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5 دلیل ریزش فالوئرها در اینستاگرام
نویسنده: hubspot.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی

طبق تحقیقات وبالگ  هاب اسپات، 14 درصد بازاریابان اینستاگرام گزارش کرده اند که 

از سال 2020 تا 2021 تعداد زیادی از فالوئرهای خود را از دست داده اند. اگر شما هم 

جزء آن 14 درصد هستید، شاید بخواهید دلیل این ریزش را بدانید. نگران نباشید. 

ما در این مقاله مهم ترین دالیل ریزش فالوئرها در اینستاگرام و روش بازیابی آن ها 

را به شما نشان می دهیم.

 

چرا این همه فالوئر را در اینستاگرام از دست می دهم؟
1. به اندازه کافی پست نمی گذارید یا زیادی پست می گذارید

نگذاشتن  که  گفتند  درصد   40 کردیم،  نظرسنجی  اینستاگرام  بازاریابان  از  وقتی 

پست های کافی دلیل شماره یک از دست دادن فالوئر است، اما 33 درصد گفتند 

که زیاد از حد پست گذاشتن هم اثر مشابهی دارد. باید در پست گذاشتن تعادل را 
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رعایت کنید. باید به اندازه کافی پست بگذارید تا مخاطبان هدف شما را ببینند و 

در دریای پست های اینستاگرام گم نشوید. همچنین، نباید آن قدر پست بگذارید 

که مخاطب در سیل پست های شما غرق شود.

یا فید  ریلز  قالب استوری،  بگذارید که می تواند در  روز پست  حداقل یک  بار در 

باشد. اگر مجبور به انتخاب هستید، استوری ها بهترین گزینه هستند، زیرا بررسی 

بازاریابان نشان می دهد که استوری پس از الیو دومین راه محبوب جذب فالوئر در 

اینستاگرام است. در هفته 2 تا 3 پست در فید خود بگذارید. می توانید این تعداد 

را بر اساس واکنش مخاطبان افزایش دهید، اما بهتر است آن را کاهش ندهید.

 

2. بیش ازحد دنبال فروش هستید
39 درصد بازاریابان اینستاگرام معتقدند دومین دلیل از دست دادن فالوئرها تمرکز 

محتوایی  اینستاگرام  بازاریابان  اکثر  است.  فروش  بر  صفحه  محتوای  بیش ازحد 

درباره محصوالت/خدمات برندشان پست می کنند و این نوع محتوا دومین بازده 

سرمایه را دارد. بااین وجود، اگر شما هم فقط این نوع محتوا را پست می کنید، 

احتمال دارد مخاطبانتان را از دست بدهید. دوباره تاکید می  کنم که تعادل، کلید 

موفقیت است.

عالوه بر پست هایی که محصوالت/یا خدماتتان را معرفی می کنند، باید محتوایی 

پست کنید که:

• بازتابی از ارزش های برندتان باشد.

• مخاطبان را به گفتگو تشویق  کند.

• گروه ها و مجمع هایی در اینستاگرام بسازد.

یکی دیگر از استراتژی های موثر برای تولید محتوا چیست؟ خنداندن مخاطبان. 

نظرسنجی ما نشان داد که محتوای خنده دار موثرترین روش برای جذب فالوئر، 

اشتراک گذاری دوباره پست ها و تعامل در اینستاگرام است.
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3. فالوئر خریده اید
فهرست  و  می شوند  ناپدید  هم  با  همه  ناگهان  خریده اید،  رباتی  فالوئرهای  اگر 

فالوئرهایتان خالی می شود. 39 درصد بازاریابان اینستاگرام فالوئر خریدنی را سومین 

دلیل ریزش تعداد فالوئرها می دانند. با این  که خرید فالوئر رباتی وسوسه انگیز است 

و همه دوست دارند تعداد زیادی فالوئر داشته باشند، این روش در بلندمدت به 

شما آسیب می رساند. در عوض، با یک برنامه منظم پست گذاری، ارائه محتوای 

ارزشمند، دنبال کردن روندهای رایج و بررسی اطالعات و داده ها، فالوئرهای واقعی 

جذب کنید.

البته این کار هم نباید خیلی طول بکشد. فقط 1 درصد بازاریابان این نظرسنجی 

گفتند که جذب 1000 فالوئر برای برندشان یک  سال طول کشیده است. اکثر این 

بازاریابان )65 درصد( گفتند که این کار بین یک تا شش ماه طول می کشد. 13 

این داده ها نشان  انجام داده اند. همه  از یک ماه  را در کمتر  کار  این  درصد هم 

می دهد که باید از ریزش فالوئرها به عنوان فرصتی برای بازسازی صفحه خود و 

دریافت اطالعات معتبرتر درباره مخاطبان استفاده کنید.

 

4. صفحه تان زیبا نیست و روند ثابتی ندارید
مخاطبان ثبات را دوست دارند. ثبات در برندسازی و خالقیت عامل شهرت برند 

است. به عالوه، ثبات کمک می کند که یک پروفایل جذاب برای برندتان بسازید. اگر 

کاربری از صفحه شما بازدید کند و فکر کند هر پست مربوط به برند متفاوتی است، 

نمی توانند هدف برندتان را درک کنند و در نتیجه شما را آنفالو می کند.

خود من اگر برند جدیدی را در فید ببینم، وارد صفحه آن برند می شوم و اگر با چند 

پست آخر صفحه ارتباط برقرار نکنم، آن را آنفالو می کنم. فکر می کنم اکثر کاربران 

بر هویت  باید  اول  برندسازی  برای  که  باشد  یادتان  می کنند. پس  را  کار  همین 

برندتان و زیبایی بصری آن تاکید کنید. می توانید با ابزارهایی مانند Canva یک 

پروفایل جذاب درست کنید که در همه پلتفرم ها قابل استفاده باشد.
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5. مخاطبانتان متحول شده اند، اما شما تغییر نکرده اید
اگر عالیق و رفتارهای مخاطبان همیشه ثابت بماند، بازاریابی آن ها بسیار آسان 

جدید  ترفندهای  مدام  باید  بازاریابان  پس  نیست.  این طور  متاسفانه  اما  است، 

جذب و حفظ مخاطبان را یاد بگیرند. یکی از موثرترین راه ها برای انجام این کار، 

تکیه بر داده ها و اطالعات است. این داده ها چه می گویند؟

برجسته  نکات  مشتری،  موفقیت  داستان های  شامل  شما  کنید صفحه  فکر  مثال 

درباره  تولید محتوا  روندهای صنعت است. شاید  و  ارزش های شرکت  محصول، 

روندهای صنعت قبال نتیجه خوبی داشته، اما در شش ماه گذشته شاهد کاهش 

آهسته تعداد مخاطبان بوده اید. شاید مخاطبان دیگر عالقه چندانی به این نوع 

محتوا یا شکل و شمایل آن نداشته باشند. پس اگر قبال از عکس استفاده می کردید، 

حاال بهتر است ویدیو را جایگزین کنید.

اطالعات  این  از  اگر  باشد.  داده  هایتان  اساس  بر  باید  شما  اینستاگرام  استراتژی 

استفاده نکنید، خیلی زود ارتباط خود با مخاطبان را از دست می دهید و فالوئرهایتان 

به تدریج کاهش می یابد. از دست دادن فالوئرهای اینستاگرام واقعیت ترسناکی 

است، اما وقتی دلیل این ریزش را بفهمید، می توانید آن را اصالح کرده و دوباره 

فالوئرهایتان را بازیابی کنید.
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