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بسیاری از صاحبان کسب و کارها اعتقاد دارند که تبلیغات محصوالتشان در اینستاگرام بهترین
بازدهی را برای آن ها به همراه داشته است. اما گاهی اوقات تبلیغات بیش از حد در اینستاگرام

کاربران را کالفه کرده و تمایل دارند که به روشی این پست های مزاحم را لغو کنند. در این مقاله
قصد داریم که چند راه کار مقابله با تبلیغات بی ربط اینستاگرام را بیان کنیم، پس لطفًا تا انتهای

نوشتار همراه ما باشید.

اهمیت تبلیغات در اینستاگرام

در بین شبکه های اجتماعی گوناگون، اینستاگرام بیشترین نرخ مشارکت را دارد. به همین دلیل

بسیاری از افراد تالش می کنند که تبلیغات مربوط به محصوالت یا خدمات خود را در این پلتفرم
به اشتراک بگذارند. تاثیر تبلیغات در این فضا به حدی قوی است که حتی برندهای معروفی

همچون کوکاکوال نیز پست های تبلیغاتی خود را در اینستاگرام انتشار می دهند.

کاربران این شبکه اجتماعی از گروه های سنی و جنسی مختلف هستند. به همین دلیل کمپانی ها
و شرکت های مختلف از اینستاگرام برای معرفی محصوالت خود به کاربران بهره می برند. به طور

کلی پیج های تجاری از انتشار محتوای تبلیغاتی این اهداف را دنبال می کنند:

فروش بیشتر محصوالت یا خدمات
برندسازی

افزایش تعداد فالوورها
افزایش نرخ تعامل در صفحه اینستاگرامی

باال بردن میزان ترافیک سایت متصل به پیج

حذف تبلیغات اینستاگرام

این که چه میزان از تبلیغات اینستاگرام برایتان نمایش داده شود، بستگی به فعالیت شما دارد.

هرچقدر که تعامل بیشتری با پیج اینستاگرام مربوط به یک برند خاص داشته باشید، تبلیغات آن
برند بیشتر نشان داده می شود.

پست های تبلیغاتی اغلب در بخش استوری و فید اصلی با عنوان Sponsored به نمایش
گذاشته می شود. در زیر تمام پست های تبلیغاتی دکمه ای وجود دارد که اسپانسر قصد دارد

توسط آن محصول یا خدمات خود را به کاربران معرفی کند.

Install Now به عنوان مثال اگر با تبلیغ مربوط به یک برنامه خاص مواجه شوید، گزینه ای به نام
Shop را در پست مربوطه می بینید. در تبلیغات مربوط به کاالهای مختلف نیز بخشی به نام
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Now وجود دارد و الی آخر. در شکل زیر تبلیغات مربوط به یک برنامه نشان داده شده و
می توانید در آن گزینه Install Now را مشاهده کنید.

برای این که از تبلیغات آزار دهنده اینستاگرام رها شوید، مجبورید که آن ها را مسدود کنید، تا
دفعات بعد به شما نشان داده نشود. پس حتی المقدور سعی کنید که روی دکمه هایی مثل

Shop Now و Install Now نزنید.

روش های لغو تبلیغات اینستاگرام

به دلیل این که برای همیشه نمی توانید از تبلیغات آزاردهنده اینستاگرام رهایی یابید، بهتر است

که با استفاده از روش هایی نمایش این گونه پست ها را را محدود کنید. در ادامه چند راه کار
مقابله با تبلیغات بی ربط اینستاگرام بیان می گردد.

1- یک گروه خاص را برای کاهش تبلیغات برگزینید

گاهی اوقات یک دسته بندی ویژه از تبلیغات دائمًا به شما نشان داده می شود. برای آن که
نمایش این گروه از مطالب را محدود کنید، مطابق مراحل زیر عمل نما�د:

نخست وارد پروفایل اینستاگرام خود شوید و روی آیکون سه خط در قسمت باال ضربه بزنید.
سپس گزینه Settings را انتخاب نما�د.

در گام بعدی گزینه Ads را لمس کنید، تا به صفحه ای مطابق شکل زیر هدایت شوید. همان طور

که قبالً هم گفتیم، اینستاگرام مطابق با فعالیت شما یک سری موضوعات را انتخاب می کند، تا
تبلیغات مربوط به آن ها را نمایش دهد. این موارد را می توانید در بخش Ad activity مشاهده

کنید. با انتخاب گزینه Ad topics   موضوعاتی که دوست ندارید تبلیغات آن را ببینید، حذف
کنید.َ
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Hide ad 2-لغو تبلیغات از طریق

از جمله راه کار مقابله با تبلیغات بی ربط اینستاگرام، مخفی کردن این گروه از پست ها می باشد.

هنگامی که با محتوای تبلیغاتی نامناسب مواجه شدید، روی آیکون سه نقطه که در قسمت باال و
سمت راست پست وجود دارد، ضربه بزنید و بعد گزینه Hide Ad را برگزینید.

در مرحله بعد از شما دلیل پنهان کردن محتوا پرسیده می شود. گزینه It’s irrelevant بیانگر این

است که تبلیغ متناسب با سلیقه شما نیست. گزینه  I see it too oftenنشان دهنده این است
که تبلیغ بیش از حد به شما نشان داده می شود. گزینه It’s inappropriate نیز به این معنی

می باشد که تبلیغ برای شما مناسب نیست. هر کدام از این موارد را که خواستید، انتخاب کنید.
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بهتر است این کار را برای پست های مختلف انجام دهید، تا به مرور تعداد تبلیغاتی که به شما
نمایش داده می شود، کاهش پیدا کند.

3-ریپورت کردن پست های تبلیغاتی

راه حل دیگری که می توانید برای لغو تبلیغات اینستاگرام مورد استفاده قرار دهید، ریپورت کردن
این گونه پست ها است. برای گزارش دادن تبلیغ های مزاحم الزم است، آیکون سه نقطه در

قسمت باالی پست را لمس کرده و سپس گزینه Report Ad را انتخاب نما�د.

خدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر

ارتباط با ماوبالگ



https://www.digi-members.com/
https://www.digi-members.com/blog/
https://www.digi-members.com/contact-us/


١٢:۵١،  ٠۴٠١/۶/١٩ راه کار مقابلھ با تبلیغات بی ربط اینستاگرام + اموزش تصویری حذف اینستاگرام - دیجی ممبر

https://www.digi-members.com/the-solution-to-deal-with-irrelevant-advertisements/ 6/10

4-بالک کردن پیج مربوط به تبلیغات

دیگر راه کار مقابله با تبلیغات بی ربط اینستاگرام، بالک کردن پیجی است که منبع تبلیغات است.

با مسدود کردن صفحه اینستاگرامی که پست ها را می فرستد، برای همیشه از شر مزاحمت های
آن آسوده می شوید. به منظور بالک کردن یک صفحه خاص کافیست که وارد پروفایل آن شوید و
آیکون سه نقطه در قسمت باالی پیج را انتخاب کنید. سپس روی گزینه Block ضربه بزنید. این

روش را می توانید برای مسدود کردن استوری های تبلیغاتی نیز به کار ببرید.
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حذف تبلیغات اینستاگرام برای کاربران ایرانی

راه کارهایی که در این مقاله برای لغو پست های تبلیغاتی بیان شد، برای اکانت های خارجی کاربرد

دارد. به دلیل تحریم هایی که علیه کشور ایران اعمال شده است، امکان ارسال تبلیغات در فرمت
وسیع برای مدیران پیج های تجاری ایران وجود ندارد. بنابراین اگر پست هایی را دریافت می کنید

که برایتان آزاردهنده است، به اجبار باید پیج مورد نظر را آنفالو کنید.

نتیجه گیری

با پیشرفت تکنولوژی، تبلیغات مربوط به برندهای مختلف تنها محدود به روزنامه ها، رادیو و

تلویزیون نمی شود. بلکه حجم عمده ای از برندسازی در فضای مجازی از جمله اینستاگرام صورت
می گیرد. تعداد کاربران این شبکه اجتماعی میلیون ها نفر است. ازاین رو فضای بسیار مناسبی
برای معرفی کسب و کارهای مختلف فراهم شده است. درصد زیادی از کاربران هنگامی که

تبلیغات مربوط به یک کمپانی خاص را در اینستاگرام مشاهده می کنند، نسبت به خرید محصول
مورد نظر راغب می گردند.
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به اشتراك بگذاريد!

مطالب مرتبط

ثبت ديدگاه

« Logged in as aynaz. Log out

امروزه صاحبان اکانت های بیزینسی از تمام فرصت های تبلیغاتی برای معرفی برند خود به کاربران
اینستاگرام استفاده می کنند. به همین دلیل کاربرانی که در اینستاگرام فعالیت دارند، هر روز این

نوع پست های تبلیغاتی را مشاهده می کنند. در این مقاله چند راه کار مقابله با تبلیغات بی ربط
اینستاگرام بیان شد که به کمک آن ها می توانید پست های مزاحم را به حداقل ممکن برسانید.

اگر یک پیج با فالوور باال میخواهید ولی زمان الزم برای ساخت یک پیج عالی ندارید با خرید
پیج اینستاگرام از سایت دیجی ممبر اکانت بیزنسی خود را راه اندازی کنید.

 منبع مقاله

 

چگونه در اینستاگرام تبلیغات را ببندیم؟

بهترین نرم افزار حذف تبلیغات اینستاگرام چیست؟
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ديدگاه...

ارسال ديدگاه

لینک های مهم

خرید فالوور فیک اینستاگرام

خرید فالوور واقعی

اینستاگرام

خرید الیک اینستاگرام

خرید فالوور کالب هاوس

خرید بازدید استوری
اینستاگرام

جدیدترین نوشته ها

IGTVمهم ترین ترفندهای
 اینستاگرام



راه کار مقابله با تبلیغات
بی ربط اینستاگرام +

اموزش تصویری حذف
اینستاگرام



(بدون عنوان) 

پاسخ خودکار به کاربران
در دایرکت اینستاگرام +

آموزش گام به گام و
تصویری



پرداخت ایمن

دیجی ممبر به عنوان یکی از معتبرترین و قدیمی ترین مراجع ارائه دهنده خدمات اینستاگرام و

تلگرام در ایران می باشد. خدمات اصلی سایت دیجی ممبر شامل خرید فالوور اینستاگرام، خرید
الیک اینستاگرام، خرید ویو اینستاگرام، خرید پیج اینستاگرام، خرید کامنت اینستاگرام و خرید
ممبر تلگرام، خرید ویو تلگرام می باشد. هدف دیجی ممبر ارائه بهترین خدمات با کمترین قیمت

در سریع ترین زمان ممکن می باشد.

خدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر

ارتباط با ماوبالگ
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