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11 روند مهم بازاریابی اینستاگرام در 2021
influencermarketinghub.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی

با  را دارید، باید  از اینستاگرام استفاده می کنید یا قصد این کار  بازاریابی  اگر برای 

جدیدترین روندهای بازاریابی در این پلتفرم آشنا شوید تا فالوئرهای بیشتری به دست 

 آورید، تعامل با آن ها را افزایش دهید و درآمد بیشتری کسب کنید. اینستاگرام بیش 

از 1 میلیارد کاربر فعال ماهانه دارد که بیش از 500 میلیون نفرشان هر روز به آن سر 

می زنند. شاید خیلی راحت در هیاهوی این حجم عظیم از کاربران گم  شوید، اما با 

تمرکز بر روندهای ارائه شده در این مقاله می توانید یک استراتژی موثر برای بازاریابی 

با اینستاگرام تهیه کنید و محتوای باکیفیتی تولید کنید که فالوئرها را به شوق آورد. 

در ادامه به این 11 روند مهم می پردازیم:
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1. محتوا همچنان سلطنت می کند
محتوا هنوز مهم ترین اصل در استراتژی بازاریابی اینستاگرام است. با کمک ابزارهای 

مختلف بازاریابی محتوا می توانید محتوایی عالی برای اینستاگرام تولید کنید، اما 

خیلی نسبت به کیفیت این محتوا وسواس نداشته باشید. از سال 2019، شاهد 

گرایش اینفلوئنسرها و برندهای اینستاگرام به تولید محتوای بدون فیلتر و اصیل 

بوده ایم و این روند همچنان ادامه دارد.

بگذارید.  اشتراک  به  را  این نیست که فقط مطالب قدیمی و اصیل  البته منظور 

با اینکه محتوای بی ریا و صادقانه محبوب تر شده است، اما باید محتوایی تولید 

کنید که جذاب هم باشد و داستانی را روایت کند. حاال دیگر کاربران اینستاگرام 

می توانند واقعی و اصیل بودن محتوا را به راحتی تشخیص دهند و بخش زیادی از 

آن مدیون اینفلوئنسرهایی است که شکست هایشان را هم به اشتراک می گذارند 

و فقط موفقیت هایشان را نمایش نمی دهند.

بااین حال، عکس های آن ها از موفقیت  ها و شکست هایشان هم بسیار باکیفیت 

و چشم نواز است و همین کیفیت و صداقت به برندشان اعتبار می بخشد. مثال 

کاربران با دیدن عکس های بدون فیلتر و رتوش یک مربی تناسب اندام می فهمند 

که او هم نقص هایی دارد و برداشتشان از اندام متناسب تغییر می کند و چون آن 

اینفلوئنسر دست یافتنی و راحت به نظر می آید، ارتباط بهتری با او برقرار می کنند.

2. استفاده بیشتر از استوری
استوری  اینستاگرام از زمان راه اندازی در آگوست 2016،  بسیار در میان اینفلوئنسرها 

محبوب شده است. 86.6 درصد کاربران اینستاگرام استوری می گذارند و تقریبا 80 

درصد برندها می گویند که استوری های اینستاگرام  بر محتوای تولید شده درباره 

برندشان اثر زیادی گذاشته است. 
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حتی نزدیک به 90 درصد اینفلوئنسرها مطالب خود را در استوری ها منتشر می کنند 

و 63 درصد آن ها می گویند در سال آینده بیشتر از استوری استفاده خواهند کرد.

اگر می خواهید از استوری اینستاگرام بیشترین بهره را ببرید، باید استراتژی موثری 

برای آن طراحی کنید. بهتر است از قابلیت های در دسترس برای همه کاربران از 

جمله نظرسنجی ها، اموجی اسالیدرها، استیکرها و موارد مشابه استفاده کنید تا 

تعامل را افزایش دهید. اگر بیش از 10 هزار فالوئر دارید، می توانید از ویژگی »باال 

بکشید« هم استفاده کنید. با استفاده از این ویژگی می توانید لینک های الزم را در 

استوری بگذارید و نیازی نیست که هر بار قسمت بایو را تغییر دهید و لینک کارزار 

جدید بازاریابی تان را در آن قرار دهید. اگر به این ویژگی دسترسی داشته باشید، 

تبلیغ محتوا و تبلیغات ویژه بسیار آسان تر می شود.

Reels 3. استفاده بیشتر از
امکان می دهد  کاربران  به  و  بود  تیک تاک  به محبوبیت  اینستاگرام  واکنش  ریلز 

محتوای ویدیویی کوتاه 15 ثانیه ای تولید و ویرایش کنند. Reels در آگوست 2020 

راه اندازی شد و حاال در بیش از 50 کشور در دسترس است. با اینکه اینفلوئنسرهای 

تیک تاک فقط به  خاطر استفاده از ریلز به اینستاگرام نخواهند آمد، اما ریلز یک 

گزینه عالی برای استفاده از محتوا، روندها و چالش های تیک تاک ارائه می دهد و 

نیازی نیست اینفلوئنسرهای تیک تاک به اینستاگرام بیایند و دوباره در این پلتفرم 

مخاطب جذب کنند.

مبتدی  اگر  حتی  بگنجانند.  خود  بازاریابی  استراتژی  در  را  ریلز  می توانند  برندها 

هستید و قصد تولید محتوا در تیک تاک هم ندارید، خیلی مهم است که اطالعات 

آن وقت  می افتد.  پلتفرم  این  در  اتفاق هایی  چه  ببینید  و  باشید  داشته  به روزی 

می توانید جزء نخستین افرادی باشید که روندهای تیک تاک را در ریلز اینستاگرام 

پیاده می کنند. خوب است که محتوای اطالع رسان را در ریلز به اشتراک بگذارید. 
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درباره موضوعاتی محتوا تولید کنید که از قبل با آن ها آشنا هستید و این مطالب 

را در اختیار مخاطبان قرار دهید.

4. افزایش همکاری با اینفلوئنسرهای ساده و محبوب
با افزایش گرایش مردم به محتوای اصیل و بدون فیلتر، نیاز برندها به همکاری 

معمولی    کاربر  یک  می یابد.  افزایش  دست یافتنی  و  محبوب  اینفلوئنسرهای  با 

اینستاگرام دنبال ارتباط با افراد واقعی است که زندگیشان شبیه او است؛ نه افراد 

اینفلوئنسر مناسب  دنبال یک  اینستاگرام  در  برندتان  برای معرفی  مشهور. وقتی 

می گردید، انواع اینفلوئنسرها را در نظر بگیرید. حاال اینفلوئنسر های کوچک و تا 

با  ویژه ای  ارتباط  زیرا  می گیرند،  قرار  مورداستفاده  بیش ازپیش  معروف  حدودی 

مخاطبانشان دارند. با اینکه شاید این افراد فقط چند هزار فالوئر داشته باشند، اما 

تعامل بهتری با آن ها دارند، زیرا برقراری ارتباط با چند هزار نفر خیلی ساده تر از 

چند صد هزار نفر است.

5. بازاریابی با دالیل خاص
در جوالی 2020، اینستاگرام یک ویژگی جمع آوری کمک مالی به این پلتفرم اضافه 

کرد و کاربران می توانند برای اهداف شخصی، برای کسب وکارشان، برای یک دوست 

یا به هر دلیل مهم دیگر، پول جمع کنند. اینستاگرام این ویژگی را در واکنش به 

تاثیر منفی کرونا بر اقتصاد ارائه کرد. در آن زمان، کاربران اینستاگرام و فیس بوک 

بیش از 100 میلیون دالر برای افراد آسیب دیده از کرونا جمع کرده بودند و سپس 

این پلتفرم موجی گسترده برای گفتگوی جهانی پیرامون تساوی نژاد راه انداخت.

بازاریابی با دالیل خاص، راهی عالی برای بحث درباره موضوعاتی است که برایتان 

به سر  دیگر  اجتماعی  برابر مسائل  در  و سکوت  دوران محافظه کاری  است.  مهم 

مورد  در  که  هستند  برندهایی  دنبال  اینستاگرام  کاربران  روزها  این  است.  آمده 

دالیل و موضوعات مهم از نظر آن ها موضع بگیرند، اما خیال نکنید مثال با سیاه 
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کردن عکس پروفایلتان می توانید حمایت خود از جنبش »زندگی سیاهان ارزشمند 

است« را نشان دهید و از این موضوع رد شوید. حاال دیگر مصرف کنندگان واکنش 

شدیدی به ریاکاری و حرف های بی پشتوانه نشان می دهند.

6. الیو بیشتر
استفاده از الیو اینستاگرام در 2020 به اوج خود رسید و فقط در ماه آوریل 70 درصد 

افزایش داشت. البته تعجبی هم ندارد، زیرا در این ماه اکثر کشورها در قرنطینه 

بودند. 

دیگران  از  جدا  و  انزوا  در  برای طوالنی مدت  نمی تواند  انسان  معتقدند  محققان 

ارتباط بیشتر، به رسانه های اجتماعی  بنابراین مردم برای احساس  زندگی کند و 

روی می آورند. با ورود به سال 2021 نیز همچنان شاهد اثر مخرب کرونا بر تعامالت 

اجتماعی هستیم، پس محبوبیت الیو اینستاگرام هم ادامه خواهد یافت.

7. خرید از داخل اپ
امروزه، مصرف کنندگان بیشتر و بیشتری برای تهیه مایحتاج خود از پوشاک گرفته 

تا غذا و اتومبیل به اینترنت مراجعه می کنند. ازآنجاکه 70 درصد خریداران برای 

را  آنالین  خرید  هم  کرونا  و  می زنند  سر  اینستاگرام  به  جدید  محصوالت  یافتن 

افزایش داده است، کامال منطقی است که اینستاگرام خرید درون برنامه ای را برای 

کاربرانش راحت تر کند.

IGTV 8. تمرکز بیشتر بر
IGTV هم غافل نشوید.  از   ،2021 از الیو و استوری در  افزایش استفاده  با  همراه 

IGTV یا تلویزیون اینستاگرام، ابزار پخش ویدیوهای طوالنی در این پلتفرم است. 

اینستاگرام برای جذاب تر کردن IGTV، تبلیغات در آن را مجاز اعالم کرده و ازآنجاکه 

درآمد تبلیغاتی تولیدکنندگان محتوا و آگهی در IGTV با تولید کنندگان محتوا در 

یوتیوب یکسان است، اینستاگرام می تواند با این غول محتوای ویدیویی رقابت 
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کند. همچنین، اینستاگرام برنامه هایی برای کارایی بیشتر IGTV دارد که به تدریج 

اعالم خواهد کرد.

کاربران IGTV این امکان را دارند که از نرم افزارهای ویرایش ویدیو استفاده کرده و 

محتوایی جذاب و عالی تولید کنند. همان طور که قبال اشاره کردیم، کاربران دوست 

دارند اینفلوئنسرها و برندهای اصیل تر و واقعی تر را ببینند، پس باید ویدیوهایی 

صادقانه اما بسیار باکیفیت، ویرایش شده و چشم نواز تولید کنید.

9. بهره برداری از صفحه اکسپلور
همه پلتفرم های اجتماعی یک هدف واحد دارند و آن افزایش زمان حضور کاربران 

است. به همین منظور، اینستاگرام صفحه اکسپلور را ایجاد کرده و در این قسمت 

که  می گذارد  نمایش  به  را  نشده اند  معروف  چندان  هنوز  که  جالبی  محتواهای 

خیلی هم خوب نتیجه داده است! بیش از 200 میلیون کاربر اینستاگرام هر روز به 

صفحه اکسپلور دسترسی دارند و راه های جدیدی برای سرگرم کردن خودشان پیدا 

می کنند. اینستاگرام با ویرایش مدام این صفحه و ساده تر کردن گشت وگذار در آن 

باعث شده که استفاده از آن در 2021 به شدت افزایش یابد.

محتوای  فورا  بتوانند  تا  می دهد  ارائه  کاربران  به  میانبرهایی  اکسپلور  صفحه 

IGTV، سفر، معماری، دکوراسیون، شیوه زندگی، غذا و موارد  موردعالقه خود در 

دیگر را پیدا کنند. حاال برندها و اینفلوئنسرها باید بیش از هر زمان دیگری از این 

دکمه استفاده کنند و به کاربرانی که به محتوایشان عالقه دارند اما صفحات آن ها 

را فالو نکرده اند، دسترسی پیدا کنند. 

البته روشی خاص برای بهره برداری از این ویژگی وجود ندارد، اما می توانید با نکات 

زیر شانس دیده شدنتان را افزایش دهید:
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از هشتگ های مناسب استفاده کنید.

بهترین زمان پست گذاشتن در اینستاگرام را پیدا کنید.

لوکیشن را مشخص کنید تا فالوئرهای محلی را جذب کنید.

برای ایجاد تعامل بیشتر، از دکمه »دعوت به اقدام« استفاده کنید.

با افرادی که کامنت می گذارند، تعامل برقرار کنید.

انتظار می رود در سال 2021 شاهد رقابت شدید برندها و اینفلوئنسرها در استفاده 

از این ویژگی باشیم.

10. رواج محتوای مشترک بین انواع پلتفرم ها
درحالی که پلتفرم های اجتماعی سعی دارند محتوایی ویژه و منحصربه فرد داشته 

محتوای  از  ترکیبی  آن ها  مطالب  که  می دهد  نشان  سریع  بررسی  یک  باشند، 

اختصاصی خودشان و محتوای مشترک بین همه پلتفرم ها است و همه آن ها از 

اید ه ها، چالش های تیک تاک، گیف ها، جلوه های ویژه و موارد مشابه دیگر استفاده 

می کنند.

از میان همه پلتفرم های اجتماعی، اینستاگرام همیشه در ارائه ویژگی های جدید 

پیش قدم بوده است و به کاربران اجازه می دهد محتوایی تولید کنند که قابلیت 

اشتراک گذاری در سایر پلتفرم ها را هم داشته باشد. حاال که فیس بوک »Giphy« را 

هم خریده و قصد دارد آن را با اینستاگرام ادغام کند، باید انتظار بازاریابی گیفی 

بیشتری در این پلتفرم داشته باشید و همچنین اینستاگرام با کمک ریلز و محتوای 

ویدیویی طوالنی در IGTV، محتوایی به شیوه تیک تاک ارائه خواهد کرد.

11. استفاده از واقعیت افزوده
و محبوب  گرفت  قرار  کاربران  موردپسند  بسیار  اسنپ چت  ویژه  جلوه های  وقتی 

را به یک پلتفرم کامل تبدیل کرد.  الهام گرفت و آن  از این ایده  شد، فیس بوک 

استودیوی واقعیت افزوده اسپارک متعلق به فیس بوک در اواسط سال 2019 معرفی 
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شد و از آن زمان تاکنون بیش از 1 میلیارد نفر در سراسر جهان برای ایجاد فیلترهای 

واقعیت افزوده از آن استفاده کرده اند.

برندهای مختلف در همه صنایع از ویژگی واقعیت افزوده استفاده می کنند و مثال 

شرکت های لوازم  آرایشی و بهداشتی به کاربران اجازه می دهند تا رنگ ها و تناژ های 

مختلف آرایشی را روی پوست خود امتحان کنند و برندهای لباس و دکوراسیون 

را به صورت مجازی  لباس ها  تا  برای کاربران فراهم می کنند  را  امکان  این  داخلی 

امتحان کنند یا تناسب یک وسیله دکوری با فضای خانه شان را بررسی کنند. این 

یکی از روش های درخشان برندها برای بازاریابی محصوالت است تا توجه افرادی 

که بیش از همیشه برای خرید به اینترنت روی می آورند را جلب کنند.

 

با این روندهای بازاریابی اینستاگرامی، برندتان را در 2021 ارتقا دهید
یکی از دالیل موفقیت استراتژی بازاریابی هر برند در شبکه های اجتماعی، حضور 

پررنگ در اینستاگرام است. اینستاگرام ثابت کرده یکی از بهترین پلتفرم ها برای 

تا  قرار می دهد  آن ها  اختیار  در  آموزش هایی  و حتی  ابزار  و  است  اینفلوئنسرها 

دسترسی به فالوئرها و تعامل با آن ها را ساده کند.

با ادامه تحوالت اینستاگرام و اضافه شدن قابلیت ها و ویژگی های جدید به آن، 

کرده اند، سخت  مطرح  پلتفرم  این  در  را  قبال خود  که  برند هایی  و  اینفلوئنسرها 

تالش می کنند تا استراتژی بازاریابی خود در اینستاگرام را ارتقا دهند. تمرکز بر این 

11 روند به شما کمک می کند یک استراتژی بازاریابی درخشان، جذاب و موثر برای 

اینستاگرام طراحی کرده و از رقبا پیشی بگیرید.

https://modiresabz.com

