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امروزه اینستاگرام به یکی از فروشگاه های بزرگ اینترنتی تبدیل شده است، به همین دلیل
طراحان این اپلیکیشن پرطرفدار تالش می کنند که در آپدیت های جدید خود امکانات بیشتری را

برای پیج های تجاری ارائه دهند.

یکی از قابلیت های کاربردی و مفیدی که اخیرًا در دسترس کاربران قرار گرفته، داشبورد پیشرفته

برای اکانت های بیزینسی است. اگر ساختن یک پیج اینستاگرام برای شما دشوار است با خرید
پیج اینستاگرام اکانت کسب و کار خود را راه اندازی کنید.

به کمک اطالعاتی که از این بخش به دست می آورید، عکس العمل فالوورها را تحلیل کرده و به

راحتی متوجه می شوید که اشکال کار شما در کجاست؟ پس با رفع آن کسب و کار خود را رونق
داده و درآمد بیشتری به دست می آورید. در ادامه بحث به این موضوع خواهیم پرداخت.

با داشبورد حرفه ای اینستاگرام آشنا شوید

برای کسب درآمد از اینستاگرام تنها راه اندازی یک اکانت تجاری کفایت نمی کند؛ بلکه باید
بهترین راه کارها را برای رشد و ارتقاء پیج خود بیابید. به عنوان مثال حتمًا باید از زمان مناسب

اشتراک گذاری پست ها، هشتگ گذاری اصولی و غیره اطالعات جامع و کاملی داشته باشید. این
کار تنها با تحلیل و آنالیز داده ها و بررسی صفحه اینستاگرامی امکان پذیر است.

به همین منظور قابلیت professional dashboard یا همان داشبورد حرفه ای اینستاگرام در

سال ۲۰۲۱ ارائه شد. به کمک این ویژگی صاحبان اکانت های تجاری می توانند صفحه اینستاگرام
خود را آنالیز کرده و مطابق با قوانین و الگوریتم های اینستاگرام پیچ را بهینه سازی کنند.

بنابراین برای این که بدون صرف هزینه کسب و کار اینترنتی خود را توسعه دهید، ضروری است
که از اطالعات این داشبورد استفاده نما�د.

در این قسمت یک سری آمار، ارقام و نمودارها در اختیار شما قرار می گیرد که به کمک این

ابزارهای قدرتمند می توانید واکنش های مخاطبان و فالوورهای خود را بررسی نما�د.

به عنوان مثال اطالعاتی در مورد تعداد کاربرانی که پست های شما را بازدید کرده اند، یا تعداد

دفعاتی که پست به اشتراک گذاشته شده است و همچنین  نحوه تعامل افراد مختلف به دست
می آورید. دستیابی به این داده ها موجب می شود که بهترین تصمیمات را برای بهبود عملکرد

خود اتخاذ کرده و تجارتتان را رونق دهید.
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چطور می توانید به داشبورد حرفه ای اینستاگرام دسترسی پیدا کنید؟

همان طور که گفته شد، داشبورد پیشرفته برای اکانت های بیزینسی اطالعات بسیار مفیدی را
درباره صفحه اینستاگرام و نحوه عملکرد ادمین ها در اختیار افراد قرار می دهد. به منظور دسترسی

به این داشبورد مطابق مراحل زیر عمل نما�د:

·        وارد اکانت اینستاگرام خود شده و به بخش پروفایل بروید.

·        در قسمت باالیی اکانت اینستاگرام گزینه ای به نام Professional Dashboard دیده
می شود. کافیست که بر روی آن کلیک کنید، تا بتوانید وارد داشبورد حرفه ای شده و عملکرد خود

را مورد بررسی قرار دهید.

قسمت های مختلف داشبورد حرفه ای اینستاگرام

قابلیت professional dashboard از بخش های متنوعی تشکیل شده که عبارتند از:

Promotions  1- بخش

این بخش متاسفانه برای اکانت هایی که با آی پی کشور ایران هستند، فعال نیست. بنابراین

صاحبان پیج های تجاری در ایران امکان استفاده از Promotions را ندارند.

در واقع این بخش برای تبلیغات مربوط به برند صاحب پیج تجاری طراحی شده است. به منظور
استفاده از این بخش کافیست یکی از پست های صفحه تجاری خود را برگزینید؛ سپس آن را به

اینستاگرام بسپارید. در این حالت تبلیغات الزم بر روی محتوای مربوطه انجام شده که به رونق
کسب و کار ادمین پیج کمک شایانی می کند.

Branded Content Approvals  2- بخش
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دومین قسمت داشبورد پیشرفته برای اکانت های بیزینسی به نام تا�دیه برندها معروف است.
توسط این قسمت می توانید با پیج هایی که در حوزه کاری شما فعالیت دارند، آشنا شوید و با

ادمین ها ارتباط برقرار کنید. توصیه می شود که حتما برای آن ها درخواست تبلیغات ارسال نما�د.

بهتر است از روش شراکت در تبلیغات استفاده کنید، یعنی با طرف مقابل به توافق برسد که هر دو

تبلیغات مربوط به یکدیگر را در صفحات اینستاگرام خود به اشتراک بگذارید. این کار باعث
می شود که مخاطبان هدفمند به پیج اینستاگرام شما هدایت شوند و از این طریق فروش خود را

به طور قابل مالحظه ای افزایش دهید.

Tips and resources 3- بخش

Tips and این قسمت به نام مقاالت آموزشی شناخته می شود. ازاین رو می توانید در

resources کلیه نکات مفیدی را که توسط اینستاگرام در اختیار شما قرار گرفته است، مطالعه
کنید.

در قسمت مقاالت یک سری ترفندها و نکات با توجه به زمینه فعالیت شما جمع آوری شده است
که روزانه آپدیت می گردد. با مطالعه این مقاالت بهترین ترفندهای توسعه بیزینس خود را به طور

رایگان یاد می گیرید.

Saved Replies 4- بخش

در این قسمت تعدادی پاسخ های ذخیره شده را مشاهده می کنید. بهتر است پیام های پرتکرار را

ذخیره کرده و در مواقع لزوم از آن ها استفاده نما�د. پیام هایی نظیر شماره کارت، استعالم قیمت
و غیره در این بخش وجود دارد که متناسب با نیاز خود می توانید آن ها را ویرایش کرده و به کار

ببرید.

تنظیمات مربوط به داشبورد حرفه ای اینستاگرام

در داشبورد پیشرفته برای اکانت های بیزینسی، آمار و اطالعاتی درباره عملکرد شما در یک ماه

گذشته نشان داده می شود. می توانید به دلخواه خود این بازه زمانی را تغ�ر داده و کمتر یا
بیشتر نما�د. به این منظور الزم است که مراحل زیر را انجام دهید:
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Professional نخست وارد پروفایل اینستاگرام خود شوید و از قسمت باال روی گزینه
See All ضربه بزنید. در زیر قسمت مربوط به جداول و آمارها، گزینه ای به نام Dashboard

Insights مشاهده می گردد. این گزینه را لمس کنید، تا وارد مرحله بعد شوید.

در صفحه بعدی در قسمت نوار باالیی، کادری با عنوان Last 30 Days وجود دارد. روی کادر
مربوطه کلیک کنید، تا گزینه های مربوط به زمان بندی ظاهر شود.

گزینه های زمان بندی مواردی از قبیل ۷ روز، ۱4روز و غیره را در بر می گیرد. هر کدام را که خواستید
می توانید متناسب با نیاز خود برگزینید.

همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است، در صفحه مزبور این امکان را دارید که آمار و
اطالعات بسیار مفیدی را نیز در مورد تعداد الیک ها، کامنت ها و بازدیدکنندگان خود به دست

آورید.

به عنوان مثال می توانید بفهمید که مخاطبان شما چه تعداد زن و چه تعداد مرد هستند، یا این که
بیشتر در چه ساعاتی از روز در اینستاگرام فعالیت می کنند. همچنین به آمار فالورها و آنفالو های

پیج هم دسترسی دارید.
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به اشتراك بگذاريد!

مطالب مرتبط

ثبت ديدگاه

نتیجه گیری

اینستاگرام قابلیت داشبورد پیشرفته برای اکانت های بیزینسی را به منظور افزایش درآمد کاربران

اینستاگرام ارائه کرده است. از طریق اطالعات موجود در این داشبورد، ادمین صفحات تجاری به
سهولت می توانند رفتارهای مخاطبان و همین طور نحوه عملکرد خود را مورد بررسی و تجزیه و

تحلیل قرار دهند. این مزیت کمک می کند که نقاط ضعف خود را برطرف کرده و بتوانند به سود
مطلوبی دست یابند.

منبع مقاله

سواالت پرتکرار درباره داشبورد پیشرفته برای اکانت های بیزینسی

چگونه پیج بیزنسی را قفل کنیم؟

چه تفاوتی بین اکانت بیزنسی و پیج شخصی وجود دارد؟
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جدیدترین نوشته ها

داشبورد پیشرفته برای

اکانت های بیزینسی


IGTVمهم ترین ترفندهای

 اینستاگرام


راه کار مقابله با تبلیغات
بی ربط اینستاگرام +

اموزش تصویری حذف
اینستاگرام



(بدون عنوان) 

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
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