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23 ایده عالی برای استوری های اینستاگرام
 biteable.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی

ساخت  است.  ویدیویی  بازاریابی  حوزه  به  ورود  راه  بهترین  اینستاگرام  استوری 

استوری ها فقط چند دقیقه طول می کشد، برند را به مخاطب می شناساند و چون 

امتحان  آن ها  در  رایگان  را  بازاریابی  استراتژی های  انواع  می توانید  نیست  دائمی 

کنید. حاال استوری های اینستاگرام از همیشه محبوب تر هستند. بیش از 70 درصد 

کاربران اینستاگرام روزانه استوری ها را تماشا می کنند و تماشای ویدیوهای موبایلی 

هر سال دو برابر می شود. پس اگر تاکنون از استوری اینستاگرام استفاده نکرده اید، 

باید فورا این کار را انجام دهید.

ایده های آزمون شده و موفق برای استوری اینستاگرام 
استوری  انتخاب  اما  می شوند،  ساخته  به راحتی  اینستاگرام  استوری های  اینکه  با 

مناسب برای کسب وکارتان مانند پرتاب تیری در تاریکی است و نتیجه آن مشخص 
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را گردآورده ایم که  اینستاگرام  از استوری های  نیست. به همین دلیل ما فهرستی 

آزمون شده هستند و باعث افزایش فالوئرها می شوند. پس تحقیق و جستجو را 

متوقف کنید و با استفاده از نکات زیر، استوری های جذاب پست کنید.

1. به سواالت مخاطبان پاسخ دهید
با پرسیدن سواالت مربوط به کسب وکارتان از مخاطبان، تعامل آن ها را افزایش 

دهید. رسما می توانید هر چیزی از آن ها بپرسید. بهترین روش، استفاده از استیکر 

ارتباط  شما  استوری  با  مخاطب  به این ترتیب،  است.  بپرس«  می خواهی  »هرچه 

برقرار می کند و می توانید خود را به عنوان مرجع موضوعی معرفی کنید که درباره اش 

صحبت می کنید. با ساخت ویدیوی »پاسخ به سواالت« این اقدام را یک قدم فراتر 

برده و آن را در قسمت هایالیت ها ذخیره کنید.

2. سوال بپرسید
اگر می خواهید از نظرات مصرف کنندگان درباره یک محصول یا خدمت آگاه شوید، 

پرسیدن سوال در استوری ها، ایده بسیار خوبی است. یک استیکر پاسخ در استوری 

بگذارید تا مخاطبان بتوانند جواب هایشان را برایتان ارسال کنند. اگر ایده جدیدی 

برای استوری بعدی ندارید، می توانید برای تعیین محتوای جذاب بعدی از مخاطبان 

سوال بپرسید و نظر بخواهید. با این روش مشارکت آن ها را برمی انگیزید و آنچه 

واقعا دوست دارند را برایشان پست می کنید. پس این یک روش ُبرد-ُبرد است.

3. نظرسنجی و آزمون  برگزار کنید
باز،  سوال  طرح  به جای  کنید،  تشویق  پاسخ  ارائه  به  را  کاربران  می خواهید  اگر 

از استیکرها کمک  انجام دهید. برای این کار هم می توانید  یا آزمون  نظرسنجی 

بگیرید. یک پاسخ چند گزینه ای برای کاربران قرار دهید تا با یک کلیک بتوانند با 

شما تعامل برقرار کنند و نیازی به تایپ کردن پاسخ نداشته باشند. واکنش راحت 

و سریع با کشیدن نوار اموجی  هم روشی بسیار ساده و موثر برای کاربران است.
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4. لوکیشن را مشخص کنید
با افزودن استیکر لوکیشن در استوری اینستاگرام مخاطبان راحت تر می توانند شما 

را پیدا کنند. استوری هایی که لوکیشن دارند برای افرادی که در اطراف آن مکان 

هستند، نمایش داده می شوند و مخاطبان جدیدی را به صفحه شما می کشانند 

که در غیر این  صورت به آن ها دسترسی نداشتید. هر وقت فکر کردید که اعالم 

لوکیشن مناسب است، این کار را انجام دهید و منتظر مخاطبان جدید باشید.

5. سخنان افراد مختلف را استوری کنید
نقل قول ها  این  هستند.  اشتراک  قابل  همه  از  مهم تر  و  واضح  کوتاه،  نقل قول ها 

می توانند انگیزشی، جالب، الهام بخش، خنده دار، مربوط به کسب وکارتان یا درباره 

هر موضوعی باشند. نقل قول های مناسب برای کسب وکار و برندتان را در اینترنت 

جستجو کنید و سپس آن را در استوری به اشتراک بگذارید.

6. محصولی را تبلیغ کنید
ایجاد  برای  مطمئن  راهی  اینستاگرام  استوری  در  خدماتتان  یا  محصول  تبلیغ 

هیجان و شناساندن برند به مخاطبان است و به شما این امکان را می دهد که 

بدون صرف هزینه برای آگهی و تبلیغات، فالوئرهایتان را بازاریابی کنید. با استفاده 

از استیکرهای محصول مخاطبان خود را به یک صفحه خرید هدایت کنید. توجه 

داشته باشید که فقط کسب وکار های تایید شده در اینستاگرام به استیکر محصول 

دسترسی دارند. همچنین می توانید از ویژگی قدیمی تر »باال بکشید« استفاده کرده 

و بینندگان استوری را به سایت خود هدایت کنید.

7. محصولی که قرار است به زودی توزیع شود را معرفی کنید
را  فالوئرها  شود،  توزیع  به زودی  است  قرار  که  محصولی  جذاب  و  گذرا  تبلیغ  با 

هیجان زده کنید. این کار نه تنها باعث ایجاد هیجان قبل از توزیع محصول می شود، 

بلکه ارائه اطالعات زودهنگام به افراد، آن ها را به فالو کردنتان ترغیب می کند.
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8. شمارش معکوس بگذارید
برای  معکوس  شمارش  مثل  هستند،  خوب  معکوس  شمارش  یک  عاشق  همه 

راه اندازی یک کسب وکار، فروش ویژه، شب سال نو، یک روز خاص مانند جمعه 

استیکر  ناسا. یک  پرتاب سفینه  یا  مارول  فیلم  آخرین  اکران  کریسمس،  یا  سیاه 

شمارش معکوس روی ویدیوی خود بچسبانید تا فورا توجه مخاطب را جلب کند.

9. یک رویداد زنده را نمایش دهید
در  تبلیغ  گذاشتن  با  اینستاگرام هستید،  در  زنده  رویداد  در حال پخش یک  اگر 

برای حفظ  عالی  این روشی  بهره مند شوید.  رایگان  تبلیغ  امکان  این  از  استوری، 

توجه فالوئرها و تماشای الیوتان توسط افراد بیشتر است. همچنین می توانید بعد 

از تمام شدن الیو، سوالی مطرح کنید و از آن ها بپرسید که دوست دارند الیو بعدی 

درباره چه موضوعی باشد.

10. وبالگ یا پست اینستاگرامی خود را تبلیغ کنید
و  اینستاگرام  آخرین پست   استوری،  در  تبلیغاتی جذاب  نمایش یک ویدیوی  با 

مقاله وبالگ خود را معرفی کنید. همچنین می توانید چند دالر هزینه کنید تا این 

ویدیو به عنوان یک آگهی هدفمند پخش شود، بینندگان بیشتری را جذب کند و 

حتی فالوئرهایتان را افزایش دهد!

11. صفحه های دیگر را تبلیغ کنید
اگر شما و برند دیگری در اینستاگرام مخاطبان مشابهی دارید، با معرفی آن برند 

متقابلی  تبلیغات  بتوانید  اگر  بسازید.  برای خود  از مخاطبان  بزرگ تر  یک جامعه 

به این ترتیب،  می برید.  زیادی  نفع  مخاطبان  و  دهید، خودتان  انجام  برند  آن  با 

مخاطبان با محصول جالب دیگری آشنا می شوند و آن برند هم در معرض توجه 

قرار می گیرد و برند شما را در صفحه  اش تبلیغ می کند.
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12. موفقیت های بزرگ و کوچک خود را برجسته کنید
از  ویدیویی  می توانید  راحت  خیلی  هستند.  موفقیت  داستان های  عاشق  همه 

تعریف ها و تایید های مشتریان تهیه کنید یا مطالعات موردی کوچک را در استوری 

منتشر کنید. عکس های قبل و بعد نیز همیشه جذاب هستند و توجه مخاطبان را 

جلب می کنند. باید مزیت رقابتی و نقطه برتری برندتان را به نمایش بگذارید و به 

منافع آن برای مخاطبان اشاره کنید.

13. مسابقه برگزار کنید
مسابقات راهی عالی برای ایجاد تعامل هستند. از فالوئرها بخواهید درباره استوری 

نظر دهند، خودشان استوری بگذارند و صفحه شما را تگ کنند یا جدیدترین پست 

برنده  ساعت   24 ظرف  و  باشد  کامنت ها  به  حواستان  باید  کنند.  الیک  را  شما 

انتخاب  شما  برای  را  برنده  می توانند  که  دارند  وجود  اپ هایی  انتخاب  کنید.  را 

کنند. می توانید هنگام استفاده از این اپ ها و انتخاب برندگان، از صفحه گوشی 

فیلم برداری کنید. سپس، این ویدیو را استوری کنید و برنده را تگ کنید.

14. پشت صحنه ها را نشان دهید
همه عاشق دیدن ماجراهای پشت  پرده هستند. اینکه چگونه محصولتان را تولید 

می کنید؟ فضای شرکتتان چگونه است؟ روند خالق  شرکتتان چیست؟ جنبه اجتماعی 

کسب و کارتان را در رسانه های اجتماعی نمایش دهید و از افراد پشت صحنه ویدیو 

بگذارید. مثال اگر رستوران دارید، یک ایده خوب این است که مراحل پخت غذاها 

را در شبکه های اجتماعی منتشر کنید.

15. مسئولیت استوری را به کارمندانبسپارید
به یکی از کارمندان اجازه دهید که برای یک روز مسئولیت استوری  گذاشتن در 

با این کار جنبه انسانی تری به برند  را به عهده بگیرد.  صفحه اینستاگرام شرکت 

خود می دهید و مخاطبان بیشتر با شما ارتباط برقرار می کنند، زیرا به هرحال، هر 
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کسب وکاری از مجموعه ای از افراد تشکیل شده و باید این جنبه از کار را هم نمایش 

دهید. مثال تور بازدید از قسمت های مختلف شرکت برگزار کرده و آن را استوری 

کنید یا یک روز از زندگیتان در شرکت را با عکس ها و ویدیوهای سریع نشان دهید.

16. به مشتریان توجه کنید
به مشتریان خود توجه کرده و آن ها را برجسته کنید تا افراد بیشتری از صفحه 

برندتان بازدید کنند. مثال می توانید تاییدیه های مشتریان یا نظرات آن ها درباره 

نقش تحول ساز کسب وکار، محصول یا خدمتتان در زندگیشان را نمایش دهید. 

مشتریان  از  دهید،  نمایش  طبیعی  فضای  یک  در  را  محصولتان  می توانید  مثال 

همراه با جعبه های بزرگ سفارششان از برندتان عکس بگیرید یا از مشتریانی که 

مدت ها از برندتان حمایت کرده اند، تشکر کنید.

17. مسئولیت استوری ها را به مشتریان بسپارید
مشتریان  وفادارترین  به  را  شرکت  اینستاگرام  برای  استوری  تهیه  مسئولیت  اگر 

با این کار نه تنها  با این روش عالی اعتماد مخاطبان را جلب می کنید.  بسپارید، 

رابطه قوی خود با مشتریان را به مخاطبان نشان می دهید، بلکه از این ابزار عالی 

فروش هم بهره برداری می کنید، زیرا مشتریان بیشتر به حرف های مشتریان دیگر 

گوش می دهند نه به تبلیغات برند.

18. پیشنهاد ویژه و تخفیف ارائه دهید
همچنین می توانید پیشنهادات ویژه با فرصت اقدام محدود را در استوری ها به 

نمایش بگذارید. این کار باعث افزایش بازدیدها و افزایش تعداد فالوئرها می شود، 

ارائه  دیگری  برند  هیچ  که  منحصربه فردی  پیشنهادهای  نمی خواهند  مردم  زیرا 

نمی دهد را از دست بدهند. کمیابی باعث فروش بیشتر می شود.
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19. یک مجموعه استوری را به اشتراک بگذارید
اگر می خواهید مجموعه ای از مطالب دنباله دار را با مخاطبان به اشتراک بگذارید، 

استوری اینستاگرام بهترین مکان برای این کار است. مثال می توانید مجموعه ای از 

دستورهای غذا، آموزش گام به گامی مربوط به کسب وکارتان یا هر چیز دیگری را 

به اشتراک بگذارید. به این فکر کنید که دوست دارید در صفحات مشابه صفحه 

خودتان چه مطالبی ببینید و سپس همان مطالب را به استوری های کوتاه تقسیم 

کرده و منتشر کنید. می توانید هر نوع محتوا را به اپیزودها و بخش های کوچک 

تقسیم کنید و با انتشار آن ها در طول زمان، مخاطبان بیشتری جذب کنید. این 

مطالب مجموعه وار را در قسمت هایالیت ها ذخیره کنید تا مخاطبان بتوانند بعد 

از تمام شدن 24 ساعت، همچنان نتیجه تالش شما را ببینند.

20. هشتگ مخصوص خود را درست کنید
هشتگ ها می توانند باعث محبوبیت کسب وکارها در شبکه های اجتماعی شوند. 

یکی از بهترین نمونه ها، هشتگ »کلوپ  60 ثانیه ای ها« بود که توسط کارآفرینی 

افرادی که در 60 ثانیه اول زیر هر پستی  او به  ارائه شد.  به نام گری واینرچاک 

به شدت  تعامل صفحه اش  نرخ  روش،  این  با  می داد.  جایزه  می گذاشتند  کامنت 

افزایش یافت. هشتگی کوتاه، جذاب و به یادماندنی خلق کنید و آن را در استوری 

اینستاگرام تبلیغ کنید.

21. الیو برگزار کنید
این کار بهترین روش ایجاد تعامل در صفحه است. اول، به این دلیل که اینستاگرام 

برای مخاطبان  دیگر  از مطالب  قبل  را  آن ها  و  قائل می شود  برتری  الیوها  برای 

نمایش می دهد. دوم اینکه می توانید بالفاصله و مستقیم با مخاطبان ارتباط برقرار 

کنید. همچنین، هر الیک و کامنت مخاطبان را بالفاصله می بینید و می توانید به 

آن واکنش نشان دهید. 

برای  استوری  قالب  در  تمام شدن،  از  بعد  این است که  یک مزیت دیگر الیوها 
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مخاطبان نمایش داده می شوند. بیشتر ایده های استوری که در باال توضیح دادیم 

به راحتی می توانند برای الیو هم استفاده شوند.

22. از محتوای قدیمی دوباره و در قالب جدید استفاده کنید
فقط نباید از ویدیوهای مخصوصی که برای اینستاگرام ساخته اید استفاده کنید، 

استوری های  از  یا بخش هایی  رویدادها  فیلم  اینفوگرافیک،  از هر  بلکه می توانید 

قبلی که مخاطبان دوست داشته اند،  استفاده کنید. هر آنچه در جای دیگری تولید 

کرده اید را می توانید دوباره در قالب یک ویدیوی جذاب برای مخاطبان اینستاگرام 

نمایش دهید و ساخت آن ها فقط چند ثانیه طول می کشد.

23. مهارت های خود را نمایش دهید
به احتمال زیاد در کسب وکار خود خبره هستید، پس استوری هایی برای اینستاگرام 

کند؛ چه  فعالیتتان مطرح  زمینه  در  به عنوان یک مرجع معتبر  را  بسازید که شما 

مشکل  هر  یا  لوله  گرفتگی  کردن  باز  چه  خوش طعم  باشد،  ساندویچ های  پخت 

دیگری که کسب وکارتان حل می کند. کسب وکارتان را به مخاطبان معرفی کنید تا 

تعامل بهتری با شما برقرار کنند، صفحه تان را فالو کنند و از شما خرید کنند.

چند نکته مهم دیگر برای استفاده از استوری اینستاگرام
از هایالیت ها استفاده کنید

هیچ دلیلی وجود ندارد که اجازه دهید بهترین استوری هایتان برای همیشه پاک 

برای  ماه هم  گذشت شش  از  بعد  استوری ها حتی  این  می کنید  فکر  اگر  شوند. 

مخاطبان مفید است، حتما آن ها را در هایالیت ها ذخیره کنید.

از ویژگی های جدید استفاده کنید

و  ویژگی های جدید  استیکرهای جدید،  مثل  چیزهای جدید  اینستاگرام همیشه 

فناوری جدید را امتحان می کند و دوست دارد هر وقت ویژگی جدیدی ارائه کرد، 
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مردم تا حد امکان آن را امتحان کنند. پس برای هرکسی که از این قابلیت های 

جدید استفاده کند، امکان تعامل بیشتر با مخاطبان را فراهم می کند. الیو یک نمونه 

عالی از این قانون مهم در اینستاگرام است و همان طور که می دانید اینستاگرام 

الیوها را قبل از استوری ها نمایش می دهد. به هرحال، این پلتفرم مدام ویژگی های 

جدید برای افزایش تعامل ارائه می کند، پس حواستان را حسابی جمع کنید تا این 

فرصت ها را از دست ندهید.

اصالت برندتان را حفظ کنید

اگر همیشه نگران هستید که ویدیوی شما به اندازه کافی عالی نیست، این وسواس 

داده می شوند،  نمایش  24 ساعت  فقط  اینستاگرام  استوری های  بگذارید.  کنار  را 

شما  از  فی البداهه ای  و  اصیل  شخصی،  محتوای  دارند  انتظار  بینندگان  بنابراین 

نگه  اینستاگرام  برای پست های  را  و ویرایش شده خود  عالی  ببینند. ویدیوهای 

دارید و فقط سعی کنید واقعی و باورپذیر باشید.

از هشتگ ها استفاده کنید

هشتگ ها عاملی کلیدی برای دیده شدن استوری ها توسط افرادی است که شما را 

دنبال نمی کنند. اگر هشتگی دارید که مخاطبان احتمالی شما را جذب می کند، آن 

را در قالب استیکر به استوری اضافه کنید. همچنین از هشتگ هایی استفاده کنید 

که به طور غیرمستقیم به کسب  وکارتان مربوط هستند و می توانید آن ها را پشت 

استوری هایتان شلوغ  کار  این  با  کنید.  پنهان  دیگر  گیف های جذاب  و  استیکرها 

نمی شوند، تمیز و چشم نواز باقی می مانند و هم زمان دسترسی آن ها به مخاطبان 

بیشتر می شود.
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