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روش های ساخت عکس خالقانه برای اینستاگرام
نویسنده: ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

بازاریابی  برای  می توانید  فرصت  این  از  می شود.  محبوب تر  روزبه روز  اینستاگرام 

محصوالت و خدمات خودتان استفاده کنید. هدف از رسانه اجتماعی اینستاگرام به 

اشتراک گذاشتن عکس است ولی شما می توانید از این موضوع برای بازاریابی برند، 

محصوالت و خدماتتان استفاده کنید.

یکی از ساده ترین نکات این است که چگونه عکس های خالقانه تری در اینستاگرام 

بگذارید تا فالوئرهای شما با دیدن آن عکس متوقف شوند و توجه  بیشتری به آن 

عکس کنند.

فرض کنید فردی 200 نفر را فالو کرده است، مسلم است که این فرد وقتی به صفحه 

اینستاگرام مراجعه می کند با عکس های بسیار زیادی مواجه می شود که با سرعت 
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باال از آن ها عبور می کند و شما باید بتوانید کاری کنید که عکس شما جلب توجه 

کند و فرد با رسیدن به عکس شما توقف کند و توجه بیشتری نشان دهد.

باعث  و  کنید  را خالقانه تر  بتوانید عکس هایتان  اینکه  برای  راه خیلی ساده  چند 

شوید که جلب توجه شود.

1. چرخاندن عکس
مثال عمدا 90 درجه یا 180 درجه عکس را بچرخانید و عکس را در جهت درست 

عکس هایی  به  وقتی  که  است  شده  ساخته  طوری  انسان  مغز  ندهید.  نمایش 

می رسد که از دید مغز کامال طبیعی و نرمال است با سرعت می تواند از آن عکس 

به عکسی می رسد که احساس می کند مشکلی وجود دارد  عبور کند، ولی وقتی 

ناخودآگاه شخص توقف خواهد کرد و توجه بیشتری بر آن عکس خواهد داشت.

بنابراین یکی از ساده ترین کارها این است که عکس را بچرخانید و گاهی عمدا با 

زاویه اشتباه عکس را آپلود کنید.

2. بزرگنمایی بیش ازحد
فرض کنید شما می خواهید یک قاشق را تبلیغ کنید. یکی از راه ها این است که 

با دوربین آن قدر به قاشق نزدیک شوید که کل قاشق در عکس دیده نشود، بلکه 

بخش کوچکی از قاشق در عکس باشد و زیر آن توضیح اضافه کنید. افراد وقتی 

بخواهند به سرعت از آن عکس بگذرند چون بالفاصله متوجه نمی شوند که موضوع 

چیست توقف می کنند و توجه بیشتری بر روی عکس شما خواهند کرد.

3. استفاده از عکس های قبل و بعد
امروز باشد.  این موضوع می تواند مقایسه محصوالت شما در زمان های قدیم و 

مثال اگر دقت کرده باشید دیجی کاال در تبلیغات مجله ای و بیلبوردی خودش از این 
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روش استفاده می کند. مثال عکس یک کاله خود در یک طرف تصویر و در طرف دیگر 

عکس یک کاله کاسکت موتورسوار است. با این روش ها می خواهد نشان دهد در 

گذشته شرایط چگونه بوده است و اکنون شرایط چگونه است و شرایط االن را به 

کار یا خدمات و محصوالت خودش مرتبط می کند.

4. تلفیق اجسام واقعی به اجسام مجازی
فرض کنید شما به سادگی می توانید یک کاغذ را روی دیوار بچسبانید و بخشی از 

موضوع را روی آن کاغذ نقاشی کنید، ولی بخشی از موضوع اجسام واقعی باشند.

مثال کاغذی را روی میز بگذارید و یک موبایل را روی آن قرار دهید. هدفتان تبلیغ 

و معرفی آن موبایل است، روی کاغذ عکس قطعات جانبی آن را رسم کنید. این 

عکس ها که تلفیق واقعیت و اقالم مجازی است خیلی بیشتر جلب توجه می کند 

به این دلیل که کمتر دیده می شود و هر روز افراد چنین عکس هایی را نمی بینند.

5. استفاده از رنگ های نامتعارف
فرض کنید تمام مردم عادت کرده اند که گیالس را به رنگ قرمز ببینند. اگر شما در 

عکستان گیالس را آبی رنگ در نظر بگیرید و با فتوشاپ رنگ آن را عوض کنید 

مطمئنا جلب توجه بیشتری خواهد کرد.

عکس های  در  می توانید  که  بود  ساده  ترفند  چند  شد  گفته  که  نکاتی  بنابراین 

اینستاگرام خودتان استفاده کنید و باعث شوید که جلب توجه بیشتری انجام شود.
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