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موضوع: بازاریابی با رسانه های اجتماعی
برای خواندن جدیدترین مطالب مدیریت و 

بازاریابی به سایت مدیرسبز مراجعه کنید!
برای دانلود صدها مقاله مشابه این مطلب 

عضو سایت مدیر سبز شوید!

فالوئرهای  بگذارید که  زمانی پست  فقط  کنید  باید سعی  بدهید  را شکست  اینستاگرام  الگوریتم  اگر می خواهید 
بیشتری آنالین هستند و احتمال دیده شدن پست باالتر است.

اینستاگرام در آلگوریتم جدید خود معیاری به نام »تعامل« یا engagement تعریف کرده که »مجموع تعداد 
الیک ها، نظرات و ذخیره شدن های یک پست« است. مثال اگر یکی از پست های شما ۵۲۰ الیک داشته باشد، 
۱۰ نفر زیر پست نظر بدهند و ۳۰ نفر پست شما را در عالقه مندی های خودشان ذخیره کنند، میزان تعامل آن 

پست ۵۶۰ است.
یکی از هدف های مهم شما در بازاریابی با اینستاگرام افزایش این معیار است. باال رفتن »تعامل« اهمیت زیادی 
دارد، ولی بهترین حالت آن است که تعامل در چند دقیقه اولی که پست را منتشر کردید عدد قابل توجهی باشد. در 
این صورت یک اتفاق بسیار خوب و لذت بخش رخ می دهد! چه اتفاقی؟ احتماال اینستاگرام پست شما را در صفحه 
جستجوی خود به نمایش می گذارد و همین موضوع باعث می شود افراد زیادی پست شما را ببینند حتی افرادی 

که فالوئر شما نیستند!
پس با این توضیحات مشخص شد چرا زمان ارسال یک پست اینقدر مهم است. اگر زمانی که بسیاری از فالوئرهای 
شما آنالین هستند پست ارسال کنید، احتمال افزایش سریع »تعامل« باالتر می رود و احتماال اینستاگرام شما را 
به افراد بیشتری نمایش می دهد. به خصوص ۱۰ دقیقه اول پس از انتشار پست بسیار اهمیت دارد. پس به راحتی 

و در هر زمان دلخواه پست نگذارید و سعی کنید بهترین زمان ارسال پست را بیابید.
اگر کمی پس از ارسال پست، افراد زیادی پست شما را الیک کنند، نظر بدهند یا ذخیره 
کنند، اینستاگرام به این نتیجه می رسد که پست شما یک محتوای باکیفیت است و پست 

شما را به افراد بیشتری ارسال نمایش خواهد داد!
با پیدا کردن بهترین زمان برای ارسال پست در اینستاگرام، می توانید این الگوریتم را هک کنید تا میزان تعامل 

خود را افزایش دهید و دوستداران و فالوئرهای بیشتری کسب کنید.

تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت مدیر سبز است و هرگونه کپی، برداشت و انتشار آن مطابق قوانین کپی رایت پیگرد قانونی دارد.
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چند قاعده کلی برای یافتن بهترین زمان ارسال پست
زمان ارسال پست باید متناسب با بازار هدف باشد: فرض کنید شما در بندرعباس زندگی می کنید. 
می خواهید  ولی  می دهند.  ادامه  را  خودشان  فعالیت  بعدازظهر  و  هستند  تعطیل  ظهر  هنگام  کسب و کارها  اغلب 
محصوالت و خدمات خود را به تهرانی ها بفروشید. پس احتماال ارسال پست هنگام ظهر ایده خوبی نخواهد بود. 
با اینکه شاید این موضوع در بندرعباس مورد استقبال واقع شود ولی باعث می شود تهرانی های کمتری پست را 

ببینند چون در محل کارشان هستند.

بیشتر در طول ساعات غیر کاری پست ارسال کنید تا در طول روز: به طورکلی، بهتریـن زمان 
برای ارسال پست در اینستاگرام هنگام استراحت و فراغت مخاطبان شما است. اگر مخاطبان شما کسب و کاری 
هستند شاید بعد از ساعت ۹ شب زمان مناسبی باشد. اغلب مخاطبان به خانه آمده اند و در حال استراحت هستند. 

همچنین شاید صبح زود، هنگامی که هنوز افراد به محل کارشان نرسیده اند زمان مناسبی باشد.

پست های مهم را برای ایام هفته نگه دارید: میانگین حضور افراد در اینستاگرام در روزهای هفته متغیر 
اسـت. بر اساس تحقیقات ما در مدیرسبز، هرچه به روزهای آخر هفته نزدیک تر می شویم احتمال حضور افراد در 
اینستاگرام افزایش می یابد. عالقه مندان به اینستاگرام در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بیشترین حضور را دارند و 

در روز شنبه کمترین مشارکت را دارند.

چگونه بهترین زمان ارسال پست را پیدا کنیم
با وجود موارد کلی فوق، قانونی درباره بهترین زمان ارسال پست در اینستاگرام وجود ندارد. اگر نمی خواهید برای 

پیدا کردن بهترین زمان ارسال پست هزینه کنید و از مشاور ها کمک بگیرید از دو روش زیر استفاده کنید.

یافتن بهترین زمان به کمک اینستاگرام!  .۱
بهترین کار  برای یافتن زمان مطلوب ارسال پست های خود در اینستاگرام این است که مخاطبان خود را با استفاده 
از ابزار تجزیه وتحلیل اینستاگرام که در اپلیکیشن خود اینستاگرام موجود است، بررسی  کنید. نام این امکان که 
جدیدا به اینستاگرام اضافه شده Instagram Insight است. البته برای استفاده از این ابزار باید اکانت خود 
را از حالت شخصی به کسب و کاری تبدیل کنید. برای این کار کافی است به تنظیمات اینستاگرام بروید و سپس 
گزینه Switch to Business Profile را انتخاب کنید. البته برای فعال شدن این گزینه باید اکانت خود 
را از حالت خصوصی یا Private خارج کنید. با بیزنسی کردن اکانت خود در قسمت باالی اپلیکیشن دکمه ای 
جدید اضافه می شود که توسط آن ها می توانید آمار و ارقام اکانت خود را تحلیل کنید. همچنین زیر هر پست نوشته 

View Insights اضافه می شود که می توانید آمار و ارقام آن پست خاص را ببینید.
این ابزار رایگان تقریبا کلیه نیازهای بازاریابان را بر آورده  می کند. به کمک آن می توانید تمام اطالعات فالوئرها از 

قبیل: موقعیت مکانی، جنسیت، سن و مهم  تر از همه زمان اوج فعالیت آن ها را ببینید.
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همچنین می توانید مکان فالوئرهای خود را بر اساس کشور یا شهر مشاهده کنید. این قسمت برای ایران هم فعال 
است و دقیقا می توانید ببینید بیشتر مخاطبان شما از کدام شهرها هستند.

این ابزار از طریق مشخص کردن روز و زمان مطلوب فالوئرهایتان به آسانی بهترین زمان ارسال پست در اینستاگرام 
را به شما نشان می دهد. با استفاده از این داده ها، می توانید درک کلی و خوبی از بهترین زمان ها و روزها برای 

ارسال پست در اینستاگرام  بر اساس فالوئرهای خود داشته باشید.

یافتن بهترین زمان ارسال به صورت دستی  .۲
اگر می خواهید تحلیل توسط خودتان انجام شود، می توانید این کار در اکسل انجام دهید یا حتی یک کاغذ برداید 

و اطالعات الزم را ثبت کنید. میزان تعامل هر پست را در زمان ها و روزهای مختلف هفته یادداشت کنید.
کار را با انتخاب ۵ زمان مختلف در طول هفته شروع کنید. به عنوان مثال، اگر متوجه شدید که فالوئرهای شما 
بیشترین فعالیت را بین ساعات ۱۹ تا ۲۱ دارند، پست های خود را راس ساعات ۱۸، ۱۹،۲۱،۲۰ و ۲۲ ارسال کنید. 
در صفحه موردنظر تعداد الیک ها، نظر ات و ذخیره کردن ها را برای هر پست یادداشت کنید. البته کنار آن، زمان 

و روز ارسال پست را هم بنویسید.
هفته بعد، زمان ارسال پست های خود را برای هر روز تغییر دهید. به عنوان مثال، اگر در هفـته اول ساعت ۱۸ روز 

دوشنبه پست ارسال کردید، هفته دوم در ساعت ۱۹ ارسال کنید.
این کار ممکن است چند هفته طول بکشد، اما با استفاده از این اطالعات بهترین روزها را برای به اشتراک گذاشتن 

پست ها بر اساس مخاطب مشخص می شود.

ارسال خودکار پست در زمان های تعیین شده
اکنون با آگاهی از زمان اوج فعالیت فالوئرها، آخرین مرحله آن است که ارسال این پست ها را برای ارسال در 
بهترین زمان ممکن برنامه ریزی کنید. فرض کنید هر شب راس ساعت ۱۱ می خواهید یک پست ارسال کنید. 
شاید یک شب در مهمانی باشید، شب دیگری بسیار خسته باشید و در نهایت نتوانید هر روز یک پست در بهترین 

زمان بفرستید.
سایت ها و اپلیکیشن های زیادی وجود دارد که شما را در ارسال خودکار پست ها یاری خواهند کرد. کافی است که 
زمان ارسال هر پست را مشخص کنید و پس از آن چندین پست  را به ترتیب آپلود کنید. پست ها به صورت خودکار 
اینستاگرامی خود از یک سایت  اینستاگرام ارسال خواهد شد. پس برای ارسال پست های  در زمان موردنظر به 
 buffer.com ارسال خودکار پست استفاده کنید تا مجبور به انجام آن به صورت دستی نباشید. سایت هایی مثل

این کار را برای شما انجام می دهند.
در  مطالب  ارسال  در سال ۲۰۱۸  است.  توسعه کسب وکارتان  برای  خارق العاده  اجتماعی  رسانه  اینستاگرام یک 
زمان های دلخواه، شما را به موفقیت های بزرگ نخواهد رساند. با برنامه ریزی از پیش تعیین شده و خودکارسازی 
ارسال پست، می توانید با صرف کمترین وقت و انرژی پست ها را در بهترین زمان ممکن ارسال کنید و فالوئرها و 

مشتریان جدید به دست  آورید.


