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افزایش الیک و کامنت پست های اینستاگرام

با 12 تکنیک تضمینی

افزایش الیک و کامنت پست های اینستاگرام با تکنیک های تضمینی

حتما برای شما پیش آمده است که یک پست کامل و همه چیز تمام را
آماده و آن را در اینستاگرام آپلود کرده اید. بعد از آن منتظر دریافت
فیدبک هایی مانند الیک و کامنت بوده اید اما برخالف انتظارتان خبری

از الیک و کامنت نبود! در چنین مواقعی انگار که خستگی تولید
محتوایی که انجام داده اید بر روی دوشتان باقی مانده است. اما این

مساله فقط برای شما رخ نداده است و قرار هم نیست که در اینجا به
پایان برسد! هر از چند وقت یکبار، رویکردهای جدیدی برای افزایش
الیک و کامنت پیج اینستاگرام به وجود می آید که در اینجا قصد داریم

که به تعدادی از آن ها اشاره کنیم.
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افزایش الیک و کامنت اینستاگرام

ترفندهای افزایش الیک پست  اینستاگرام

الیک کردن یکی از شاخصه های مهم برای تشخیص کیفیت و ارزش
وقت گذاشتن برای یک پست است که مخاطب توجه زیادی به آن

می کند. داشتن الیک عالوه بر جلب توجه مخاطب، منجر به افزایش
نرخ تعامل و ورود به اکسپلور اینستاگرام خواهد شد. در اینجا تعدادی

راهکار برای افزایش الیک اینستاگرام را بیان می کنیم.

استفاده از بهترین فیلترها

همانقدر که عکس یا ویدیوی شما بایستی بیشترین میزان کیفیت را

داشته باشد، نیاز است که از فیلترهای متناسب و عالی برای اصالح رنگ
ها انتخاب کنید تا پست هایتان بیشتر دیده شده و در نهایت الیک

بیشتری هم دریافت کنید. اگر فیلترهای خود اینستاگرام برای شما
کافی نیست می توانید از برنامه های کمکی استفاده کنید.

ارسال پست متناسب در مناسبت ها
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ارسال پست با محتوای مرتبط با رویدادها یکی از رویکردهایی است که
می تواند شما را به الیک های زیادی برساند. به همین خاطر نیاز است

که همیشه هوشیار باشید و بدانید که این روزها چه چیزهایی ترند
است و یا این که در تقویم به چه رویدادهایی نزدیک هستید. در رابطه

با همین موضوعات (متناسب با محتوای پیج خودتان) پست تهیه کرده
و با هشتگ های مرتبط آن ها را منتشر کنید.

فعالیت مداوم در اینتساگرام

فعالیت زیاد در اینستاگرام چه از لحاظ ارسال تعدادی معقول پست در
روز یا هفته و چه از لحاظ الیک کردن و کامنت گذاشتن برای پست

سایر افراد می تواند منجر به افزایش تعداد الیک ها شود.

سایت های فروش الیک واقعی

اگر بتوانید یک سایت مناسب برای خرید الیک اینستاگرام پیدا کنید،
قطعا قادر به افزایش تعداد الیک ها در مدت زمان و زحمت کمتری
خواهید بود. البته این اتفاق زمانی رخ می دهد که بتوانید سایت

معتبری مانند دیجی ممبر را برای این کار پیدا کنید.

استفاده از تگ لوکیشن

اگر پست شما به شکلی است که می توانید لوکیشن را هم در آن درج
کنید، حتما از تگ لوکیشن بهره ببرید. آمارها نشان داده است که این

گونه پست ها حدود 70 درصد بازدید بیشتری دریافت می کنند که
عدد بسیار خوبی است. هر پستی که بازدید بیشتری دریافت کند،

احتمال این که الیک بیشتری هم داشته باشد نیز افزایش می یابد.

استوری کردن پست ها

اصوال افراد بعد از ورود به اینستاگرام، به سراغ استوری ها می روند.

استوری ها به خاطر قابلیت 24 ساعته بودن خود کاربران را تحریک می
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کنند که هر چه زودتر آن ها را مشاهده کنند. به همین خاطر بهتر است
که پست های خود را استوری کنید تا افراد بیشتری متوجه آن شوند و

در نتیجه افزایش الیک را تجربه کنید.

ترفندهای افزایش کامنت پست ها در اینستاگرام

کامنت ها به عنوان یکی از مهم ترین عوامل ارتباط با مخاطب به شمار
می روند. الگوریتم های اینستاگرام به سمتی حرکت کرده اند که منجر
به اهمیت هر چه بیشتر کامنت ها شده اند. به همین خاطر نیاز است

که حتما توجه زیادی به کامنت ها شود و کارهایی انجام دهید تا
مخاطبان تمایل داشته باشند تا نظرات خود را برایتان بنویسند.

دعوت از مخاطب برای نوشتن کامنت

یکی از راه هایی که با استفاده از آن می توانید مخاطب را به سوی

نوشتن کامنت سوق دهید این است که یک جمله ناقص بنویسید و از
آنها بخواهید که آن جمله را برایتان پر کنند. انجام این کار می تواند

تعداد کامنت های یک پست را به شکل بی سابقه ای افزایش دهد.

پرسیدن سوال از مخاطب

حتی در زندگی روزمره هم افراد تمایل زیادی دارند تا به سواالت پاسخ

دهند، به جای این که خود به تنهایی صحبت کنند. در دنیای اینستاگرام
هم همین قاعده پابرجاست. برای این که افزایش کامنت اینستاگرام را

تجربه کنید، بهتر است که از مخاطبان خود سوالی بپرسید. انجام این
کار آن ها را تحریک خواهد کرد تا برایتان کامنت بگذارند.

انتشار پست در بهترین زمان

برای این که کامنت های بیشتری دریافت کنید الزم است که بیشتر هم
دیده شوید. پیدا کردن بهترین زمان برای انتشار یک پست می تواند

شما را در این راستا قرار دهد. شما بایستی زمانی را پیدا کنید که درصد
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باالیی از مخاطبانتان آنالین هستند. این زمان را می توانید با استفاده
از ابزار insights اینستاگرام بیابید.

پاسخ دادن به کامنت ها

هر چقدر که حس صمیمیت و اطمینان بیشتری به مخاطب خود

بدهید، احتمال این که آن ها تمایل بیشتری برای کامنت گذاشتن
داشته باشند، بیشتر می شود. حتما سعی کنید که در سریع ترین زمان

ممکن به کامنت ها پاسخ دهید و نوشتار خود را صمیمانه و کامل
بفرستید. این کار باعث می شود که مخاطب بفهمد که برای وی ارزش و
احترام قائل اید و همین مسئله سبب می شود تا در دفعات بعدی هم

برای شما کامنت بگذارد و یا این که پیجتان را به افراد دیگری معرفی
کند.

استفاده از میم ها

این روزها میم ها یکی از جالب ترین و پرطرفدارترین انواع محتوا
هاست. اگر میم جدیدی وایرال شده است حتما شما هم از آن استفاده

کنید. البته استفاده از میم ها نیاز به کمی حس شوخ طبعی دارد که با
کمی تمرین و تکرار و ایده گرفتن حل خواهد شد.

سایت های فروش کامنت اینستاگرام

اگر برای افزایش دادن تعداد کامنت ها عجله دارید، بهتر است که از

تکنیک خرید کامنت اینستاگرام برای افزایش نظرات اینستاگرام
استفاده کنید. برای این کار می توانید از سایت های معتبری مانند

دیجی ممبر استفاده کنید.

سخن پایانی

ما در این نوشتار سعی کردیم تا تعدادی از راهکارها برای افزایش الیک

و کامنت اینستاگرام را بیان کنیم. ممکن است هر فردی با یکی از این
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