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استفادهازاینستاگرامبرایراهاندازیکسبوکار
نویسنده: sproutsocial.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی

اینستاگرام یکی از محبوب ترین پلتفرم های رسانه های اجتماعی با بیش از ۲ میلیارد 

کاربر فعال ماهانه )حدود یک چهارم کل جمعیت جهان( است که آن را به یک کانال 

بازاریابی عالی برای تبلیغ برندها تبدیل کرده است. 

ما  بگیرید،  یاد  اینستاگرام  در  برندتان  بازاریابی  برای  بهتری  روش  می خواهید  اگر 

محتوای  تولید  تا  پروفایل  بهینه سازی  از  که  کرده ایم  تهیه  برایتان  کاملی  راهنمای 

درخشان را توضیح می دهد.

روشاستفادهازاینستاگرامبرایارتقایکسبوکار:۵مرحلهمهم
بر محتوای عکس  زیادی  تاکید  اینستاگرام یک رسانه اجتماعی تصویری است که 

و ویدیو دارد. این خبر بدی برای برندهایی است که محصول تصویری ندارند، اما 

حتی کسب وکارهای B۲B و برندهای خدماتی هم می توانند از این شبکه بهره ببرند. 
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در پایان مطالعه این مقاله باید بتوانید در کمترین زمان مخاطبان خود را افزایش 

دهید و فالوئرهایی جذب کنید.

 

۱.یکپروفایلکاریدراینستاگرامبسازید
سه نوع صفحه در اینستاگرام وجود دارد: شخصی، تولید محتوا و کاری. صفحه های 

اینفلوئنسرها  تولید محتوا و صفحه های کاری دو نوع پروفایل حرفه ای هستند. 

صفحه های تولید محتوا دارند، اما شما به عنوان یک برند باید صفحه کاری برای 

خود راه اندازی کنید. با داشتن یک صفحه کاری در اینستاگرام می توانید:

• بخش های بیشتری به پروفایل خود اضافه کنید.

• از بخش آمار/تحلیل اینستاگرام استفاده کنید.

• از تبلیغات اینستاگرام استفاده کنید.

• امکان اتصال به اپ زمان بندی را دارید.

• می توانید از محصوالت فروشگاه اینستاگرام/تگ گذاری در پست هایتان استفاده 

کنید.

هر یک از این ویژگی ها به برندتان کمک می کند تا بیشترین بهره را از حضور در 

اینستاگرام ببرد.

 

۲.پروفایلکاریاینستاگرامتانرابهینهکنید
که  دارد  وجود  بیشتری  بخش های  کاری  صفحه  در  کردم،  اشاره  که  همان طور 

می توانید از آن ها استفاده کنید. این بخش ها اطالعات زیادی در اختیار فالوئرهای 

احتمالی قرار می دهد و کامال متوجه می شوند که کسب وکارتان چه می کند و چرا 

باید شما را فالو کنند. با استفاده از موارد زیر پروفایلتان را بهینه کنید:
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• عکس پروفایل. بهتر است از لوگوی شرکت به عنوان عکس پروفایل کاری استفاده  

کنید تا مردم بتوانند به راحتی برندتان را شناسایی کنند.

• اسم پروفایل. این اسم باید همان اسم کسب وکارتان باشد که در پروفایل های 

خود در سایر رسانه های اجتماعی هم استفاده می کنید.

• نام کاربری. این مورد هم باید اسم کسب وکارتان باشد. یادتان باشد نام کاربری 

باید بدون فاصله نوشته شود.

• ضمایر. این مورد در هر پروفایلی وجود دارد، اما معموال فقط وقتی از آن استفاده 

می کنید که نماینده کسب وکارتان باشید.

اکثر  است.  شما  اینستاگرام  صفحه  در  کلیک  قابل   URL تنها  این  وب سایت.   •

در  خود  تبلیغاتی  صفحه  آخرین  به  لینکی  یا  وب سایت  لینک  کسب وکارها 

اینستاگرامشان قرار می دهند. همچنین می توانید از ابزار Link in Bio برای لینک 

دادن به چندین صفحه استفاده کنید.

• بیو. بیو اینستاگرام شما همان  جایی است که توجه سایر کاربران را به خود جلب 

می کنید. می توانید در آن کسب وکارتان را توضیح دهید، وب سایتتان را تبلیغ کنید 

یا شعار برندتان را بنویسید )یا به همه این موارد اشاره کنید(.

• صفحه. پروفایل کاری اینستاگرامتان را به صفحه کاری خود در فیس بوک وصل 

کنید.

• کتگوری یا گروه. گروهی را انتخاب کنید که به بهترین وجه صنعت یا محصوالت/

خدمات شما را توصیف  می کند.

• گزینه های تماس. به همه راه های مناسب تماس مشتریان با خودتان از جمله 

ایمیل، تلفن یا آدرس فیزیکی لینک بدهید.

• دکمه های اقدام. یک دکمه دعوت به اقدام را مستقیم به پروفایل اینستاگرامتان 

اضافه کنید، مانند »سفارش غذا«، »همین االن رزرو کنید«، »رزرو کنید« یا »اطالع از 

قیمت ها«.

• هایالیت های استوری اینستاگرام. هایالیت های استوری را به پروفایل خود اضافه 

کنید و آن ها را دسته بندی کنید.
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۳.یکاستراتژیقویبرایبازاریابیدراینستاگرامطراحیکنید
هر کانال بازاریابی که در آن حضور دارید، باید استراتژی مخصوص خود را داشته 

باشد و اینستاگرام نیز همین طور است. ازآنجاکه اینستاگرام یک پلتفرم تصویری 

است، بخش اصلی استراتژی شما باید مربوط به یافتن یا خلق تصاویری باشد که 

به اشتراک می گذارید. بااین حال، باید به چند جنبه دیگر هم توجه کنید.

که  می کنید  تولید  محتوایی  شوید  مطمئن  کنید.  مشخص  را  هدفتان  مخاطب 

مخاطبان هدف به آن عالقه دارند، اما اول باید ویژگی های آن مخاطب هدف را 

تعریف کنید. به پرسونا یا شخصیت کلی مشتریان فعلی خود نگاه کنید، سپس 

در اینستاگرام جستجو کنید و پروفایل هایی را پیدا کنید که با آن پرسونا هماهنگ 

هستند. آن ها را دنبال کنید و محتوایی که به اشتراک می گذارند را تجزیه وتحلیل 

کنید. ببینید کدام برندها را دنبال می کنند و محتوایی که آن برندها به اشتراک 

می گذارند را هم تحلیل کنید. سپس، بر اساس آن تحلیل ها استراتژی تولید محتوای 

خود را طراحی کنید. ببینید کدام یک از پست ها، استوری ها یا ریل های شما بیشتر 

موردتوجه قرار می گیرد و محتوای مشابه بیشتری خلق کنید.

اهداف و شاخص های کلیدی عملکرد )KPI( را تعیین کنید. می خواهید با حضور 

در اینستاگرام چه نتیجه ای بگیرید؟

• فروش

• جذب ترافیک به وب سایت

• ایجاد تعامل

• جذب فالوئر

• جذب محتوای تولیدشده توسط کاربران

• شراکت با اینفلوئنسرها
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همه موارد باال را می توان به راحتی انجام داد، اما باید استراتژی مناسب هر یک را 

طراحی کنید. مثال، اگر هدف شما فروش از طریق ابتکارهای مختلف در رسانه های 

اجتماعی است، می توانید یک فروشگاه اینستاگرامی راه اندازی کنید و محصوالت 

به  بیشتر  ترافیک  جذب  هدفتان  اگر  کنید.  تگ  پست ها  از  یک  هر  در  را  خود 

را  فروش خود  و صفحات  وبالگی  لینک وب سایت، پست های  است،  وب سایت 

در قسمت بیوی صفحه بگذارید و همچنین در استوری های اینستاگرام از استیکر 

لینک استفاده کنید. اهداف و KPI های خود را مشخص کنید و سپس یک استراتژی 

طراحی کنید که آن ها را عملی کند.

عملکرد و معیارهایتان را پیگیری کنید. با صفحه کاری اینستاگرام به آمار، اطالعات 

و تحلیل های مربوط به صفحه تان دسترسی پیدا می کنید. از این مزیت استفاده 

کرده و مناسب بودن استراتژی خود را ارزیابی کنید. به پست های برتر خود، میزان 

تعامل هر یک از پست ها، آمار مربوط به فالوئرها و موارد دیگر توجه کنید.

یک تقویم برای زمان بندی انتشار محتوا طراحی کنید. در آخرین بخش استراتژی 

اینستاگرام باید انواع محتوایی که قرار است تولید کنید را مشخص کنید. یک تقویم 

انتشار پست هایتان  برای  برای رسانه های اجتماعی طراحی کنید و  تولید محتوا 

برنامه ریزی کنید. این تقویم برای برندهای فعال در حوزه تجارت الکترونیک معموال 

شامل عکس های محصول است و برای برندهای خدماتی بیشتر شامل طرح های 

گرافیکی مربوط به همان برند است. انواع محتوایی که بیشترین ارتباط با برندتان 

دارد را پیدا کنید و کار را شروع کنید.

روشها بهترین از و کنید پست باال کیفیت با را اینستاگرام محتوای .۴
استفادهکنید

مخاطبان  با  جدید  محتوای  اشتراک گذاری  برای  زیادی  فرصت های  اینستاگرام 

فراهم می کند. 
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پـس بایـد بـا بهتریـن روش هـای اینسـتاگرام آشـنا شـوید تـا بهتریـن نتایـج را 

کنید. کسـب 

اینستاگرام  آزمایش کنید.  را  اینستاگرام کار خود  از ویژگی های جدید  با استفاده 

مدام قابلیت های جدیدی ارائه می دهد. پس برای استفاده حداکثری از این پلتفرم 

فالوئرهایتان  برای  روش  کدام  ببینید  تا  کنید  آزمایش  را  آن ها  همه  است  بهتر 

جذاب تر است: مثل ریل، استیکر لینک ها در استوری یا موارد دیگر.

ابزارها و اپ های مناسب برای تولید یا ویرایش پست های اینستاگرام پیدا کنید. 

بسیار  محتوای  تولید  در  می تواند  که  دارد  وجود  اینستاگرام  در  زیادی  ابزارهای 

دیگر  بعضی  و  عکس   ویرایش  برای  آن ها  از  بعضی  کند.  کمک  شما  به  جذاب 

برای خلق تصاویر گرافیکی برنددار عالی هستند. چند مورد از ابزار پست گذاری در 

اینستاگرام عبارتند از:

Canva •

Visme •

Snapseed •

Vsco •

چند اپ مختلف را آزمایش کنید تا اپ هایی را پیدا کنید که استفاده از آن ها برای 

تیمتان راحت تر است.

نوشتنکپشنهایجذاب
نوشتن یک کپشن خوب در اینستاگرام که  باعث شود مخاطبان با محتوای شما 

نکته  به چند  از شما خرید کنند یک هنر است.  و  کنند  فالو  را  کنند، شما  تعامل 

امتحان شده و واقعی زیر توجه کنید:
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پست  هر  ک  پشن  که  دلیل  این  به  فقط  دارید.  نگه  مفید  و  مختصر  را  مطالب   •

می تواند ۲۲۰۰ کاراکتر داشته باشد، به این معنی نیست که حتما باید همین قدر 

طوالنی باشد.

• سوالی بپرسید یا داستانی بگویید که احتمال کامنت گذاشتن مخاطبان را افزایش 

دهد.

• از ایموجی ها یا زبان خاص رسانه های اجتماعی استفاده کنید.

را راحت تر پیدا  • از هشتگ ها استفاده کنید تا به کاربران کمک کند محتوایتان 

کنند.

انواعپستهایاینستاگرامرابررسیکنید
اینستاگرام راه های مختلفی برای تولید و اشتراک گذاری محتوا در اختیار کاربران 

را  شما  اینستاگرام  پست  کاربران  اگر  کنید.  استفاده  آن ها  از  پس  می دهد،  قرار 

و  است، خسته  تکرار شده  بارها  و  بارها  نوع محتوا  متوجه شوند یک  و  ببینند 

دلسرد می شوند. در عوض، روش خود را کمی تغییر دهید. استوری ها، عکس ها، 

گرافیک های برنددار، ویدیوها، کاروسل ها، ریل ها، راهنماها، پخش زنده ویدیویی 

و موارد مشابه را به اشتراک بگذارید. انواع محتوا را به تقویم محتوای خود اضافه 

کنید تا بتوانید برای آن ها برنامه ریزی کنید و تنوع خوبی به آن ها بدهید.

با پست هایی که قابلیت خرید دارند، فروشتان را افزایش دهید. برندهای حوزه 

از  بیشتری  بهره  قابل خرید،  پست های  انتشار  با  می توانند  الکترونیک  تجارت 

در  را  محصوالت  کنید،  راه اندازی  را  خود  اینستاگرام  فروشگاه  ببرند.  اینستاگرام 

پست های اینستاگرام خود تگ کنید و خرید را برای مشتریان آسان تر از همیشه 

کنید. فالوئرها می توانند روی محصولی که در یکی از پست های قابل خرید شما 

می بینند کلیک کنند. سپس روی لیست محصول در فروشگاه اینستاگرام شما کلیک 

می کنند و بدون اینکه از پلتفرم خارج شوند خرید می کنند.
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۵.تعدادفالوئرهایخودراافزایشدهید
در نهایت، باید تعداد فالوئرهای خود را افزایش دهید. درحالی که تعداد فالوئرها 

معیار چندان مهمی نیست و به اندازه تعامل و نرخ تبدیل در نتیجه نهایی شما 

اثری ندارد، اما بد نیست که فالوئرهایتان را افزایش دهید. این کار می تواند به 

اثبات برندتان در فضای اجتماعی و دسترسی به مخاطبان بیشتر کمک کند. چند 

روش برای افزایش فالوئر اینستاگرام عبارتند از:

از مخاطبان هدفتان هستند  به نظر می رسد بخشی  افرادی که  زیر پست های   •

کامنت بگذارید.

• از هشتگ های مرتبط در پست های خود استفاده کنید تا کاربرانی که آن هشتگ ها 

را جستجو می کنند، محتوایتان را ببینند.

• مدام پست بگذارید و انواع محتوا را به اشتراک بگذارید.

• با اینفلوئنسرها همکاری کنید تا دسترسی بیشتری به مخاطبانشان پیدا کنید.

• صفحه اینستاگرام خود را در وب سایتتان و فیدهای سایر رسانه های اجتماعی 

تبلیغ کنید.

• به محتوایی که بیشترین تعامل را دارد توجه کرده و بیشتر شبیه آن تولید کنید.

• تبلیغات شناساندن برند در اینستاگرام را آغاز کنید.
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