی است  عدم استفاده از مواد شیمیایی و مضر برای سالمت بدن در تولید محصوالت ارگانیک، مهم 
هایی با الیاف طبیعی  های ارگانیک، لباسی دهند از این محصوالت استفاده کنند. خوراککه افراد ترجیح می

 .های گیاهی، جزو موارد پرفروش محصوالت ارگانیک در اینستاگرام هستند و صابون 

-ساز خود را در اینستاگرام معرفی، تبلیغ و به فروش میبسیاری از افراد محصوالت ارگانیک و دست 
کرونا همچون گذشته محبوبیت نداشته باشد.    رسانند. البته شاید این محصوالت با توجه به شیوع ویروس

 .اما به هر روی، محصوالت ارگانیک نیز از محصوالت جذاب اینستاگرام هستند 

 بهترین شغل در اینستاگرام چیست؟ 

  .بهترین شغل در اینستاگرام تولید محتوای جذاب و در کنار آن تبلیغات است 

های دیگر،  توانید از روش نستاگرام را ندارید، می اگر شرایط مناسب برای فروش محصوالت پرفروش در ای
  .کسب درآمد کنید 

که از یک پیج شخصی درآمد داشته باشید باید تبلیغات پذیرفته و دیگر  طورکلی در اینستاگرام برای اینبه 
همین    شده و پیجی با مخاطبان زیاد داشته باشید.وکارها را تبلیغ کنید. برای تبلیغ گرفتن باید شناخته کسب 

در حال حاضر کمترین مبلغ    حاال در اینترنت تحقیقی راجع به درآمد اینفلوئنسرهای معروف داشته باشید؛
 !!هزار تومان است  300ساعته در یک پیج با فالوور باال، حدود  24برای یک تبلیغ استوری 

های جذابی برای  دهاگر ای .شوداینفلوئنسری یا بالگری امروزه بهترین شغل در اینستاگرام محسوب می 
عنوان کمدین کار خود را آغاز کنید. اگر میکاپ آرتیست  توانید به سرگرمی و یا خنداندن مردم دارید، می 

توانید حوزه فعالیت خود را گسترش  هستید و یک پیج پر از آموزش و معرفی محصوالت زیبایی دارید، می 
 .نید ای فعالیت کعنوان یک میکاپ آرتیست حرفه دهید و به 

اگر آشپز هستید یا چیزی برای آموزش دارید، آن را در قالبی زیبا و جذاب برای مخاطب ارائه کنید و  
های حضوری  کم هنرآموزان و دانشجویان خود را درزمینهٔ های مختلف داشته باشید و با برگزاری دوره کم 

 .و آنالین درآمد کسب کنید 

اینست از  اینترنتی  درآمد  ایدهوقتی صحبت از کسب  باشد،  بسیار زیادی برای شروع  اگرام در میان  های 
شود این است که برای موفقیت در این  ترین نکته که شاید کمتر به آن توجه می فعالیت وجود دارد. اما مهم 

 .کار باید تالش و پشتکار زیادی داشته باشید 

کافی صبر داشته باشید تا محتوای   قدرباید زمان زیادی صرف تولید محتوای جذاب و باکیفیت کنید. باید به 
شبه به اینجا  یکی از افراد معروف در اینستاگرام، یک کم مخاطبان خود را جذب کنید. هیچ شده و کم شما دیده 

 .اند نرسیده و زمان و هزینه زیادی برای پیشرفت خود صرف کرده

 سخن آخر 
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اینستاگرام چه هستند و بهترین کاال برای    در این مقاله مشاهده کردید که بهترین محصوالت برای فروش در
  اینستاگرام   فروش در اینستاگرام کدام است. در این مطلب به بررسی برخی از پرفروش ترین محصوالت 

را دارید، باید   افزایش فروش در اینستاگرام   کار اینترنتی یاواندازی کسب پرداختیم. اگر شما نیز قصد راه
های مخصوص به خود را دارد. اگر انتظار کسب درآمدهای میلیونی  به یاد داشته باشید که این شغل سختی 

 .ایدشب بروید، راه را از همین ابتدا اشتباه آمده ه را یکخواهید ره صدسالمی   های اول را دارید ودر ماه 
های الزم  وکار آشنا باشید؛ آموزش های این نوع کسب ها و نباید برای موفقیت در این مسیر باید با همه باید 

  .ریزی مشخص حرکت کنید را بگذرانید، استراتژی و هدف داشته باشید و طبق برنامه
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