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خریدهای اینترنتی در چند سال اخیر بسیار محبوب شده اند. با
شیوع بیماری همه گیر کرونا، این استقبال از خریدهای آنالین هم

افزایش یافت. حال اینستاگرام یکی از مهم ترین برنامه ها در
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خصوص خریدهای ایننرنتی می باشد که می توان در آن تمام
محصوالت را به راحتی سفارش داد.

البته برخی از محصوالت در این برنامه فروش بیشتری دارند و افراد
بیشتری هم برای خرید آن ها اقدام می کنند. در ادامه با ما همراه

باشید تا پرفروش ترین محصوالت اینستاگرام را برای شما معرفی
کنیم.

اینستاگرام چه تاثیری بر روی خریدهای اینترنتی

دارد؟

اینستاگرام جزو اپلیکیشن هایی با مخاطب های بسیار زیاد است.
حدود یک میلیارد کاربر از این اپلیشیکن استفاده می کنند. همچنین

افراد بسیاری هم به صورت روزانه در این اپلیکیشن فعالیت کرده و
حتی پست ها و استوری ها را مشاهده می نمایند.

جالب است بدانید که بیشترین خریدهای اینترنتی از طریق

اینستاگرام صورت می  گیرد.  سرمایه گذاری های زیادی بر روی این
اپلیکیشن صورت گرفته است. هشتگ های بسیاری در خصوص

برندهای مشهور و کاالها مشاهده می شود.

از نظر کاربران خریدهای اینترنتی ساده است و انتخاب محصوالت
هم راحت تر صورت می گیرد. نسبت به اپلیکیشن هایی مثل

فیسبوک و تلگرام و… اینستاگرام از نظر خریدهای موفق تر عمل
کرده است. حدود ۵۰ درصد از افرادی که در اینستاگرام فعالیت

دارند، حداقل یک برند یا یک پیج فروش محصوالت را دنبال و
همراهی می کنند.

برندهای مشهور و معروفی در این برنامه فعالیت دارند که افراد به

راحتی می توانند محصوالت آن ها را تهیه کنند. همچنین اینستاگرام
قابلیت های بسیاری را ارائه داده است که با استفاده از آن ها کسب
و کارهای اینترنتی و کسانی که در این برنامه یک پیج کاری دارند، به
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راحتی دیده می شوند و می توانند محصوالت خود را به فروش
برسانند.

آشنایی با محبوب ترین و پروفروش ترین

محصوالت اینستاگرام

همان طور که ذکر شد، امروزه محصوالت بسیاری در اینستاگرام به

فروش می رسند.  حال برخی از مشهورترین آن ها که طرفداران
بسیاری دارند، عبارت اند از:

لباس و پوشاک

لباس و پوشاک جزو دسته محصوالت پرطرفدار در اینستاگرام می
باشند. طبق آمارگیری های انجام شده، لباس و پوشاک چه زنانه، چه

بچگانه و مردانه، طرفداران بسیاری دارند و اکثر افراد لباس های خود
را از این برنامه اجتماعی تهیه می نمایند. با راه اندازی یک پیج که

در خصوص فروش انواع پوشاک فعالیت دارد، می توانید با سود
نسبتا خوبی در یک مدت کوتاه دست بیابید.

کیف و کفش

کیف و کفش جزو دسته پرفروش ترین محصوالت اینستاگرام می
باشند. شاید کمی خرید کفش به صورت آنالین کمی ریسک باشد،

اما بازهم افراد بسیار زیادی هستند که روزانه هشتگ کیف و کفش را
سرچ کرده و خرید خود را از فضای مجازی و اینستاگرام انجام می

دهند.

البته توجه داشته باشید که در صورت راه اندازی یک پیج برای کسب
و کار، حتما مشخصات محصوالت را درج کنید تا هم افراد اعتماد

کنند و هم خرید راحت تری را انجام دهند.
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لوازم آرایشی

محصوالت آرایشی در کل طرفداران بسیاری دارند. حال در
اینستاگرام اکثر پیج هایی که در خصوص فروش لوازم آرایشی و

بهداشتی فعالیت دارند، هم در مدت کوتاهی فالووران زیادی جذب
می نمایند و هم فروش آن ها افزایش می یابد. با به اشتراک گذاری

عکس محصوالت و استفاده از هشتگ های مرتب می توانید آن ها
را به بقیه افراد نشان دهید.

اکسسوری منزل

اکسسوری های منزل هم جزو دسته پرفروش ترین محصوالت
اینستاگرام شناخته می شوند. البته توجه داشته باشید که در هنگام

ارسال محصوالت و وسایل دکوری منزل از بسته بندی های محکم و
مقاوم استفاده کنید تا وسایل آسیبی نبینند.

ساعت مچی

دسته دیگری از محصوالت، ساعت مچی ها هستند. اغلب بانوان و
آقایان ساعت مچی های خود را از اینستاگرام تهیه می کنند. شما

می توانید عالوه بر ساعت مچی ها، پیجی را راه اندازی کنید که
اکسسوری های مردانه و زنانه هم دارد. با هشتگ های ایرانی و

خارجی هم محصوالت خود را معرفی کنید.

حیوانات خانگی
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حیوانات خانگی هم در اینستاگرام بسیار خرید و فروش می شوند.
البته امروزه خرید فروش این حوانات ممنوع شده و اگر قصد دارید

در این زمینه فعالیت کنید، بهتر است که با واگذاری آن ها سودی به
دست آورید.

لوازمات جانبی موبایل

قاب موبایل، گلس، هندزفری، هدفون ها و… جزو دسته لوازمات
جانبی موبایل می باشند که افراد بسیاری آن ها را از اینستاگرام تهیه

می نمایند. توجه داشته باشید که محصوالت یونیک و خاصی را در
پیج به اشتراک بگذارید تا فروش افزایش یابد.

هنرهای دستی

هنرهای دستی و دست سازه ها هم در صدر لیست پرفروش ترین

محصوالت اینستاگرام قرار دارند. افراد بسیاری در اینستاگرام از
کارهای دست سازه حمایت می کنند و آن ها را خریداری می کنند.

پس اگر جزو دسته افرادی هستید که به تولید لوازمات دست ساز

عالقه دارید، همین حاال پیج خود را راه اندازی کنید یا با خرید پیج
اینستاگرام از سایت دیجی ممبر پیج خود را راه اندازی کنید. این
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به اشتراك بگذاريد!

مطالب مرتبط

ثبت ديدگاه

محصوالت می تواند شامل نقاشی، دستبندهای دست ساز، قاب ها،
کفش ها و… باشند.

منبع مقاله

سوالت متداول پرفروش ترین محصوالت در اینستاگرام

برای خواندن این مقال به صورت افالین pdf را دانلود کنید.

آیا اینفلوئنسر ها باید مالیات بپردازند؟ +

پر فروش ترین ترین محصوالت در اینستاگرام ایران کدامند؟ +

برای درآمد زایی در اینستاگرام به چه چیزی نیاز داریم؟ +

موضوع مالیات برای اینفلوئنسر ها چگونه است؟ +

چگونه میتوانم در اینستاگرام موفق شم و فروش محصوالت خود را باال
ببرم؟ +
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