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اینستاگرام یک شبکه اجتماعی قدرتمند است و می تواند ارزش
فراوانی را برای برندها ایجاد کند. در حال حاضر بسیاری از کاربران از

طریق این فروشگاه اینترنتی بزرگ و بر اساس پیشنهاد اینفلوئنسرها
خریدهای خود را انجام می دهند. با توجه به این مطلب، امروزه
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اینفلوئنسر مارکتینگ نقش بسیار مهمی در موفقیت کسب و کارهای
مختلف ایفا می کند.

این کاربران پرطرفدار از طریق همکاری با اسپانسرها درآمد زیادی
کسب می کنند. ممکن است شما هم دوست داشته باشید که یک

فرد محبوب در فضای اینستاگرام شوید، به همین دلیل تصمیم
گرفته ایم در این مقاله پروسه اینفلوئنسر شدن را به طور کامل بیان

کنیم.

اینفلوئنسر کیست؟

 influencer به کسی گفته می شود که تعداد زیادی فالوور دارد و به

واسطه اعتبار فراوان خود قادر است بر روی تصمیمات مخاطبان تاثیر
بگذارد. در واقع می تواند دنبال کنندگان خود را متقاعد کند که مطابق

گفته های او عمل نمایند.

اگر بخواهیم از دیدگاه بازاریابی به معنی این واژه بپردازیم،
influencer به فردی اطالق می شود که بر روی نظرات خریداران

بالقوه تاثیر گذاشته و آن ها را به یک مشتری واقعی تبدیل می کند.

بسیاری از کسانی که در فضای اینستاگرام خرید می کنند، این کار را
تحت تأثیر  اینفلوئنسرهای محبوب خود انجام می دهند. به عنوان

مثال اگر این کاربران پرطرفدار خرید محصوالت برندی را توصیه کنند،
فالوورهای وفادار آن ها سعی می کنند که محصوالت مورد نیاز خود را

از آن برند انتخاب کنند. این کار باعث سود دو طرفه برای اسپانسر و
کاربر می گردد.

دلیل تاثیر گذاری اینفلوئنسرها این است که مردم آن ها را دوست

دارند و نظراتشان را بسیار راحت می پذیرد. اگر این کاربران پستی را
در صفحه اینستاگرام خود به اشتراک بگذارند، جامعه مخاطبان به

محتوا اعتماد کرده و آن را قبول دارند.
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ازاین رو صاحبان بسیاری از کسب و کارها تالش می کنند که با این
کاربران محبوب ارتباط برقرار کرده و تبلیغات مربوط به برند خود را در

پیج آن ها قرار دهند. به همین دلیل اینفلوئنسر مارکتینگ امروزه
یکی از پردرآمدترین مشاغل محسوب می شود.

مراحل اینفلوئنسر شدن

این روزها بسیاری از افراد تمایل دارند که یک پیج پرمخاطب داشته

باشند و همانند کاربران معروف به درآمد قابل توجهی برسند. برای
اینفلوئنسر شدن در اینستاگرام الزم است این مراحل را طی نما�د:

 1-زمینه کاری خود را تع�ن کنید

 در گام اول الزم است که حوزه فعالیت خود را با توجه به عالئق تان
مشخص کنید. بهترین روش برای پیدا کردن زمینه کاری این است

که عالئق و نقاط قوت خود را در نظر بگیرید و ببینید با چه گروه از
افرادی به راحتی می توانید ارتباط برقرار کنید. به این منظور الزم
است لیستی از نقاط قوت خود و موضوع هایی را که به آن عالقه مند

هستید، تهیه نما�د.

در حال حاضر اینفلوئنسرهای معروف در سراسر جهان در یک سری

زمینه های خاص بیشتر فعال هستند. از جمله آن ها می توان به سفر
و گردشگری، زیبایی، غذا، ورزش، مد و فشن، سرگرمی و غیره اشاره

کرد.

2-محتوای باکیفیت و حرفه ای تولید کنید

مرحله دوم در مسیر اینفلوئنسر شدن این است که بهترین محتوا را

تولید کنید، تا بتوانید مخاطبان بیشتری را جذب نما�د.
اشتراک گذاری پست های اختصاصی و جذاب در مدت کوتاهی شما

را در فضای اینستاگرام به شهرت می رساند. به این منظور باید سلیقه
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مخاطبان خود را در نظر بگیرید و ببینید چه نوع محتوایی را
می پسندند.

پست هایی را که در صفحه اینستاگرام خود انتشار می دهید، باید
کامال یونیک باشند. به نحوی که شما را از  سایر افرادی که به عنوان

influencer فعالیت می کنند، متمایز نمایند. بنابراین الزم است که
در زمینه کاری خود دانش زیادی داشته باشید و همواره تالش کنید

که اطالعات خود را آپدیت نما�د.

3- پیج خود را از طریق تبلیغات و هشتگ گذاری

مناسب به کاربران بیشتری معرفی کنید

پس از تولید محتوای جذاب و کاربر پسند الزم است که پست های

خود را از طریق  هشتگ های قوی و حرفه ای در دسترس مخاطبان
قرار دهید. راه دیگری که نقش موثری در شناخته شدن شما در

اینستاگرام دارد،

این است که تبلیغات مربوط به پیج خود را در سایر صفحاتی که در
حوزه کاریتان فعالیت می کنند، قراردهید. این روش تاثیر بسیار زیادی

در رشد پیج اینستاگرام دارد، اما هزینه هایی را به شما تحمیل
می کند.

4-برقراری ارتباط مناسب با کاربران
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برقراری تعامل مطلوب با کاربران یک اصل مهم در موفقیت هر
influencer محسوب می شود. از طریق برگزاری الیو، پاسخ گویی به

کامنت های مخاطبان و سایر روش ها بسته به استراتژی کاری خود،
می توانید با افراد مختلف در ارتباط باشید. با ایجاد یک فضای
صمیمی خواهید که پس از مدتی بسیاری از کاربران به فالوورهای

وفادار شما تبدیل خواهند شد.

مزایا و معایب اینفلوئنسر شدن

امروزه بسیاری از افراد برای به دست آوردن درآمد باال و پرستیژ
اجتماعی، تالش می کنند که به یک کاربر محبوب و موفق در فضای

اینستاگرام تبدیل شوند. یکی از عواملی که بر  محبوبیت اینفلوئنسر
شدن افزوده است،

مشهور شدن در فضای مجازی می باشد. اینفلوئنسرهای معروف

میلیون ها دنبال کننده دارند و همانند سلبریتی ها برای بسیاری از
افراد شناخته شده هستند. از جمله مزایایی که این شغل به همراه

دارد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

·        تاثیرگذاری بسیار زیاد بر روی فالوورها

·        جایگاه اجتماعی مطلوب
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·        کسب اعتبار در بین مردم

·        به دست آوردن درآمد باال از طریق همکاری با برندهای مشهور

فعالیت در این حرفه امکان دارد که شما را با چالش های بسیاری
روبرو کند. برای مثال چنانچه با یک برند بی کیفیت همکاری کنید،

ظرف مدت کوتاهی اعتبار و شهرتی را که برای آن زحمت بسیار زیادی
کشیده اید، از خواهید داد. مهم ترین چالش هایی که در مسیر

اینفلوئنسر شدن ممکن است با آن روبرو شوید، عبارتند از:

o       مهارت باال در تولید محتوا

o       صبر و پشتکار زیاد و صرف هزینه برای رشد پیج

o       حساسیت در همکاری با صاحبان برندها و تبلیغ محصوالت
شرکت های مختلف

نتیجه گیری

ممکن است درآمد باالی یک influencer شما را وسوسه کند و
دوست داشته باشید که در این زمینه فعالیت کنید. اما باید بدانید که
اینفلوئنسر شدن به این سادگی نیست و نمی توان یک شبه در

اینستاگرام به محبوبیت و شهرت رسید.

برای موفقیت در اینستاگرام الزم است، پشتکار زیادی داشته باشید و

مراحل گفته شده در باال را به دقت دنبال کنید. بدون شک یکی از
فاکتورهایی که تاثیر فوق العاده زیادی در موفقیت شما دارد، دارا
بودن دنبال کننده زیاد است. با خرید پکیج های افزایش فالوور مثل

خرید فالوور ارزان و با کیفیت و یا الیک و کامنت از سایت دیجی
ممبر می توانید با سرعت بیشتری در این مسیر پیش بروید.
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