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 !ایده جذاب برای هایالیت اینستاگرام که باید بدانید  15

یک ترفند بصری فوق العاده برای جذب مخاطب در این پلتفرم پرطرفدار است. آیا تا    هایالیت اینستاگرام
به حال به انواع »ایده برای هایالیت اینستاگرام« فکر کرده اید؟ ما بعضی از استوری های خود را هایالیت  

الیی داشته  می کنیم و می خواهیم همیشه در پیج بمانند چون محتوای آن ها خاص و جذاب است و بازدید با 
است! آنچه باید برای هایالیت مورد توجه قرار بگیرد عنوان زیبا و کاور خالقانه است تا تاثیر مثبت خود  

اینترنتی  را روی  این مقاله   کسب و کار  انواع   15ما بگذارد. در  ت  ایده برای اسم هایالی  تا از بهترین 
را بررسی خواهیم کرد؛ همچنین با نکاتی درباره ایده های کاور هایالیت و پست های اینستاگرام    اینستاگرام 

 .آشنا خواهید شد 

 چرا ایجاد استوری هایالیت اینستاگرام اهمیت دارد؟ 

افزایش ریچ    هستند و باعث  اینستاگرام مارکتینگ   همانطور که گفتیم استوری های هایالیت آپشن مهمی در
می شوند؛ بنابراین باید به اندازه کافی روی طراحی آن وقت بگذارید و بهترین نام ها و کاورها    اینستاگرام

تانسیل را دارد تا زیباترین ایده ها  این پ   الگوریتم اینستاگرام برای استوری  .را برای هایالیت انتخاب کنید 
را روی هایالیت اجرا کنید و در یک زمان کوتاه تعداد زیادی از کاربران پیجتان را فالو کنند. در ادامه  

 .بهترین ایده های نام و کاور را برای »هایالیت اینستاگرام« بررسی می کنیم 

 چگونه هایالیت اینستاگرام ایجاد کنیم؟ 

مراجعه کنید    تنظیمات استوری اینستاگرام زم است بگوییم برای ایجاد هایالیت باید بهقبل از هر چیزی ال
ایجاد استوری  برای  نمایید.  فعال  در آرشیو را  ثبت  اینستاگرام   و گزینه  پیش    هایالیت  طبق مراحل زیر 

 :بروید 

در   Highlight وارد استوری شوید و عکس یا ویدئوی موردنظر را انتخاب کنید و روی گزینه  •
 .پایین و سمت راست استوری ضربه بزنید 

 .روی بعالوه ضربه بزنید تا بتوانید هایالیت جدید ایجاد کنید 

را بزنید تا در مرحله بعد بتوانید کاور   Next عکس هایی که می خواهید هایالیت کنید، انتخاب کنید و 

 .هایالت خود را انتخاب کنید 

ضربه بزنید و   Delete Highlight یت خود پشیمان شده اید، می توانید بر روی گزینه اگر از هایال

 .را انتخاب کنید  Done سپس

 Done در آ]ر بر روی  ضربه بزنید و Edit Highlightبرای ادیت کاور هایالیت، روی گزینه 

 .کلیک کنید 

  .قرار می گیرد  Instagram Highlight به همین راحتی استوری شما در بخش

 بهترین ایده ها برای هایالیت اینستاگرام
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به طور کلی باید یک سری نکات را در هایالیت رعایت کنید تا برندتان شناخته شود و به تعداد قابل توجهی  
 :فالوور دست پیدا کنید. این نکات شامل موارد زیر هستند 

 تبلیغ محصوالت در هایالیت  •
 نمایش عکس و ویدئوهای پشت صحنه  •
 ئه اطالعات بیشتر نمایش لینک پست های وبالگ شخصی مرتبط با پیج برای ارا •
 نمایش لینک وب سایت فروش •
 نمایش ترفندهای فروش و تخفیف  •
 نمایش کامنت های مشتریان درباره کیفیت محصوالت  •
 ارائه فرهنگ و آموزش استفاده از محصوالت  •
 پاسخ به سؤاالت متداول  •

      چند ایده عمومی برای اسم هایالیت اینستاگرام

وع است که نمی توان در چند خط بیان کرد و بستگی دارد به این که  زمینه نام برای هایالیت به قدری متن 
طابق  استفاده کنید؛ پیشنهاد های زیر به شما کمک می کنند تا م ایده برای تولید محتوا در اینستاگرام ماز کدا

 :با سبک خود مانند اینفلوئنسرهای حرفه ای نام مناسب انتخاب کنید 

 نام انواع چشم انداز طبیعی 

این ایده ها برای پیج های عکاسی مناسب هستند؛ می توانید یکی از هایالیت ها را به نمونه کارهای خود  
 .طبیعت روی آن ها بگذارید در فضاهای سبز و کنار رودها اختصاص دهید و نام های زیبایی با الهام از 

 های فلسفی نام انواع مکتب 

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/
https://dayanaffiliate.com/blog/content-producing-ideas-in-instagram/
https://dayanaffiliate.com/blog/content-producing-ideas-in-instagram/
https://dayanaffiliate.com/blog/content-producing-ideas-in-instagram/


 وبالگ دایان افیلیت  

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

تعدادی از اینفلوئنسرهای معروف در زمینه های فلسفی و روان شناختی فعالیت دارند و می توانید از گزینه  
 .آن ها برای انتخاب اسم مناسب کمک بگیرید  Instagram Highlight های 

 نام انواع گیاهان آپارتمانی 

آموزش نگهداری انواع گلدان ها و گیاهان آپارتمانی هست، می توانید در قسمت هایالیت  اگر پیجتان درباره  
استوری هایی با مضمون "نکات نگهداری از گیاهان" درست کنید و هر هایالیت را به یک گیاه اختصاص  

  .دهید 

 انواع ایده خالقانه برای اسم هایالیت اینستا

 

عنوان خالقانه و منحصر است. باید نامی انتخاب کنید که توجه   ایده برای اسم هایالیت اینستاگرام  بهترین 
باال ببرد. انواع اسم های باسلیقه برای    را  الیک استوری اینستاگرام  مخاطبان را به خود جلب کند و تعداد 

 :نام هایالیت عبارت اند از 

 نام انواع بیماری های جسمی و روحی 

یک   Instagram Highlight اگر در ارتباط با درمان بیماری ها فعالیت دارید، می توانید در قسمت 
ت را به "درمان بی  هایالیت برای درمان یک نوع بیماری خاص درست کنید؛ مثالً یک استوری هایالی

 .اشتهایی" اختصاص دهید یا یک هایالیت درباره "نکات کلیدی خودمراقبتی" درست کنید 

 نام انواع ارز دیجیتال 
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کنید؛ پس یکی از بهترین ایده ها،    تولید محتوا در اینستاگرام  ممکن است در زمینه کسب درآمد اینترنتی
ین است. برای تأکید بیشتر می توانید یک هایالیت در  آموزش استخراج انواع ارز دیجیتال مانند بیت کو 

 .این باره درست کنید و مراحل برداشت ارز را در آن توضیح دهید 

 نام اماکن تاریخی برجسته جهان

اگر به زمینه گردشگری و معرفی آثار تاریخی عالقه دارید می توانید در این زمینه پیج راه اندازی کنید و  
به معرفی یک بنا اختصاص دهید؛ مثالً یک هایالیت را برای معرفی کلیساهای  در هایالیت هر بخش را  

 . ...تاریخی بگذارید، یک هایالیت برای معرفی موزه ها و 

 انواع اسم فان برای هایالیت اینستاگرام

استفاده از عنوان های فان و خنده دار است. این ایده   Instagram Highlight یک ایده دیگر برای نام 
 :ها برای پیج های طنز و واینری مناسب هستند 

 میم های دانشجویی 

اگر ابتکار عمل خوبی داشته باشید می توانید با ایجاد یک فضای جالب و بامزه در پیج خود به معنای  
اینستاگرام  واقعی از  درآمد  در   کسب  که  از مثال هایی هستند  یکی  دانشجویی  میم های  کنید.  تجربه  را 

هایالیت خیلی از پیج ها می بینیم؛ میم به تصویر یا ویدئویی گفته می شود که ادیت شده و با فرمی خنده  
 :دار قصد رساندن یک مفهوم را دارد. مانند زیر

 

 عنوان جالب غذاها
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می توانید انجام دهید آموزش تزیین غذاها   Instagram Highlight یکی دیگر از کارهای جالبی که در
 . ...به اشکال خالقانه و خنده دار است. مثالً پخت شیرینی به شکل لباس زنانه و

 

 انواع اسم کیوت برای هایالیت اینستاگرام 

ایده برای اسم هایالیت اینستاگرام« فقط به عنوان های کاری و فان محدود نمی شود؛ بلکه نام های کیوت  »
 :ن زمینه وجود دارد و زیبا هم در ای 

 ...نام حیوانات خانگی مثل بلفی، فندوق، ملوس و •
 نام فرزند نوزاد  •
 نام میوه مورد عالقه مثالً توت فرنگی  •
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 انواع اسم عاشقانه برای هایالیت اینستا

اگر تازه عروس هستید و عشقی در زندگی شما وجود دارد می توانید از نام های عاشقانه و دلنشین در  
 :فاده کنید و آرشیو عکس های خود و همسرتان را در آن قرار دهید هایالیت است 

 "نام های خاطره انگیز مثل "خالصه شب عروسی ما" یا "فصل بعدی زندگی  •
 "نام های عاشقانه مثل "عکس های ماه عسل" یا "پیام های تشکر  •

 اسم های بیزنسی برای هایالیت اینستاگرام 

باید بدانید چطور با استوری های هایالیت می توانید کسب و کار    پیج موفق در اینستاگرام  برای داشتن یک
 :خود را تبلیغ کنید. ایده های زیر به شما کمک می کنند تا به شکل بهینه بیزنس خود را معرفی نمایید 

 "ایجاد یک استوری هایالیت با عنوان "درباره من

رست کنید و در آن رزومه خود  یک استوری د  Instagram Highlight الزم است برای برندسازی در
 .همراه با هدفی که از ایجاد پیج دارید را بیان نمایید 

 "IGTV ایجاد یک استوری هایالیت با عنوان "آرشیو 

در پیج است. معموالً   IGTV یک »ایده برای هایالیت اینستاگرام« ایجاد یک هایالیت درباره پست های
استفاده می شود پس بهتر است تمام آن ها را در یک    برای ایجاد استوری های مهم IGTV از قابلیت 

 .هایالیت جداگانه بگذارید تا جلوی چشم مخاطبان باشد 

 مراحل ایجاد کاور هایالیت اینستاگرام

زیبا فقط نباید به نام آن اکتفا کنید؛ بلکه کاور هم نقش اساسی   Instagram Highlight برای داشتن یک 
مترین اجزای بصری بیوی پیج شما محسوب می شود بر این اساس طبق  دارد. کاور هایالیت یکی از مه

 :مرحله زیر می توانید یک کاور شیک و چشم نواز برای هایالیت بسازید  4

 برای طراحی کاور هایالیت  Canva دانلود برنامه  •

 Canva انتخاب رنگ پس زمینه استوری در برنامه  •

 افزودن نمادهای مرتبط با سبک برند شما در استوری  •

 دانلود کاورهای مورد عالقه خود برای هایالیت و ثبت روی آن  •

زیباترین کاورهای هایالیت را   Canva همانطور که دیدید طی چند دقیقه به راحتی می توانید با اپلیکشن 
 .در پیج خود ایجاد کنید 

 ایده های مناسب برای کاور هایالیت اینستاگرام 
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 :و کاور استوری ها هستید از نکات زیر استفاده کنید   یده برای هایالیت اینستاگراما اگر دنبال بهترین 

قبل از ایجاد کاور در هایالیت فراموش نکنید عنوان و نمادهای استوری را طراحی کنید؛ زیرا   •
 کاور باید با آیکون ها و موضوع استوری مطابقت کامل داشته باشد. 

نمادهای  ابعا باشد  بنابراین حواستان  اینستاگرام مثل تصویر پروفایل مربعی شکل است؛  د تصویر کاور 

  2000×2000داشته باشند. همچنین مقیاس تصاویر باید    1:1تصویری مدنظر شما برای کاور نسبت  

 .پیکسل باشد 

 بهترین ایده ها برای کاور پست اینستاگرام 

اور را فقط برای هایالیت استوری ها قرار نداده است؛ بلکه آپشن  امکان طراحی ک   الگوریتم اینستاگرام 
هایی وجود دارد که می توانید از آن ها برای طراحی کاور پست های اینستاگرام استفاده کنید. در این  

معرفی می کنیم که با آن ها می توانید زیباترین  را   Crello  قسمت تعدادی از ایده های گرافیکی برنامه
 :پست ها را داشته باشید 

 ترکیب عکس واقعی و عناصر گرافیکی 

یکی از زیباترین ترفندها به خصوص برای پست های ویدئویی ادغام عکس پرتره از چهره و نمادهای  
 .فانتزی است که در جلب توجه مخاطب نقش مؤثری دارد 

 ر پست ها ایجاد حاشیه های شیک د 

یکی از زیباترین کارهای خالقانه در طراحی کاور پست ها ایجاد حاشیه های کالسیک است که می توانید  
 .پیدا کنید  Crello به راحتی در
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 ایجاد پست های کالژ 

 .ایجاد کالژ راهی خالقانه برای نمایش چند پست از رویدادها و مکان های مختلف است 

 سخن پایانی 

نشان می دهد که چقدر این آیکون بصری نقش مهمی در کسب    ایده برای هایالیت اینستاگرام  تنوع در انواع 
نستاگرام وقت بگذارید و  درآمد در این شبکه دارد. باید جهت پیدا کردن بهترین ایده برای اسم هایالیت ای 

 highlight Instagram  زیباترین رنگ و طرح ها را برای کاور آن در نظر بگیرید. با ایجاد یک
 !زیبا، مطمئن باشید فروش شما رونق دوچندانی پیدا می کند 
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