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آموزش نوشتن بیو اینستاگرام و اضافه کردن

کاراکتر های خاص
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 آیا تا کنون به این موضوع فکر کرده اید که از چه طریقی کسب و کار و
برند خودتان را توسعه دهید و شخصی سازی بکنید؟ آیا اصال می دانید

چه روش هایی برای این کار وجود دارد؟
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برای آشنا شدن با این موارد یکی دیگر از ترفند های اینستاگرام را در
این مقاله برایتان توضیح می دهیم تا بتوانید با مطالعه کردن این

مقاله حداقل کمی از بقیه جلو تر باشید. اینستاگرام یک شبکه اجتماعی
بسیار پر طرفداری است که از آن برای اشتراک گذاری فیلم و عکس

استفاده می کنند.

در حال حاضر برنامه اینستاگرام بیش از 500 میلیون کاربر دارد که از سر
تا سر جهان، افراد زیادی هستند که از طرفداران آن هستند. اینستاگرام

امکانات زیادی در اختیار کاربران خود قرار داده است که یکی از آنها
صفحه کاربری برای هر کاربر فعال می باشد.

پروفایل جایی است که تمامی اطالعات کاربر را در آن جا نشان می
دهد. مثال این که هر عکس و یا ویدئویی را اشتراک گذاری کنند در این

قسمت پروفایل نمایان می شوند.

در بخش پروفایل، قسمتی با عنوان بیو وجود دارد که کاربران می توانند
نام، اسم برند، و دیگر توضیحات را در آن بنویسند. برای جذاب تر کردن

قسمت بیو کاربران باید تالش زیادی بکنند.

به این دلیل که دیگر کاربران اولین جایی که با آن روبرو میشوند قسمت
بیو و پروفایل می باشد. یکی از این روش ها هم اضافه کردن یک

کاراکتر خاص به بیو پروفایل می باشد. پس برای آشنایی با روش های
اضافه کردن اموجی و کاراکتر خاص به بیو می توانید مقاله زیر را دنبال

کنید.

بیو اینستاگرام چیست؟

قبل از این که به روش های افزودن کاراکتر های خاص به بیو بپردازیم،

در ابتدا با هم بررسی کنیم که اصال بیوگرافی اینستاگرام کجاست و
چیست؟

در قسمت پروفایل، می توانید برای ویرایش کردن بیو، به قسمت

تنظیمات بروید. در بخش بیو حداکثر 150 کاراکتر می توانید اضافه
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کنید. با استفاده کردن از قسمت بیو، شما می توانید هر اطالعاتی از
خودتان را به مشتری ها بدهید و آن ها شما را از طریق بیو می توانند

شناسایی کنند

که چه کسی هستید و در چه زمینه ای فعالیت دارید. در بیو اینستاگرام

نمی توانید متن ها و یا شکلک هایی توهین آویز وارد کنید چرا که
خالف قوانین و دستورالعمل های انجمن  اینستاگرام می باشد.

پس نوشتن اصولی و صحیح بیو، لزومی است و جای است که بیانگر

شخصیت و شغل می باشد.

افزودن کاراکتر خاص به بیو پروفایل

برای این که بتوانید ایموجی های مختلفی را به بیو اینستاگرام خودتان

اضافه کنید در ابتدا باید به قسمت پروفایل بروید و از قسمت ویرایش
پروفایل، بیو را ویرایش کنید و به شکل دلخواه خود تبدیل کنید.

در قسمت تنظیمات بیو، به راحتی می توانید انواع شکلک ها را از
صفحه کلید داخلی خود گوشی اضافه کنید. اما ممکن است مشاهده
کنید که قسمت ایموجی فعال نباشد، در این صورت برای نحوه فعال

کردن این گزینه را در گوشی خودتان بررسی کنید. در واقع ایموجی ها
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ابزار هایی هستند سرگرم کننده و جذاب که به هنگام استفاده کردن از
آن ها تعامل خود را با افراد دیگر بیشتر می کنید.

استفاده کردن از ایموجی ها به مراتب بهتر از نوشتن متن های طوالنی
و بلند می باشد. به این علت طبق تحقیقات به دست آمده، اضافه

کردن شکلک ها و کاراکتر های خاص به بیو اینستاگرام می توانند بیو
شما را جذاب تر و حرفه ای تر نشان دهند.

هم اکنون می توانید در این بخش با نحوه اضافه کردن شکلک به بیو

آشنا شوید.

روند کلی این کار ساده و آسان می باشد. در ابتدا اینستاگرام را باز کنید.

سپس به قسمت پروفایل خود وارد شوید. در این قسمت روی نوشته
ویرایش پروفایل کلیک کنید تا صفحه تنظیمات باز گردد.روی قسمت
بیو ضربه بزنید و هر متن و شکلکی را که می خواهید در این قسمت

اضافه کنید.
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از کدام کیبورد ها می توان برای اضافه کردن کاراکتر خاص

در بیو اینستاگرام استفاده کرد؟

برخی کیبورد ها به این منظور طراحی شده اند که کاراکتر های بسیار
جذاب و خاصی دارند که برای کاربران ارائه می دهند. دانلود این
کیبورد  ها کامال رایگان می باشد و می توانید به راحتی هر کاراکتری که

در خود اینستاگرام در کیبوردتان وجود ندارد را از آن جا کپی کنید.
برخی از این کیبورد های ارائه شده در این زمینه، عبارتند از:

فونت کیبورد

گو کیبورد

کیبورد تاچ پال

سو�فت کیبورد

فلکسی کیبورد

اگر از این کیبورد های معرفی شده استفاده کنید می توانید در قسمت
کامنت هم از آن ها استفاده کنید و برای دیگران که نظراتی می نویسد

از ایموجی های بسیار خاص و متنوع نیاز استفاده کنید.

همان طور که در بخش های باال تر اشاره شد، استفاده کردن از
کاراکترهای خاص می توانید شما را حرفه ای تر در کسب و کارتان جلوه

دهد و  فردی که برای اولین وارد پروفایل شما می گردد و بیو را
مشاهده می کند، جذب پیجتان می گردد. در واقع با داشتن بیو جذاب
می توانید مخاطبان دیگر را ترغیب به دنبال کردن پیجتان بکنید. عالوه

بر کاراکتر ها، می توانید از فونت های جذاب هم در بیو استفاده کنید تا
متن هایی که در این قسمت می نویسید با فونت های زیبا تری نمایان

شوند.
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به اشتراك بگذاريد!

مطالب مرتبط

ثبت ديدگاه

سایت دیجی ممبر در هر زمینه که سوال داشتید پاسخ گوی شما می
باشد و می توانید با مشاورین فعال در سایت، ارتباط برقرار کنید و

خدمات اینستاگرام مثل خرید فالوور اینستاگرام و الیک اینستاگرام با
بهترین کیفیت خریداری کنید.

توصیه میکنیم که  نکات مهمی که در این مقاله آموزشی برایتان بیان
شد را حتما رعایت کنید تا بتوانید بیو و پروفایل جذاب و حرفه ای

داشته باشید.

 منبع مقاله

سواالت متداول اضافه کردن یک کاراکتر خاص به بیو

پروفایل

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

در بیوی اینستاگرام چند کاراکتر میتوان نوشت؟ +

چگونه در اینستاگرام یک بیو پروفایل عالی داشته باشیم؟ +
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