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خدمات فالوور

خدمات ویو، الیک و کامنت

سایر خدمات دیجی ممبر

آموزش ساخت کاور پست اینستاگرام به

سبک حرفه ای ها

طراحی کاور پست اینستاگرام یکی از فرصت های مهم برای رشد

پیج در اینستاگرام است. با کاور پست جذاب به راحتی می توانید
کاربران اینستاگرام را به پیج خود هدایت کنید.

اینستاگرام بدون شک یکی از مهم ترین شبکه های اجتماعی در

جهان است. مطمئن باشید که هر بازاریاب که هنوز از آن استفاده
نمی کند، شانس بزرگی را از دست داده است.  با وجود بیش از یک

میلیارد فالوور در اینستاگرام جذب مشتری و افزایش محبوبیت در
این پلتفرم به سختی قابل دستیابی است. بر طبق آن باید با
بیشترین جز�ات به فکر تولید محتوا در اینستاگرام باشید تا از

رقیبان خود پیشی بگیرید.

خاطر جمع باشید که با مطالعه این مقاله قرار است یاد بگیرید که
چطور می توانید برای پست های اینستاگرام خود جذاب ترین کاور  را

بسازید و در نهایت بازدید پست های خود را باال ببرید.
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کاور پست اینستاگرام چیست؟

کاور پست اینستاگرام همان اولین عکس از پست شماست که
مخاطب در صفحه اکسپلور در نگاه اول آن را می بیند.  بنابراین شما

باید با توجه به محتوا پیج و نیاز مخاطب کاور را طراحی کنید.

کاور پست اینستاگرام شما باید به اندازه ای جذاب باشد که مخاطب

را به سمت دیدن ادامه پست تشویق کند. با کاور پست اینستاگرام 
شما موضوع پیج و حوزه کاری خود را در یک نگاه به کاربر می توانید

برسانید.

چرا برای پست اینستاگرام، کاور زیبا بسازیم؟

16:42آموزش طراحی پست، استوری و عکس برای ویدیو و فیلم

خدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر

همکاری در فروشوبالگ



https://www.digi-members.com/buy-clubhouse-followers/
https://www.digi-members.com/
https://www.digi-members.com/blog/
https://www.digi-members.com/affiliate-marketing/


وارد کردن پست به صفحه اکسپلور مهم است ولی نگه داشتن آن در
باالترین نقطه اکسپلور مهمتر است. برای رشد و جذب فالوور واقعی

از سمت اکسپلور می توانید از کاور پست اینستاگرام استفاده کنید.
با طراحی کاور مناسب پیج خود به راحتی می توانید برند خود را به

همه بشناسانید.

اگر شما کاورهای خاص برای پست های خود طراحی کنید، می
توانید زیبایی و تخصصی بودن حرفه کاریتان را به میان بگذارید. با

این روش نه تنها اعتماد مخاطب شما جلب می شود، بلکه راهی
برای بازاریابی تخصصی نیز میسر می شود. اما چگونه با طرح کاور

پست اینستاگرام وارد صفحه اینستاگرام شویم؟ چگونه بهترین کاور
پست اینستاگرامی بسازیم؟

برای طراحی و ساخت کاورهای جذاب و دوست داشتنی ابتدا بیا�د

به طرح ساخت کاور و سپس ابزارهای ساخت کاور اینستاگرام آشنا
شوید.

خدمات دیجی ممبر : خرید ویو پست اینستاگرام 

6 ویژگی  کاور پست اینستاگرام جذاب و حرفه ای

قبل از شروع به کار در حرفه ای ابتدا باید ویژگی و نحوه کار با آن را

یاد گرفت. مهمترین قسمت های ساخت کاور موارد زیر است:

حس: اگر تا به حال به طور حرفه ای در اینستاگرام کار کرده

باشید حتما دیده اید که در اینستاگرام افراد مختلفی با سبک
و سالیق مختلفی وجود دارد. اصلی ترین نکته در ایجاد کاور،

انتقال حس خود است. شما باید دقیق تع�ن کنید که چه

حسی به مخاطب می خواهید منتقل کنید. حس تازگی، حس
نوستالژیکی، حس تعجب برانگیختن، حس کنجکاوی، حس
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شادی و یا حتی حس ایجاد همدردی و غم می توانید در کاور
پست ها ایجاد کنید.

رنگ: رنگ ها تع�ن کننده حس های شما است. با وجود
میلیون ها رنگ شما باید خودتان تع�ن کنید که چه رنگی

بیان کننده موضوع کلیپ یا عکس شماست. برای مثال اگر در
خصوص محصوالت ارگانیک کار می کنید با رنگ های شاد و

سرزنده می توانید حس طراوت و تازگی محصول را بیان کنید

یا برای محصوالت مارک پس زمینه تک رنگی می تواند بیشتر
جلب توجهی کند.

متن: عکس کاور پست بیانگر موضوع پست است ولی کافی
نیست. شما با نوشتن متنی در عکس بهتر می توانید هدف

خود را بفهمانید. بیشتر اینفلوئنسرها در کاور پست های خود

از متن های جنجالی و تعجب برانگیز استفاده می کنند تا
مخاطب را به هیجان بیاورند. برای مثال در کنار عکسی از

موبایل و اینستاگرام به ” راه های جذب فالوور فقط در چند

دقیقه ” اشاره می کنند. تایتل های جذاب با سایز بزرگ و خوانا
بیشتر فریبنده است.

قالب: طراحی قالب کاور پست اینستاگرام نیاز به زمان و
مهارت دارد. با وجود قالب های حاضری برای کاور پست

اینستاگرام دیگر نیازی به صرف مهارت ندارید. در گوگل به

راحتی می توانید در عرض چند دقیقه قالب کاور پست
اینستاگرام مورد نیاز خودتان را دانلود کرده و با استفاده از

پرده سبز به عنوان بک گراند استفاده کنید. قالب کاور پست
اینستاگرام آماده به شما امکانات بی نظیری می دهد، از جمله

این که برای عکس از پاریس دیگر نیازی نیست به خود پاریس

سفر کنید!

عکس: همه کاره کاور پست اینستاگرام عکس است. برای

شروع ساخت کاور پست اینستاگرام باید ابتدا به فکر تهیه
عکس باشید. شما با برنامه های خاص میتوانید عکس بگیرید
یا عکس بسازید. کاور شما باید با موضوع پست منظبق باشد
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تا مخاطب به شما اعتماد کند. بعضی بالگرها از ترفند عکس
جنجالی ولی غیر مرتبط با پست خود انتشار می کنند؛ در

نتیجه کار نه تنها در اکسپلور رشد نمی کنند بلکه بیشتر مورد
طرد فالوورها قرار می گیرند.

نور: در عکس کاور پست اینستاگرام شما با کنترل نور می
توانید توجه مخاطب را در یک نقطه متمرکز کنید. برای این کار

از طیف رنگ و بک گراند کمک بگیرید.

خدمات دیجی ممبر : خرید فالوور ارزان اینستاگرام

بهترین برنامه ساخت کاور پست اینستاگرام

ساخت کاور برای پست اینستاگرام کار ساده ای است، و با استفاده از
ابزارهایی که ما معرفی می کنیم می توانید به صورت حرفه این کار را
انجام دهید. انواع برنامه و سایت ساخت کاور پست اینستاگرام

موارد زیر است:

آموزش ساخت کاور پست اینستاگرام با گوشی

این روزها فقط با گوشی های هوشمند می توانید کار خیلی تجهیزات
حرفه ای را انجام دهید. احتماال همه شمایی که این مقاله را می

خوانید دارای گوشی هستید و چه بسا که همین مقاله را هم با
گوشی مطالعه می کنید. برای طراحی پست اینستاگرام با گوشی می

توانید از  نرم افزار کاور پست اینستاگرام زیر استفاده کنید:

PicsArt: برترین اپلیکیشن برای ویرایش عکس اندروید برنامه
پیک آرت است. این برنامه کامال رایگان است . از جمله امکانات این

برنامه می توان به امکان افزودن تصاویر،قالب، متن، اشیاء دلخواه
جذاب و کلیپ ارت های متنوع به عکس ها، تغ�ر کلی و جزئی

عکس ها و… اشاره کرد.

خدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر

همکاری در فروشوبالگ



https://www.digi-members.com/buy-cheap-followers/
https://www.digi-members.com/
https://www.digi-members.com/blog/
https://www.digi-members.com/affiliate-marketing/


برای آموزش ساخت کاور پست اینستاگرام با پیکس آرت به راحتی
می توانید با برنامه کار کنید و یا از طریق گوگل یکسری فیلم های

آموزشی خاص ببینید.

Inshot: برنامه اینشات یکی از پرکاربردترین برنامه برای ادیت عکس

و فیلم است. از قابلیت های خوب این برنامه امکان ادیت و همزمان
و ادغام کردن عکس و فیلم با هم است.

برنامه اینشات با کاربردهای بسیار در بین همگان محبوب شده است

و در سطح جهان شهرت خوبی به دست آورده است. کار با این برنامه
بسیار ساده است ولی برای آموزش ساخت کاور پست اینستاگرام با

اینشات بهتر است فیلم زیر را نگاه کنید.

Canva: برنامه کاموا از بهترین برنامه های ساخت کاور برای پست
اینستاگرام است. شما با این برنامه میتوانید انواع عکس ها به

همراه لوگو دلخواه ایجاد کنید. برنامه کاموا دارای هزاران قالب آماده
است؛

بالنتیجه دیگر نیازی به طراحی صفر تا صد عکس برای کاور ندارید.

عالوه بر قالب های آماده می توانید قالب های طراحی خود در کاموا
ذخیره کنید تا برای عکس های دیگر به سراغ این برنامه بیا�د. نکته

حائز اهمیت در این برنامه این است که برای تایپ  متن فارسی بر
روی عکس شما ابتدا باید نسخه فارسی را دانلود کنید.

VSCO: برنامه VSCO یکی از مهمترین برنامه ها برای برنامه ریزی

عکس گرفتن است. شما با این برنامه می توانید قبل از عکس گرفتن
افکت، نور، سرعت عکس برداری، روتوش، سایه گذاری، زاویه دید

و… را به راحتی تنظیم کنید.

برنامه VSCO را پادشاه افکت ها می نامند. شهرت اصلی این برنامه 
ناشی از کاربرد آن برای ساخت فیلم و عکس ها با افکت های

متفاوت و باال بردن کیفیت محصوالت است.

آموزش ساخت کاور پست اینستاگرام با کامپیوتر
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اگر شما می خواهید به صورت تخصصی و حرفه ای انواع کاور پست
اینستاگرام بسازید باید پیگیر ساخت کاور پست اینستاگرام با برنامه

های کامپیوتری باشید. برنامه های کامپیوتری در خصوص ساخت
کاور نسبت به برنامه های گوشی کامل تر و جامع تر است. اما برای

کار با این نرم افزارها باید مدتی با آنها کار کنید و یا آموزش ببینید.

Photoshop: فتوشاپ قدرتمندترین و یکی از جامع ترین برنامه
های ویرایش عکس در جهان است.  قابلیت های زیاد و جزئی این

برنامه آن را در سطح دنیا معروف کرده است.

شما می توانید از فتوشاپ برای ادیت و طراحی صفر تا صد کاور

پست اینستاگرام استفاده کنید. برنامه فتوشاپ نیازمند مهارت هایی
برای کار کردن دارد و بدون آموزش دیدن کار کردن سخت است.

خیلی از مردم فکر می کنند که می توانند بدون آموزش دیدن، فقط با

کسب تجربه در فتوشاپ طراحی کار کنند اما این تفکر اشتباه است.
برای طرح های حرفه ای باید آموزش هایی ببینید. سپس بعد از
آموزش ، باید روزانه به صورت مداوم چند طرح برای خود ایجاد کنید

.

Premiere Pro:امروزه از برنامه پریمیر پرو به عنوان بهترین نرم

افزار طراحی پست اینستاگرام نام برده می شود.اما چرا؟

این برنامه مزایای بسیاری برای شما دارد. این برنامه به راحتی قابل
دانلود و استفاده است. برای کار با این برنامه میتوانید از گوگل

آموزش های کوتاه و خالصه ببینید و یا با استفاده مداوم با برنامه به
مرور زمان طرح های خاص و زیبا ایجاد کنید.

از دیگر مزیت های اصلی این برنامه داشتن افزونه های بسیار برای
هر نوع ویرایشی است. شما با استفاده از افکت های آماده برنامه
پریمیر پرو (به صورت خودکار در خود برنامه است و نیاز به دانلود آن

نیست) می توانید در زمان طراحی کاور پست اینستاگرام صرفه
جویی  کنید.
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آموزش ساخت کاور پست اینستاگرام با وبسایت

زمانی که شما سیستم خاصی برای طراحی کاور پست اینستاگرام
ندارید میتوانید از یکسری وب ها استفاده کنید. خوبیت این مدل

سیستم  بدون نیاز بودن به تجهیزات سخت افزاری خاص است.

شما می توانید برای اتصال به این وب ها از هر تجهیزات متصل به

گوگل استفاده کنید. بیشتر وب های طراحی کاور پست اینستاگرام
به عنوان سایت خارجی هستند؛ از این رو فونت فارسی به سخای در

ابزار آنها پیدا می شود.

Adobe Spark Post: برنامه Adobe Spark Post قابل اتصال با
وب و دانلود به صورت اپلیکیشن است. از این وب برای ویرایش و

طراحی عکس، کارهای گرافیکی و ویدیو استفاده می شود. آپ
اسپارک برای کسانی که تا به حال در زمینه طراحی کاور پست
اینستاگرام کار نکرده اند، می تواند مفید باشد. کار با این برنامه

بسیار ساده و راحت است.

PromoRepublic: یکی دیگر از بهترین وب سایت های ساخت
کاور پست اینستاگرام است. از کاربردهای اصلی این وب ادغام

همزمان چندین عکس با هم است. اگر شما مایل به استفاده از وب
این سایت نیستید، می توانید اپلیکیشن آن را دانلود و نصب کنید.

وب PromoRepublic بیش از صد هزار قالب و نمونه  برای هر
موضوعی داراست.

از این رو اگر شما تا به حال عکسی طراحی نکرده اید می توانید از

این قالب ها ایده بگیرید و کاور طرح کنید. این برنامه کامالً رایگان
است. از این جهت شما می توانید با این وبسایت در جهت بهبود

کسب وکار یا حتی صفحه شخصی خود استفاده کنید.

شاید مفید باشد : بهترین برنامه های افزایش فالوور
اینستاگرام برای موبایل و کامپیوتر
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با توجه به نیاز خود گزینه مناسب را انتخاب کنید

انتخاب بهترین کاورساز پست اینستاگرام برای افراد مختلف می
تواند با توجه به نیازهایشان متفاوت باشد. اگر هنوز سر در گم

هستید سعی کنید با معیارهایی که در زیر برای شما قرار می دهم،
بهترین و کارآمدترین ابزار ساخت کاور پست اینستاگرام خود را از

لیست باال انتخاب کنید.

تجهیزات ( وب، گوشی، لپ تاب و کامپیوتر)
تع�ن سطح حرفه ای بودن کار

داشتن دانش کافی برای استفاده از ابزار
زمان و سرعت انجام کار

با در نظر گرفتن این معیارها، خود شما می توانید تع�ن کنید ”
بهترین ابزار ساخت کاور پست اینستاگرام” برای شما کدام است.

کاور، ویترین پست اینستاگرام شماست

این روزها اینستاگرام تبدیل به  بزرگترین ابزار معروف سازی برند ها
در بین کسب و کارها است.  از این رو بیشتر کسب و کارها برای

رقابت با یکدیگر دست به هر کاری می زنند. یکی از راه های رشد در
اینستاگرام طراحی کاور پست اینستاگرام متناسب با کسب و کار

مربوطه است.

هر چقدر ظاهر پست ها جذاب باشد، مخاطب بیشتری جذب پیج
اینستاگرام شما می شوند. از این رو اهمیت کاور در اینستاگرام برای

همه، بسیار است. برای ساخت کاور اینستاگرام ابتدا باید طرح خوبی
دیزان کنید.

مطمئن باشید با خواندن این مقاله از آموزش ساخت کاور پست

اینستاگرام به طور کامل آگهی پیدا می کنید. با انتخاب ابزار کار
درست، از امروز برای طرح کاور اینستاگرام دست به کار شوید.
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ايميل (الزامی)نام (الزامی)

به اشتراك بگذاريد!

مطالب مرتبط

ثبت ديدگاه

ديدگاه...

ارسال ديدگاه

مقاالت مشابه : آموزش تنظیم ترتیب نمایش پست ها در
اینستاگرام

سواالت پرتکرار درمورد ساخت کاور پست اینستاگرام به

سبک حرفه ای

برای خواندن این مقاله به صورت افالین pdf را دانلود کنید.

کاور پست اینستاگرام چیست؟ +

طراحی کاور پست اینستاگرام چه کاربردی دارد؟ +
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