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پاسخ خودکار به کاربران در دایرکت

اینستاگرام
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در جدیدترین آپدیت های اینستاگرام این امکان برای کاربران فراهم
شده است که بتوانند به پیام های دایرکت به طور خودکار جواب

دهند. در واقع این قابلیت از زمانی که اینستاگرام با شبکه اجتماعی
فیسبوک ادغام شد، به وجود آمد.
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پاسخ اتوماتیک در دایرکت کاربردهای فراوانی دارد. برای مثال به
کمک این روش می توانید برای مخاطبان جدید خود پیام خوش آمد

گویی ارسال کنید و یا سواالت پرتکراری مانند نحوه ارسال کاالها،
قیمت آن ها و مواردی از این دست را به صورت خودکار جواب دهید.

در این مقاله قصد داریم که روش ارسال پاسخ خودکار در دایرکت
اینستاگرام را آموزش دهیم.

فواید ارسال پیام خودکار در دایرکت اینستاگرام

قابلیت ارسال پاسخ اتوماتیک در دایرکت برای صاحبان اکانت های
تجاری از اهمیت فراوانی برخوردار است. چون این قبیل افراد معموالً

تعداد زیادی فالوور دارند، بنابراین اگر بخواهند با تک تک کاربران در
ارتباط باشند و جواب آن ها را بدهند، قطعًا زمان زیادی را از دست

می دهند.

به همین دلیل اینستاگرام در آپدیت های جدید خود قابلیت پاسخ
اتوماتیک را ارائه داده است. در این روش متن پیام را به طور آماده

ذخیره می کنید و برای مخاطبان خود می فرستید.

از طرف دیگر اگر پیام های ارسالی از سوی مخاطبان را نادیده بگیرید
و به آن ها جواب ندهید، در واقع به ازای از دست دادن هر پیام در

دایرکت، یک مشتری را از دست می دهید.

حتی می توانید متناسب با بیزینس خود پاسخ های احتمالی را در

نظر گرفته و آن را به صورت یک پیام تایپ کرده و در مواقع لزوم
برای مخاطبان بفرستید. به دلیل این که اغلب پیام های دریافتی از
سوی کاربران پاسخ های مشترکی دارند، شما می توانید یک متن

مناسب را برای پیام دایرکت تایپ کرده و آن را برای مخاطبان ارسال
نما�د.

روش اول: پاسخ گویی خودکار در دایرکت اینستاگرام
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برای فرستادن پاسخ خودکار در دایرکت اینستاگرام باید از طریق
Facebook Business Suite اکانت خود در فیسبوک و به کمک

اقدام نما�د. فعال سازی این قابلیت تنها در اکانت های بیزینسی
میسر می باشد. پس باید اکانت خود را به نوع تجاری تبدیل کنید.

پس از ساختن اکانت تجاری در فیسبوک این صفحه را به پیج
اینستاگرام خود لینک دهید. اکنون باید مجوز مدیریت پیام ها را در
پروفایل اینستاگرام خود فعال نما�د. برای این کار الزم است که وارد

پروفایل خود شده و روی آیکون سه خط در قسمت باال ضربه بزنید.

سپس گزینه Settings را برگزینید. در مرحله بعد از بخش

Privacy، گزینه Messages را انتخاب کنید. در نهایت روی گزینه
Allow access to messages ضربه بزنید.

روش دوم: پاسخگویی خودکار در دایرکت اینستاگرام از

Instant reply  طریق

در اینستاگرام دو نوع دایرکتر خودکار وجود دارد که عبارتند از:

Instant reply

Away message
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توصیه می شود که روش Instant replyرا برای ارسال پیام خوش
آمدگویی به کاربرانی که برای اولین بار وارد صفحه اینستاگرام شما

شده اند، به کار ببرید. برای انجام تنظیمات مربوط به پیام خوش آمد
گویی الزم است که صفحه تجاری خود را در فیسبوک باز کرده و به

قسمت Business Suite وارد شوید.

در گام بعدی وارد قسمت Inbox شوید.

سپس روی گزینه Automated Responses کلیک کنید.
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اکنون باید گزینه Instant reply را فعال کرده و سپس روی دکمه
Edit message کلیک نما�د.

در قسمت Platform گزینه Instagram را برگزینید و متن پیام
خوش آمد گویی را به دقت وارد کنید. این پیام نباید بیشتر از ۵۰۰
کارکتر باشد. برای اعتبار بخشیدن به پیام خوش آمد گویی می توانید

نام کاربر و آدرس وب سایت خود را نیز وارد نما�د.

در آخر  کار روی گزینه Save  بزنید، تا تنظیمات ذخیره شود. اکنون

تمام کاربرانی که برای بار اول به شما پیام دایرکت ارسال کنند، این
متن را به طور اتوماتیک دریافت خواهند کرد.
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روش سوم: ارسال پیام اتوماتیک در دایرکت از طریق

Away Message 

یکی دیگر از روش های ارسال پاسخ خودکار در دایرکت اینستاگرام،

استفاده از قابلیت Away Message می باشد. این قابلیت را
می توانید به صورت دستی فعال کنید، تا زمانی که آفالین بوده و قادر

به ارسال پیام نیستید، پیام مذبور برای کاربران فرستاده شود.
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Inbox مراحل انجام کار به این ترتیب است که ابتدا وارد بخش
شده و سپس گزینه Automatic replies را انتخاب کنید. در مرحله

Away روی Facebook Business Suite بعد باید در صفحه
Message کلیک کرده و بعد دکمه Edit را برگزینید.

Text اکنون زمان آن فرا رسیده که متن پیام خودکار را در قسمت
وارد نما�د. از طریق بخش Add time نیز تنظیمات مربوط به زمان

ارسال پیام را انجام دهید.

روش چهارم : فعال کردن منشی اینستاگرام یا

WhatAuto – Reply 

یکی از روش های بسیار جالب برای ارسال پاسخ خودکار در دایرکت

اینستاگرام دانلود برنامه WhatAuto – Reply می باشد. پس از
دانلود و نصب برنامه مورد نظر الزم است وارد سربرگ Home شوید

و بعد گزینه Auto reply OFF را فعال نما�د.

در قسمت پا�ن صفحه یک سری پیام های آماده را مشاهده
می کنید. می توانید از بین آن ها یکی را با توجه به استراتژی کاری

خود انتخاب نما�د. در صورتی که تمایل نداشتید هیچ یک از این
پیام های آماده را استفاده کنید، باید به کمک آیکون مداد که در
قسمت Auto reply text وجود دارد، پیام دلخواه خود را بنویسید.

پس از تایپ متن پیام، روی گزینه Custom Reply کلیک کنید و در
آخر کار تیک باالی صفحه را بزنید. در صورت تمایل  گزینه هایی مانند

Menu Reply و غیره را نیز انتخاب کنید.

همچنین این امکان برای شما فراهم شده است که گیرندگان پیام
خودکار را نیز تع�ن نما�د. برای این کار می توانید از طریق سربرگ

Contacts اقدام کنید. لیستی از انواع گیرندگان پیام در این بخش
وجود دارد. مثالً می توانید پیام آماده شده را برای همه مخاطبان

خود بفرستید، یا این که آن را برای گروه خاص ارسال کنید.
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اگر تمایل داشته باشید که پیام آماده شده دایرکت را تنها برای
My Contacts عده ای از مخاطبان خود بفرستید، باید روی گزینه

کلیک نما�د. سپس روی آیکون + بزنید. اکنون باید مجوز دسترسی
به برنامه را به کاربران بدهید و در نهایت گیرندگان پیام را برگزینید.

نتیجه گیری

برقراری تعامل با مخاطبان برای توسعه کسب و کار شما اهمیت
فراوانی دارد. جواب دادن به سواالت مشتریان نشان می دهد که

برای آن ها ارزش قائل هستید. یکی از راه های ارتباطی که اغلب
مشتریان سواالت و ابهامات ذهنی خود را در آن مطرح می کنند،

دایرکت اینستاگرام می باشد. در این مقاله چند روش برای فرستادن
پاسخ خودکار در دایرکت اینستاگرام آموزش داده شد.

با استفاده از قابلیت پیام اتوماتیک در وقت خود صرفه جویی کرده و

در عین حال به مشتریان نیز به طور کامل رسیدگی می کنید.اگر
میخواهید فالوور پیجتان را در چند ثانیه افزایش دهید با خرید
فالوور ارزان اینستاگرام فالوور پیجتان را باال ببرید دیجی ممبر با اراعه

خدمات اینستاگرام باکیفیت رشد پیشرفت شما را در اینستاگرام
تضمین میکند.

 منبع مقاله

سواالت پرتکرار در رابطه با پاسخ خودکار به کاربران در

دایرکت اینستاگرام

 

 

برای خواندن این مقاله به صورت افالین pdf را دانلود کنید

چرا پاسخ به دایرکت بسیار مهم است؟ +

چگونه پیام ارسال شده را لغو کنیم؟ +
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