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هیچ چیز به اندازه یک محتوای طراحی شده و جذاب نمی تواند
توجه مخاطبان را به خود جلب کند. به همین دلیل ساخت کاور
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که قبل از پخش آن برای مخاطبان نشان داده می شود، کاور پست
می گویند.

افرادی که به طور حرفه ای در فضای اینستاگرام به تجارت می پردازند،
تالش می کنند که از یک الگوی خاص  برای قالب محتوا استفاده

نمایند، تا مخاطبان با دیدن پست ناخودآگاه به یاد پیج آن ها
بیفتند. ساخت کاور اصول و قوانین خاصی دارد که در ادامه بحث به

آن ها خواهیم پرداخت.

فاکتورهای مهم در ساخت کاور پست اینستاگرام

قاب پست عالوه بر این که یک المان زیبایی پیج محسوب می شود،

مسیر موفقیت شما را در فضای اینستاگرام هموار می کند. اگر سری
به پیج های پر مخاطب و موفق بزنید، خواهید دید که بهترین و

حرفه ای ترین قاب ها را برای محتوای خود انتخاب کرده اند.

زیرا ادمین این قبیل اکانت ها از تاثیر کاور مناسب در رشد پیج
اینستاگرام آگاهی دارند و با استفاده از این ترفند کاربران را مشتاق

می کنند که ویدیو را تا آخر تماشا کنند.

اگر قصد دارید به طور جدی در اینستاگرام فعالیت کنید و کسب و
کار خود را توسعه دهید، الزم است که در  یک سری پارامترها را در

طراحی قاب محتوا در نظر بگیرید. مهم ترین فاکتورها در ساخت کاور
پست اینستاگرام به شرح ذیل می باشد:

1-ساخت کاور با سایز استاندارد

برای این که محتوای شما در مناسب ترین حالت به فالورها نشان داده

شود، بهتر است که طول و عرض کاور را یکسان انتخاب کنید. توصیه
می شود که قاب محتوای ویدئویی را با کیفیت 1080 در 1080 پیکسل

تنظیم نما�د.
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2-بهترین رنگ را برگزینید

باید تا آنجا که می توانید به جذابیت بصری محتوا بیفزا�د، تا
کاربران ترغیب شوند آن را مشاهده کنند. یکی از پارامترهای

تاثیرگذار در زیبایی محتوا، رنگ کاور آن است. بهتر است یک رنگ
خاص را برای تمام پست های خود انتخاب کنید، تا به نوعی معرف

برند شما باشد. به دلیل این که رنگ های گرم و شاد تاثیر بیشتری در
جلب توجه مخاطبان دارند، توصیه می شود که روی رنگ هایی نظیر

نارنجی، قرمز، زرد و غیره مانور دهید.

3- لوگوی پیج خود را فراموش نکنید

یکی از نکات مهم در ساخت کاور پست اینستاگرام این است که

حتمًا لوگوی صفحه تجاری خود را در آن به کار ببرید. این کار مزایای
بسیاری را برای بیزینس شما به دنبال خواهد داشت.

برای مثال سایر اکانت ها نمی توانند محتوای شما را کپی کنند. در
صورتی که بخواهند پست مربوطه را در صفحه خود قرار دهند،
مجبورند که حتما به نام منبع آن یعنی اکانت شما اشاره نمایند. از

این طریق کاربران بیشتری با کسب و کار شما آشنا شده و اقدام به
فالو کردن پیج تان می کنند.

مزیت دیگر استفاده از لوگو در کاور، این است که باعث برندسازی

می شود. یعنی کاربران به محض دیدن آن متوجه می شوند که این
محتوا به پیج تجاری شما تعلق دارد. عالوه بر این به کار بردن آرم

تجاری در قاب پشت کلیه فضاهای خالی را پوشش داده و ظاهر
زیبایی به آن می بخشد.

4-از عنوان های جذاب و کاربر پسند استفاده کنید

مخاطب در نگاه اول تیتر محتوای شما را می بیند. بنابراین انتخاب
عنوان مناسب نقش موثری در جذب مخاطب دارد. این تیتر باید
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آن قدر جذاب باشد که فرد را کنجکاو  نما�د که حتمًا پست را
مشاهده کند.

5- کاور پست با موضوع آن هم خوانی داشته باشد

یکی از فاکتورهای بسیار مهم در ساخت کاور پست اینستاگرام این

است که باید قابی را برای محتوا انتخاب کنید که با موضوع آن
هم خوانی داشته باشد. یعنی عنوان و عکس های بکار برده شده در

کاور بیانگر مفهوم کلی پست باشند. چنانچه بین این دو عدم
سازگاری مشاهده گردد، مخاطب بالفاصله پس از باز کردن ویدئو از

آن خارج می شود.

یکی از مواردی که توسط الگوریتم های اینستاگرام بررسی می گردد،
مدت زمانی است که کاربران صرف تماشای ویدئو می کنند. هرچه که

این تایم طوالنی تر باشد، به پیشرفت و ارتقاء پیج اینستاگرام کمک
شایانی می کند.

  حال اگر آن چه که در قاب پست نمایش داده شده، با محتوای فیلم

هم خوانی نداشته باشد، کاربر بالفاصله پس از ضربه زدن روی محتوا
از تماشای آن پشیمان می شود. این امر تاثیر منفی روی بیزینس شما

خواهد داشت.

بهترین نرم افزارها برای ساخت کاور پست کدامند؟

ادمین پیج های مشهور و پرطرفدار معموالً برای ساخت کاور پست

اینستاگرام از برنامه های حرفه ای استفاده می کنند. این کار سبب
می گردد که پیج اینستاگرام آن ها ظاهر زیبایی پیدا کرده و چندین

قدم از رقبای خود جلوتر باشند. از جمله ابزارهای طراحی قاب محتوا
می توان به موارد زیر اشاره نمود:

Inshot اپلیکیشن 
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این برنامه برای ویرایش عکس و ویدئو طراحی شده و به دلیل
محیط کاربری ساده و جذاب در بین کاربران طرفداران بسیاری پیدا

کرده است. می توانید از نرم افزار این شات برای طراحی کاور
پست های خود بهره ببرید؛ زیرا قابلیت ادیت تصاویر و ویدئو در این

اپلیکیشن وجود دارد. بنابراین نیازی به هیچ برنامه جانبی دیگری
نخواهید داشت.

Canva اپلیکیشن

تعداد قالب های این برنامه بسیار زیاد است و تمام سلیقه ها را
پوشش می دهد. این امکان برایتان فراهم شده که از بین کاورهای

مختلف هر کدام را که متناسب با سلیقه شما بود، انتخاب نما�د و
برای طراحی پست اینستاگرام مورد استفاده قرار دهید. البته نرم

افزار Canva از زبان فارسی پشتیبانی نمی کند، اما می توانید با
انتخاب عربی این محدودیت را دور بزنید. این برنامه در هر دو

سیستم عامل اندروید و ios قابل نصب می باشد.

Picsart  اپلیکیشن

این نرم افزار جالب و منحصر به فرد را به راحتی از گوگل پلی استور

دانلود کرده و در تلفن هوشمند خود نصب کنید. از جمله مزایای
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Picsart می توان به پشتیبانی از فونت های مختلف و همچنین
قابلیت اضافه کردن فونت های دلخواه اشاره نمود.

برنامه فتوشاپ

به احتمال زیاد همه شما با برنامه فتوشاپ آشنا هستید. این نرم افزار

مفید و کاربردی بهترین ابزار برای ساخت کاور پست اینستاگرام
محسوب می شود؛ زیرا امکانات و قابلیت های بسیاری را برای طراحی

قاب محتوا در اختیارتان می گذارد.

مراحل ساخت کاور پست توسط برنامه اینشات

به منظور ساخت یک کاور مناسب و جذاب برای محتوای خود الزم

است این مراحل را انجام دهید:

1.     نخست نرم افزار این شات را اجرا نما�د. سپس روی گزینه

ادیت ضربه بزنید و عکس مورد نظر برای کاور را برگزینید.

2.     در گام بعدی گزینه استیکر را انتخاب کنید و بعد روی گالری
کلیک نما�د. در نهایت عالمت پالس را برگزینید. حال باید یک
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به اشتراك بگذاريد!

فایل با پسوند Png را برای قاب محتوا انتخاب کنید و سپس آن را
متناسب با عکس خود سایز بندی نما�د.

3.    در گام آخر باید روی گزینه Text کلیک کرده و متن مورد نظر
خود را تایپ کنید. برای زیباتر شدن نوشته بهتر است که رنگ، فونت

و سایز آن را نیز تغ�ر دهید.

 

نتیجه گیری

اولین چیزی که در نگاه اول توجه کاربران را به خود جذب می کند،
قاب محتوا است. هر چه قدر که این قاب زیباتر و جذاب تر باشد،

مشتریان را بیشتر جذب کرده و در نتیجه فروش و درآمد شما هم باال
می رود. توسط یک کاور حرفه ای و جذاب می توانید به اکسپلور راه
پیدا کرده و از این طریق شاهد رشد بیزینس خود باشید.یا با خرید

ویو اکسپلور بازدید پیجتان را باال ببرید و هینطور ازاین رو الزم است
که ساخت کاور پست اینستاگرام را جدی بگیرید.

دانلود pdf این مقاله

منبع مقاله

سواالت پرتکرار آموزش ساخت کاور پست اینستاگرام

ویژه اکسپلور

معنی کاور پست چیست؟ +

بهترین نرم افزار برای ساخت کاور پست کدام است؟ +

خدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر

همکاری در فروشوبالگ



https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.digi-members.com%2Fmaking-an-instagram-post-cover%2F&t=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%B1
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.digi-members.com%2Fmaking-an-instagram-post-cover%2F&text=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%B1
https://reddit.com/submit?url=https://www.digi-members.com/making-an-instagram-post-cover/&title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%B1
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.digi-members.com%2Fmaking-an-instagram-post-cover%2F&title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%B1&summary=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%B1%0D%0A%20%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%D9%87%DB%8C%DA%86%20%DA%86%DB%8C%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D9%88%20%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%20%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%20%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%AC%D9%84%D8%A8%20%DA%A9%D9%86%D8%AF.%20%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://api.whatsapp.com/send?text=https%3A%2F%2Fwww.digi-members.com%2Fmaking-an-instagram-post-cover%2F
https://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fwww.digi-members.com%2Fmaking-an-instagram-post-cover%2F&name=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%B1&description=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%B1%0D%0A%20%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%D9%87%DB%8C%DA%86%20%DA%86%DB%8C%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D9%88%20%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%20%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%20%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%AC%D9%84%D8%A8%20%DA%A9%D9%86%D8%AF.%20%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.digi-members.com%2Fmaking-an-instagram-post-cover%2F&description=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%B1%0D%0A%20%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%D9%87%DB%8C%DA%86%20%DA%86%DB%8C%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D9%88%20%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%20%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%20%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%AC%D9%84%D8%A8%20%DA%A9%D9%86%D8%AF.%20%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C&media=https%3A%2F%2Fwww.digi-members.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F10%2Ftutorial-on-how-to-make-an-instagram-post-cover-for-explorer2-scaled.jpg
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fwww.digi-members.com%2Fmaking-an-instagram-post-cover%2F&title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%B1&description=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%B1%0D%0A%20%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%D9%87%DB%8C%DA%86%20%DA%86%DB%8C%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D9%88%20%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%20%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%20%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%AC%D9%84%D8%A8%20%DA%A9%D9%86%D8%AF.%20%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C
mailto:?body=https://www.digi-members.com/making-an-instagram-post-cover/&subject=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%B1
https://www.digi-members.com/buy-instagram-explore/
https://www.digi-members.com/wp-content/uploads/2022/10/tutorial-on-how-to-make-an-instagram-post-cover-for-explorer.pdf
https://later.com/blog/how-to-get-on-instagram-explore-page/
https://www.digi-members.com/
https://www.digi-members.com/blog/
https://www.digi-members.com/affiliate-marketing/

