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 ینفلوئنسری ا نهینوع زم   10  ی+ معرف نستاگرامی ا یران یا ینفلوئنسرهایا  ستیل ن یجامع تر

با  دارید  دوست  ایرانی   آیا  های  شوید؟   اینفلوئنسر  ایرانی   آشنا  اینفلوئنسرهای  است؟    درامد  چقدر 
اینفلوئنسرهای معروف ایران چه کسانی هستند؟ در این مقاله لیست اینفلوئنسر های ایرانی را به شما ارائه  

به چه کسی می گویند. برای اینفلئونسر های زمینه های مختلف    اینفلوئنسر معروف ایرانی   می دهیم تا ببینید 
را در این مقاله مشاهده کنید. در ادامه راجع   ی ایرانی  لیستی تهیه کرده ایم و می توانید لیست اینفلوئنسر ها 

به درامد اینفلوئنسرهای ایرانی که چقدر رنج وسیعی را شامل می شود صحبت میکنیم. پس این مقاله را از  
      .دست ندهید 

ی در  برویم، اجازه بدهید که سفر   اینفلوئنسرهای ایرانی اینستاگرام  بهترین  قبل از این که به سراغ معرفی
می  سفر  این  در  باشیم!  داشته  از زمان  استفاده  موارد  اولین  با  مارکتینگ   خواهیم  اولین    اینفلوئنسر  و 

  :اینفلوئنسرها آشنا شویم. به تصویر زیر نگاه کنید 

 

، توسط کمپانی دیویس میلینگ استخدام شد که  1890بینید که در سال  در عکس خانم نانسی گرین را می 
این اسم هم از شخصیتی   .این چهره "عمه جمیما" نام گرفت  .ها باشد پنکیک آن چهره جدید مخلوط آماده  

 .محبوب در نمایشی محلی گرفته شده بود 

او اولین مدل   .داد و باعث شهرت و محبوبیت آن شد   فردهویتی منحصربه   عمه جمیما به مخلوط پنکیک
آفریقایی  از خریداران مختبار محسوب می آمریکایی  بر نسلی  تأثیر گذاشته  شود که  پنکیک،  آماده  لوط 

 .است
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نانسی گرین حتی به دلیل نمایش مؤثرش، مدال و گواهینامه نیز دریافت کرده است. عمه جامیما در تاریخ  
 :گامان است. حال این تصویر را ببینید اینفلوئنسر مارکتینگ، قطعاً یکی از پیش 
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ایشان هم که معرف حضور هستند. جناب "سانتا کالز" یا همان "بابانوئل" معروف که شرکت کوکاکوال در  
اقدام  1931سال   اولین  این  واقع  در  استفاده کرد.  این شخصیت خیالی محبوب  از  تبلیغات خود  برای   ،

 .ینفلوئنسر مارکتینگ در تاریخ حیات خودش بود کوکاکوال برای ا

داشتنی مانند بابانوئل برای  های دوست شاهد آزمایش شخصیت   1930در تاریخ اینفلوئنسر مارکتینگ، دهه  
تبلیغ می   افزایش فروش بود؛ را  باشند که محصولی  نیز  اگر مردم عاشق شخصی  کند، آن محصول را 

 .دوست خواهند داشت 

وا در  مطلب  این  می که  را  آن  امروزه  که  شکلی  به  مارکتینگ،  اینفلوئنسر  اساس  است.  قع  شناسیم، 
های اجتماعی دنبال  های افرادی که در شبکه کنندگان به توصیه درصد از مصرف  92  نظران معتقدند صاحب 

 .در مقابل آنها به تبلیغات برندها تقریباً اعتمادی ندارند  .کنند، اعتماد دارند می 

تان چیست که کمی درباره اینفلوئنسرها و اینفلوئنسر مارکتینگ بیشتر بدانیم؟ اگر موافقید  جالب شد. نه؟ نظر 
شوید و سپس به  پس با ما همراه باشید. در ادامه مطلب با اینفلوئنسر اینستاگرامی و انواع آن بیشتر آشنا می 

  .معرفی »اینفلوئنسرهای ایرانی اینستاگرام« خواهیم پرداخت 

 تاگرام کیست؟ اینفلوئنسر اینس

 

به   تا  کرد  استفاده  تبلیغاتش  در  بابانوئل  از  کوکاکوال  که  زمانی  از  اینفلوئنسرها  و  مارکتینگ  اینفلوئنسر 
تغییرات  داشته   امروز،  شبکه زیادی  ورود  اینترنت،  گسترش  با  مخصوصاً  زندگی  اند  به  اجتماعی  های 

 . شود این تغییر بیشتر مشاهده می  اینستاگرام مارکتینگ کاربران و ظهور روش های نوین بازاریابی مثل 

می  اینفلوئنسرها  دیگر  آن حاال  که  است  این  منظورمان  باشند.  مختلفی  افراد  بازیگران،  توانند  حتماً  ها 
تولید محتوا در    افراد عادی هستند که با  های خیالی معروف ن نیستند؛ بلکه اغلب خوانندگان و شخصیت 

زمینه  اینستاگرام می ای خاص(، عالقه )در  به خود جذب  را  آن حوزه  که  . کنندمندان  داده  نشان  تجربه 
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ها در اینستاگرام مخاطب  اندازه همان سلبریتی به دهند، گاهی  خوبی انجام می اینفلوئنسرهایی که کار خود را به 
  .کنند پیدا می 

اینفلوئنسرها هم می  تا مد و  زمینه کاری  آشپزی بگیرید  باشد. از رستوران گردی و  تواند بسیار متنوع 
 .های روزپوشاک و آرایش و معرفی تکنولوژی 

سؤال "اینفلوئنسر کیست؟" این    ترین پاسخ برای نقطه مشترک همه این افراد چیست؟ تأثیرگذاری. ساده
 .گذارندها کسانی هستند که در حوزه مشخص، بر مخاطبان خود تأثیر می است که بگوییم: آن 

زنند  های مختلف سر می مثالً در بین اینفلوئنسر های ایرانی اینستاگرام افراد زیادی هستند که به رستوران 
کنند. این  )که تعدادشان هم کم نیست( صحبت می و از محیط و کیفیت غذای آن جا برای مخاطبان خود  

ها  گیری کنند )بر تصمیم آن تر تصمیم کند تا برای انتخاب رستوران دلخواه راحت بررسی به مردم کمک می 
 .گذارد(برای انتخاب رستوران دلخواهشان تأثیر می 

کنند یا مثالً بهترین  طور اینفلوئنسرهای مد و فشن درباره برندهای محبوب پوشاک خود صحبت می همین 
های خودشان در انتخاب  کننده گیری دنبال اند. این افراد نیز بر تصمیم حال پوشیده مدل کت یا دامنی که تابه 

 .هایشان تأثیرگذار هستند طرح و برند لباس 

، همکاری با اینفلوئنسرها است.  افزایش فروش در اینستاگرام  بدون هیچ شکی، یکی از بهترین راه های 
همانطور که می بینید همکاری با این افراد، به شدت در ایران رونق دارد و در پیج هر کدام از اینفلوئنسرها  

  .تلف هستیم که می رویم، شاهد تبلیغات مختلفی از برندهای مختلف و در حوزه های کاری مخ

گیرند که به قضاوت اینفلوئنسرها اعتماد کنند و در پاسخ به این  با گذشت زمان مردم یاد می  :نکته مهم
 .وجودآمدن این سطح از اعتماد به زمان نیاز دارد خرند. البته به ها محصوالت و خدمات را می توصیه 

  افزایش فروش در اینستاگرام   ف برای های مهم اینفلوئنسرها این است که برندهای مختلیکی از ویژگی 
تواند سطوح مختلفی داشته باشد، از قراردادن تبلیغات  ها همکاری کنند. این همکاری می تمایل دارند با آن 

  .مستقیم در صفحه تا تولید محتوای اختصاصی برای آن برند توسط خود اینفلوئنسر 

رها دارند هم روشن است. تعداد زیادی از افراد  علت این که برندها تمایل شدید به همکاری با اینفلوئنس
را   اینستاگرام(  ایرانی  های  اینفلوئنسر  اینفلوئنسرها )مخصوصاً  در صفحات  تولید شده  تبلیغاتی  محتوای 

دفعات زیاد توسط  های محبوب اینفلوئنسرها معموالً به شود و پست جا ختم نمی بینند. البته قضیه به همین می
 .شوند شوند و بارهاوبارها دیده می ذاشته میسایرین به اشتراک گ

صورت طبیعی  های اینفلوئنسرها معموالً در فید کاربران به عنوان محتوای تولید شده توسط کاربر، پست به 
انواع روش های    سایربدون زحمت زیاد نسبت به    کند تاشوند. همه این موارد به برندها کمک می دیده می 

 . ، به مشتریان خود برسندبازاریابی

 انواع اینفلوئنسرهای اینستاگرام از نظر تعداد فالوور 
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حال که فهمیدید اینفلوئنسر کیست باید بدانید که اینفلوئنسرهای اینستاگرام بر اساس تعداد فالوورهایشان به  
اثربخشی داشته باشید الزم است بر اساس   ت آنالین تبلیغا  شوند. برای این کههای مختلف تقسیم می دسته

 .نیاز و بودجه خود، به پیجی که هم از نظر موضوع و هم از نظر تعداد فالوور مناسب است، تبلیغ بدهید 

 :شوند های زیر تقسیم می انواع اینفلوئنسرهای اینستاگرام از نظر تعداد فالوور به دسته 

 ها )مگا اینفلوئنسرها( سلبریتی 

آید. اما  های مشهور سینمایی مثل مارلون براندو یا برد پیت به ذهن می معموالً با شنیدن نام سلبریتی چهره 
های عادی هستند که در یک زمینه خاص تولید  ها آدم کدام هنرپیشه نیستند. در واقع آن مگا اینفلوئنسرها هیچ 

کنند. مگا اینفلوئنسرها بسیار محبوب  دنبالشان می پسندند و  ها را می کنند و افراد زیادی کارهای آن محتوا می 
محتوایی که این افراد تولید می کنند    الگوریتم اینستاگرام  فالوور دارند. طبق  بیش از یک میلیون  هستند و 

 .ر و تعامل بسیار باالیی دارند بسیار موثر است چون تعداد فالوو

 :در بین اینفلوئنسرهای ایرانی اینستاگرام، مگا اینفلوئنسرهای موفقی وجود دارند که درامد باالیی نیز دارند 
صدف بیوتی    کند یا که محتوای طنز و سرگرمی تولید می   میلیون فالوور   4.8پور با  محمدامین کریم   مثل
معروف است و در زمینه آرایشی و زیبایی    اینفلوئنسر های ایرانی  که از بیوتی   میلیون فالوور  3.5با  

  .فعالیت دارد 

 ماکرو اینفلوئنسرها

بین   اینفلوئنسرها  دنبال   500ماکرو  نفر  میلیون  تا حدود یک  افراد  هزار  این  دارند.  اینستاگرام  در  کننده 
ها جزو بهترین ها  بیت باالیی دارند و برخی از آن اندازه مگا اینفلوئنسرها مشهور نیستند اما باز هم محبوبه 

 .هستند 
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کنند که ببینند چه چیزی  از طرفی بسیاری از افراد تنها به این دلیل اینفلوئنسرهای سلبریتی را دنبال می
ها تعامل برقرار نکنند و تمایلی به خرید نداشته باشند.  برای گفتن دارند. ممکن است به دالیل زیادی با آن 

توجهی است و از طرفی مخاطبان  ه تعداد مخاطبان اینفلوئنسرهای ماکرو کمتر است اما بازهم عدد قابل اگرچ
  .هستند  تر و هدفمندتر چین شده دست  کسب درآمد از اینستاگرام های بازاریابی وها برای فعالیت آن

 .گیرنداغلب اینفلوئنسرهای ایرانی اینستاگرام در دسته ماکرو قرار می 

 میکرو اینفلوئنسرها 

ها معموالً کسانی هستند که در یک حوزه  هزار فالوور دارند. آن   500هزار تا    10میکرو اینفلوئنسرها بین  
د تعداد فالوورهای میکرو اینفلوئنسرها بسیار  کنند. شاید بگوییخاص یا بازاری کوچک، محتوا تولید می 

 ها کار کنیم؟ کمتر از مگاها و ماکروها است و چه دلیل دارد که بخواهیم با آن 

ها بسیار  در نظر داشته باشید که به دلیل تمرکز میکرو اینفلوئنسرها در یک حوزه کوچک، مخاطبان آن 
با کمک میکرو اینفلوئنسرها بسیار   بازاریابی شبکه های اجتماعی  چین شده و یکدست هستند؛ بنابرایندست 

های مگا  تر از کمپین روشی موفق   عنوان گیرد. حتی در برخی موارد به وکارها قرار می موردتوجه کسب 
 .شود شناخته می  اینفلوئنسری

ایرانی  میکرو فعال هستند که می زیادی در زمینه   اینفلوئنسرهای  بعد  های مختلف  اندازی    ازتوانید  راه 
  .د ، برای تبلیغ به سراغشان برویفروشگاه اینترنتی خود در اینستاگرام

 همکاری در فروش در اینستاگرام

است. البته این   همکاری در فروش اینستاگرام  یکی از روش های فعالیت اینفلوئنسرهای ماکرو و میکرو،
ه ولی در خارج از کشور بسیاری از اینفلوئنسرها از این مدل  روش درآمد، در ایران به خوبی جا نیفتاد 

 .درآمدی استفاده می کنند 

همکاری در فروش سیستمی است که به اینفلوئنسرها اجازه می دهد محصوالت یا خدمات یک برند را تبلیغ  
ارای چهار  کرده و از طریق کلیک یا فروش آنها کمیسیون دریافت کنند. افیلیت مارکتینگ به طور معمول د 

بازیگر اصلی است: برند تامین کننده محصول، سیستم همکاری در فروش، اینفلوئنسرها )که به عنوان  
 .همکار فروش نیز شناخته می شوند( و مشتری

اینفلوئنسرها معموالً از لینک های منحصر به فرد و قابل پیگیری استفاده می کنند که توسط یک سیستم  
ه می شود. با استفاده از این لینک ها، اینفلوئنسرها می توانند دقیقاً تعداد  همکاری در فروش مشخص ارائ

 .کلیک و میزان فروش خود را در سایت فروشگاهی بررسی کنند 

لینک محصوالت را می توان در هرجایی از اینستاگرام که اجازه لینک دهی داده شده، اضافه کرد. استوری  
، همه  طریقه نوشتن بیو اینستاگرام  سمت بیو صفحه و با دانستن و در ق  IGTVهای اینستاگرام، توضیحات 

 .نقاطی هستند که اینفلوئنسرها می توانند لینک های افیلیتی خود را در آن درج کنند 

 پرفروش ترین محصوالت اینستاگرامی : همچنین ببینید 
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 نانو اینفلوئنسرها 

بین   اینفلوئنسرها کسانی هستند که  دنبال   10تا    1000نانو  این تعداد هزار  با  دارند. قبالً صفحات  کننده 
ها برخالف انتظار، میزان تعامل باالیی دارند.  دند، اما واقعیت این است که آن شفالوور مهم شمرده نمی 

 ر اینستاگرامافزایش فالوور د   کنند که برای شروع پروسه های بسیار ارزان کار می همچنین اغلب با قیمت 
خواهید به مخاطبان خاص خود دسترسی پیدا کنید، میکرو اینفلوئنسرها  و تبلیغات شما مناسب است. اگر می 

  .انتخاب خوبی هستند 

  البته نکته مهمی که در مورد عدد فالوورهای یک پیج باید یادتان باشد این است که برخی اقدام به خرید 
هستند. حتماً قبل از سفارش تبلیغ این موضوع را بررسی    رهای تقلبیاینفلوئنس   کنند ومی   فالوورهای فیک 

 .روید کنید و مطمئن شوید که تنها به سراغ بهترین ها می 

 های مختلف لیست بهترین اینفلوئنسرهای ایرانی اینستاگرام در زمینه 

 

های  در ادامه لیست اینفلوئنسر های ایرانی معروف رو به شما میدهیم. در ایران نیز افراد زیادی و در زمینه 
  خواهیم یک ه می کنند. در ادامه مقالهای مختلف اجتماعی فعالیت می عنوان اینفلوئنسر در شبکه گوناگونی به 

را که در زمینه خودشان موفق هستند و مخاطبان زیادی دارند،    لیست اینفلوئنسرهای ایرانی اینستاگرام
 .معرفی کنیم 

 اینفلوئنسرهای سرگرمی و طنز 

ایده های تولید محتوا در    ترین شوند یکی از محبوب کردن ساخته می محتواهای طنز که با هدف سرگرم 
تفریح و خنده را همیشه   اینستاگرام هستند که درامد باالیی هم برای صاحب پیج به همراه دارند. مردم 

 .خواهند کرد  دوست دارند و طبیعتاً کسانی را که این سرگرمی و خنده را ایجاد کنند نیز وفادارانه دنبال 
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به همین خاطر لیست اینفلوئنسرهای ایرانی اینستاگرام در زمینه طنز و سرگرمی بلند و غنی است. تا جایی  
ها از تعداد فالوور بعضی هنرمندان شناخته شده نیز بیشتر است. احتماالً اکثر  که فالوورهای برخی از آن 

 .کنید ی شناسید و کارهایشان را دنبال م افراد این لیست را می 

 نام 
تعداد 

 فالوور 
 سبک پیج 

محمدامین  

 پور کریم 

  4.8 

m 
 هایی از زندگی شخصی و کاری کلیپ طنز به همراه پست 

میالد  

 خواه قاسمی

4.8 m  های طنز با موضوعات عامیانه کلیپ 

 های طنز با موضوعات عامیانه کلیپ  m 4.3 696کامیار

عرفان  

 علیرضایی 

4 m  های طنز با موضوعات عامیانه کلیپ 

جواد  

 خواجوی 

3.5 m 

ان خود  های حیوانات با لهجه مشهدی / این اینفلوئنسر با مخاطبدوبله طنز کلیپ 

کنندگان او روش او را تقلید کرده و  که دنبال طوری ای دارد. بهتعامالت گسترده 

 .کند اش منتشر می الیت صفحه داران خود را در های های طرف خواجوی کلیپ 

 m 3.5 محسن ایزی 
های خود را  های طنز با موضوعات عامیانه / این اینفلوئنسر تمامی کلیپ کلیپ 

 .ها نیز چند قسمتی و سریالی هستند کند و برخی از آن گذاری می نام 

 m 3.4 سرنا امینی 

پوشش  کلیپ  تغییر  و  گریم  با  اینفلوئنسر  این   / عامیانه  با موضوعات  طنز  های 

ها نیز حالت  کند. برخی پست هایش را خودش بازی می های مختلف کلیپ شخصیت 

 .داستانی نداشته و موزیکال هستند 

 m 3.1 علی صبوری 
های این اینفلوئنسر با سناریو  های طنز با موضوعات عامیانه / اغلب کلیپ کلیپ 

 .های خاص هستند پردازی و گریم و صحنه 

پریسا  

 پورمشکی 

2.5 m 
با موضکلیپ  با گریم و تغییر پوشش،  های طنز  اینفلوئنسر  این  وعات عامیانه / 

 .کند هایش را خودش بازی می های مختلف کلیپ شخصیت 

 m 2.1 کامی حسینی 
های این اینفلوئنسر با سناریو هستند  های طنز با موضوعات عامیانه / کلیپ کلیپ 

 .شوند صورت سریالی ساخته می و به 

 اینفلوئنسرهای آشپزی، رستوران گردی و تیستری 
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غذا و خوراکی! خوب نیازی نیست که بگویم خوراکی نیز یکی از موضوعات همواره جذاب برای مردم  
شان  اید، بشناسید و طرز تهیه حال ندیده توانید غذاهای جدیدی را که تابه است. مخصوصاً در اینستاگرام که می 

 .را یاد بگیرید 

ید. اینفلوئنسرهای ایرانی اینستاگرام که در  های باکیفیت و خاص شهرهای مختلف آشنا شویا با رستوران  
اند و با ارائه محتوای خوب و خوشمزه، مخاطبان زیادی  زمینه خوراکی فعالیت دارند از این موضوع آگاه 

  .مربوط به غذا و آشپزی هستند  پیج های موفق در اینستاگرام بسیاری از .اند را جذب کرده

 سبک پیج  تعداد فالوور  نام 

 میلیون   1.8   نواب ابراهیمی

در   غذا،  اینفلوئنسر  این   / مختلف  غذاهای  تست  و  آشپزی  آموزش 

ها  اش به آموزش تهیه انواع غذاها و بعضاً شیرینی آشپزخانه شخصی 

 .پردازد ها میو همچنین تست مزه آن 

 میلیون  1.4   مستر تیستر
و رستوران  خوراکی   معرفی  و  غذاها  همراه  تست  به  مختلف  های 

 هایی از زندگی شخصی و موضوعاتی مثل فوتبالپست 

 های مختلف معرفی رستوران و تست غذاها و خوراکی  میلیون  1.5    امیر جابری 

 میلیون  1.3 میالد کالنتری 
خوراکی  و  غذاها  تست  و  رستوران  آموزش  معرفی   / مختلف  های 

 آشپزی در استوری 

 میلیون  1.4 فرهاد پز 

خوراکی  و  غذاها  تست  و  رستوران  آموزش  هامعرفی   / مختلف  ی 

کلیپ  در  و خالقیت  زبان طنز  از  اینفلوئنسر  این   / خود  آشپزی  های 

 .کند استفاده می 

 های مختلف معرفی رستوران و تست غذاها و خوراکی  میلیون  1.3 فود اسپای 

 هزار  751 مایی اسمر 

کلیپ  بیشتر  اینفلوئنسر  این   / رستوران  )به  معرفی  شو  ایتینگ  های 

های او  سازد. برخی از کلیپ معرض نمایش گذاشتن غذا خوردن( می 

    .چالشی و طنز هستند 

روح اله عموحسینی  

   )عمو روحی( 
 های مختلف معرفی رستوران و تست غذاها و خوراکی  هزار  936

 هزار  440 بابک امیری 

های مختلف / این اینفلوئنسر  معرفی رستوران و تست غذاها و خوراکی 

صورت منظم برای خیرات غذا تهیه  های اجتماعی نیز دارد و به فعالیت 

 .کند می
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 هزار  379   مریم بنائی فر 
ورت تخصصی به آموزش پخت انواع شیرینی و  صاین اینفلوئنسر به 

 .پردازد کیک می 

 اینفلوئنسرهای آرایشی و زیبایی 

ها به  ها شهرت زیادی دارند. آن اند و برخی از آن بیوتی اینفلوئنسرهای ایرانی نیز بسیار موفق ظاهر شده
کنند تا زیبایی خود را حفظ کنند و مخاطبان نیز با توجه  ها هستند( کمک می مخاطبان خود )که عمدتاً خانم 

آن  از  تعامل خود،  قدردانی می و  الناز گلرها  بیوتی و  اینفلوئنسرهای  خ معروف کنند. صدف  بیوتی  ترین 
 .ایرانی هستند 

 نام 
تعداد 

 فالوور 
 سبک پیج 

 صدف بیوتی 

3.5 

 میلیون 

ها  ها و تخفیف معرفی انواع برندهای لوازم آرایشی و محصوالت آن 

مدلینگ / این اینفلوئنسر    های مختلف آرایش صورت /و ... / روش 

 کند تا ارتباطی دوستانه با مخاطبین خود برقرار کند سعی می 

 الناز گلرخ 

3.6 

 میلیون 

های  ها / روش معرفی انواع برندهای لوازم آرایشی و محصوالت آن 

 مختلف آرایش صورت / مدلینگ / آموزش آشپزی 

 ملینا تاج 

1.8 

 میلیون 

ها / ترفندها و  معرفی انواع برندهای لوازم آرایشی و محصوالت آن 

مروش  پست های  همراه  به  صورت  آرایش  زندگی  ختلف  از  هایی 

 شخصی 

 شل بیوتی 

1.8 

 میلیون 

ها / ترفندها و  معرفی انواع برندهای لوازم آرایشی و محصوالت آن 

پست روش  همراه  به  صورت  آرایش  مختلف  زندگی  های  از  هایی 

 شخصی 

 شبنم نظیف 

1.2 

 میلیون 
 .پردازد صورت اختصاصی به آرایش عروس میاین اینفلوئنسر به 

 گیسو دیبا 

900 

 هزار

ها / ترفندها و  والت آن معرفی انواع برندهای لوازم آرایشی و محص 

پست روش  همراه  به  صورت  آرایش  مختلف  زندگی  های  از  هایی 

 شخصی 

 دنیز میکاپ 

832 

 هزار

ها / ترفندها و  معرفی انواع برندهای لوازم آرایشی و محصوالت آن 

 و مو های مختلف آرایش صورت  روش 
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 فرزانه گلد 

807 

 هزار

ها / ترفندها و  معرفی انواع برندهای لوازم آرایشی و محصوالت آن 

پست روش  همراه  به  صورت  آرایش  مختلف  زندگی  های  از  هایی 

به  بالگر  این   / کار  شخصی  مو  رنگ  روی  بر  تخصصی  صورت 

 .کند می

fashionby.blossom 

343 

 هزار
 .پردازد صورت تخصصی به آرایش و زیبایی مو می این اینفلوئنسر به 

 شادی بیوتی 

317 

 هزار

های مراقبت پوست و مو  صورت تخصصی به روش این اینفلوئنسر به 

 .پردازد و محصوالت مربوط به آن می 

 اینفلوئنسرهای مد و پوشاک 

پوش باشند و چه کسی است  کنند که شیک کنندگان خودشان کمک می اینفلوئنسرهای مد و پوشاک به دنبال 
پوشی بدش بیاید؟ این نوع از اینفلوئنسر ها شاید بتوان گفت که جز افرادی هستند که بیشترین  که از شیک 

 .درآمد را دارند 

 نام 
تعداد 

 فالوور 
 سبک پیج 

   

 نهال سلطانی 

1.4 

 میلیون 

هایی از زندگی  های پوشش به همراه پست های مختلف لباس و استایلنمایش مدل

 .شخصی

 آناشید حسینی 

1.1 

 میلیون 

هایی از زندگی  های پوشش به همراه پست لباس و استایلهای مختلف  نمایش مدل

 .شخصی

 هزار  637 حمید فدایی 
هایی از زندگی  های پوشش به همراه پست های مختلف لباس و استایلنمایش مدل

 .شخصی

 هزار  596 رامینا ترابی 
هایی از زندگی  های پوشش به همراه پست های مختلف لباس و استایلنمایش مدل

 .شخصی

سپید  

 مرتضوی 

 های مختلف لباس و استایل نمایش مدل  هزار  114

 اینفلوئنسرهای سفر و گردشگری
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نیز از جمله اینفلوئنسر های ایرانی معروف و پرطرفدار هستند. معموالً همه با  این نوع از اینفلوئنسر ها  
می  دلشان  اینفلوئنسرهای  اینکه  االن(.  شرایط  در  )مخصوصاً  ندارند  گردش  و  سفر  امکان  اما  خواهد، 

ها را در لذت  کنند این کاستی را برای مخاطبان خودشان تا حدی جبران کنند و آن گردشگری سعی می 
 .های خودشان شریک کنند و گردش  سفرها 

 نام 
تعداد 

 فالوور 
 سبک پیج 

 هدی رستمی 

452 

 هزار

کند و تجربه این سفرها  این اینفلوئنسر به نقاط مختلف دنیا و ایران سفر می 

 .گذارد اش به اشتراک می های شخصی را به همراه دیدگاه 

 آسوده ایمر 

617 

 هزار

تجربه این سفرها را به  کند و  این اینفلوئنسر به نقاط مختلف دنیا سفر می 

 .گذارد هایی از زندگی شخصی خودش به اشتراک می همراه روایت 

 صحرا

156 

 هزار

اش در  هایی از زندگی و تجارب شخصی این بالگر سفر بیشتر به روایت 

 پردازدمیان سفرهای گوناگون می 

 ملیکا بکایی 

195 

 هزار

کند و تجربه این سفرها را به  این اینفلوئنسر به نقاط مختلف دنیا سفر می 

 .گذارد اش به نمایش می هایی از زندگی شخصی همراه روایت 

آروین   آرش 

 )کرگدن نارنجی( 

137 

 هزار

کند و تجربه  این اینفلوئنسر به همراه همسرش به نقاط مختلف دنیا سفر می 

 .کند اش منتشر می هایی از زندگی شخصی این سفرها را به همراه روایت 

 استایل( اینفلوئنسرهای سبک زندگی )الیف 

می معرفی  خود  صفحه  در  را  سبک  این  و  دارند  خاصی  زندگی  سبک  افراد  کهاین  کسانی  این    کنند. 
 .گیرند کنند و ازشان تأثیر می ها را دنبال می پسندند نیز آن استایل را می الیف 

 نام 
تعداد 

 فالوور 
 سبک پیج 

نگین  

 عابدزاده 

1.8 

 میلیون 
 .کند اش را روایت می این اینفلوئنسر اتفاقات و حاالت مختلف زندگی خود و خانواده

شبنم  

 شاهرخی 

968 

 هزار
 .کند اش را روایت می این اینفلوئنسر اتفاقات مختلف زندگی خود و خانواده 

 آیروس 

637 

 هزار

های مختلف زندگی خود را )مانند سفر، ورزش، خانواده و  این اینفلوئنسر برش 

 .گذارد فرزندان، شوخی و چالش و ...( به اشتراک می 

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

802 

 هزار

قسمت  اینفلوئنسر  روابط  این  سفر،  و  گردش  مانند  را  خود  زندگی  مختلف  های 

 .گذارد اجتماعی، خانواده، استایل و پوشش و ... به اشتراک می

شیوا  

 بختیاروند 

686 

 هزار

الیف  بالگر  و  استایل  این  خود  شخصی  زندگی  و  خانه  داخلی  محیط  به  بیشتر 

 ... آرایی، چیدمان خانه و پردازد؛ مواردی مانند آشپزی، سفره اش می خانواده

 اینفلوئنسرهای تکنولوژی 

کنندگان این اینفلوئنسرها به دنبال ترفندهای دنیای تکنولوژی و بیشتر یادگرفتن در این حوزه هستندو  دنبال 
 .چند اینفلوئنسر معروف ایرانی را در این زمینه به همراه تعداد فالوور هایشان آورده ایم 

 نام 
تعداد 

 فالوور 
 سبک پیج 

شجاری   مهدی 

 )موبونیوز( 

1.1 

 میلیون 

این تک بالگر موفق در پیج خود )اغلب با زبان طنز و شوخی( به معرفی و  

  )... و  دیجیتال، هندزفری  لوازم دیجیتال )گوش، ساعت  انواع  بررسی  نقد و 

 .کند پردازد. همچنین ترفندهایی را در استفاده از این وسایل معرفی می می

 اهورا نیازی 

332 

 هزار

گوشی  آن بررسی  جانبی  لوازم  و  برنامهها  بررسی   / نرم ها  و  افزارهای  های 

 مختلف 

 سینا عزتی 

625 

 هزار

ینفلوئنسر در صفحه خود به طور اختصاصی درباره ادیت عکس و ویدئو  این ا

می  آموزش  گوشی  اشتراک  با  به  محتوا  تولید  درباره  نکاتی  همچنین  دهد. 

 .گذارد می

 آرین ابرونی 

198 

 هزار

کند و نکاتی  ها را نقد و بررسی می تاپ لپ این تک بالگر در صفحه خود بیشتر  

دهد. همچنین مطالبی درباره سایر لوازم دیجیتال و  ها آموزش می را درباره آن 

 .گذارد ها به اشتراک می لوازم جانبی آن 

 پیمان جاجرمی 

129 

 هزار

برداری محتوا  صورت تخصصی درباره تجهیزات نور و فیلم ر به این اینفلوئنس

 .کند تولید می 

 سپهر زمانی 

164 

 هزار
 آموزش ترفندهای مختلف دنیای تکنولوژی 

 اینفلوئنسرهای ایرانی اینستاگرام در زمینه ورزش و سالمتی 

 .در لیست زیر تعدادی اینفلوئنسر معروف ایرانی در زمینه ورزش و سالمتی را معرفی کرده ایم 
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 نام 
تعداد 

 فالوور 
 سبک پیج 

 آرات حسینی 

5.8 

 ن میلیو 

همراه   به  نابغه  خردسال  ورزشکار  این  ورزشی  ویدئوهای  صفحه  این  در 

 .شود اش به اشتراک گذاشته میهایی از زندگی شخصیبرش 

فرید   مهناز 

 )دکتر مون( 

1.3 

 میلیون 

داری و حفظ  این پزشک پوست و مو در صفحه خود نکاتی را در مورد نگه 

کند. همچنین مطالبی از زندگی شخصی خود را  سالمت پوست و مو منتشر می

 .گذارد نیز با مخاطبانش به اشتراک می 

کیوان میرهادی  

 ی( )دکتر ک

870 

 هزار

ای درباره  دکتر میرهادی متخصص داخلی است و در پیج خود نکات آموزنده 

 .کند ها و اخبار دنیای پزشکی منتشر می بیماری 

 مونا کاکاوند 

646 

 هزار

در پیج خود درباره زندگی شخصی و  این اینفلوئنسر و قهرمان جهانی کاراته،  

 .کند سبک زندگی خود پست منتشر می 

 آتنا بیباک 

415 

 هزار

هایی  های مختلف بدنسازی به همراه برش این مربی ورزشی در پیج خود آموزش 

 .گذارد اشتراک می اش را به از زندگی شخصی 

 سمین یوگا 

215 

 هزار

این اینفلوئنسر در پیج خود به طور تخصصی به آموزش یوگا )هم کلیپ و هم  

 .پردازد عکس( می 

 اینفلوئنسرهای سبک زندگی کودک 

با این تفاوت که محوریت محتواهای  استایل عمل می این اینفلوئنسرها نیز مانند اینفلوئنسرهای الیف  کنند 
 .ها کودکان هستند آن

 نام 
تعداد 

 فالوور 
 سبک پیج 

پانیذ  

 اسماعیلی 

2.1 

 میلیون 

زندگی و حاالت مختلف پانیذ کوچک توسط مادرش به اشتراک  در این پیج سبک 

 .شود گذاشته می 

گونشین  

 کیزالری 

1.3 

 میلیون 
 های مختلف سه دختربچه به همراه پدر و مادرشان سبک زندگی و داستان 

هاشم   آناهیتا 

 زاده

1.1 

 میلیون 

در این پیج سبک زندگی و حاالت مختلف آناهیتا کوچک توسط مادرش منتشر  

 .شود می
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 گندم گیلک 

459 

 هزار

شود. همچنین  سبک زندگی و حاالت مختلف گندم کوچک توسط مادرش منتشر می  

 .وعی مثل آموزش آشپزی وجود دارد ها مطالب متندر استوری 

ماهور  

 نظری 

477 

 هزار

شود.  سبک زندگی و حاالت مختلف ماهور خردسال و پدر و مادرش منتشر می  

اک گذاشته  ها مطالب متنوعی مثل آموزش آشپزی و ... به اشترهمچنین در استوری 

 .شده است 

 اینفلوئنسرهای مسئولیت اجتماعی و امور خیریه 

های اجتماعی و خیرخواهانه فعال هستند و فالوورهای خود را نیز به  این اینفلوئنسرها در زمینه فعالیت 
 .کنند مشارکت دعوت می 

 نام 
تعداد 

 فالوور 
 سبک پیج 

شاهین  

 صمدپور 

3.2 

 میلیون 

صفحه خود به بررسی مسائل و معضالت گوناگون اجتماعی    این فعال اجتماعی در

 .پردازد دوستانه میهای انسان و فعالیت 

نرگس  

 کلباسی 

979 

 هزار

دوستانه خود و همچنین  های انسان این فعال اجتماعی در پیج خود به روایت فعالیت 

 .پردازد ها می آوری انواع کمک ان برای جمع فراخو

   فرانک تمنا 

دوستانه و همچنین  های انسان این اینفلوئنسر اجتماعی در پیج خود به روایت فعالیت 

هایی از زندگی  پردازد. گاهی نیز برش ها می دعوت به همکاری برای این فعالیت 

 .گذارد اش را به اشتراک میشخصی 

 سخن پایانی 

چه حد می تواند متغییر باشد و نمی توان   در این مقاله درامد اینفلوئنسرهای ایرانی را بررسی کردیم که تا 
رقم دقیقی داد ؛ همچنین با اینفلوئنسرهای معروف ایران آشنا شدید و لیست اینفلوئنسر های ایرانی را مشاهده  

از روش یکی  مارکتینگ  اینفلوئنسر  بدون شک  است.  کردید.  مشتریان جدید  پیداکردن  مؤثر  بسیار  های 
توانید از این تعامل به نفع  یک و مؤثری با مخاطبان خود دارند و شما می اینفلوئنسرها تعامل بسیار نزد 

حاال کسب  کنید.  استفاده  خود  اینستاگرام   وکار  ایرانی  اینفلوئنسرهای  واقع   لیست  در  ه  و  پیج  ای  بهترین 
وکار خود را بررسی کنید و با  شناسید. پس منتظر چه هستید؟ نیازهای کسب را می اینستاگرام برای تبلیغ

 .شناختن مخاطب هدفتان، به سراغ اینفلوئنسر مناسب بروید 

 :مقاالت مرتبط
 بهترین پیج های اینستاگرام برای تبلیغ 
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