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خدمات ویو، الیک و کامنت

سایر خدمات دیجی ممبر

راهکار هایی برای رشد سریع پیج

اینستاگرام

5/5 - (5 امتیاز)

اینستاگرام یک پلتفرم پرمخاطب است که بر پایه فیلم و عکس شکل
گرفته است. از آنجا که این دو فرمت محتوایی بین کاربران

محبوبیت فراوانی دارند، می توان از این اپلیکیشن برای بازاریابی
آنالین استفاده کرد. رشد کسب و کار در اینستاگرام نیازمند صبر،

خدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر

همکاری در فروشوبالگ
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پشتکار و رعایت یک سری اصول است. فرقی نمی کند که در چه
زمینه ای فعالیت می کنید، رعایت نکاتی ک در ادامه بحث بیان

می شود، به شما کمک می کند که تجارت خود را در اینستاگرام رشد
دهید.

فاکتورهای موثر بر رشد کسب و کار در اینستاگرام

۱-پست های جذاب به اشتراک بگذارید

اولین قدم برای رشد کسب و کار در اینستاگرام تولید مداوم محتوا
است. اکثر تجارت های اینستاگرامی در همین گام اول شکست

می خورند، زیرا به اصول تولید محتوا آگاه نیستند.

کاربران این شبکه اجتماعی دوست دارند پیج هایی را فالوو کنند که
ارزشی را ارائه دهد و از این که با انبوه تبلیغات در فید خود مواجه

شوند، بیزارند. بنابراین اگر تنها روی انتشار پست های تبلیغاتی تمرکز
کنید، دنبال کنندگان شما را آنفالوو خواهند کرد.

باید از همین االن استراتژی خود را در زمینه تولید محتوا تغ�ر دهید

و عالوه بر مطالب تبلیغاتی، پست هایی را منتشر کنید که غنی بوده و
حرفی برای گفتن داشته باشند.

در این حالت فالوورها با پست ها درگیر شده و تعامل شما افزایش
پیدا می کند. الگوریتم های اینستاگرام نیز پیج را در هشتگ ها و
اکسپلور در معرض دید افراد بیشتری قرار می دهند و این یعنی

پیشرفت بیزینس شما.

۲-پیج های قوی را فالوو کنید

یکی از رموز رشد کسب و کار در اینستاگرام این است که صفحات
پرمخاطب و قوی را دنبال کنید. برای این کار الزم است پیج هایی را

پیدا کنید که مخاطبان آن به موضوع فعالیت شما عالقه مند باشند.

https://www.digi-members.com/buy-clubhouse-followers/
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چنانچه بتوانید استراتژی فالوو کردن را به طور اصولی انجام دهید،
نقش موثری در رونق تجارت در اینستاگرام دارد و موجب حرکت رو

به جلوی شما می گردد.

پس اگر می دانید که با دنبال کردن اکانتی از حمایت آن برخوردار

خواهید شد، هرگز در این کار تردید نکنید. اگر پیج هایی که اعتبار
فراوانی در این شبکه اجتماعی دارند، در استراتژی فالوو و آنفالوو با
شما مشارکت داشته باشند، در این صورت تحت حمایت های تعاملی

آن ها قرار می گیرید و رشد تصاعدی اکانت تجاری خود را تجربه
می کنید.

۳-اجتماعی باشید

اینستاگرام یک رسانه اجتماعی است، پس اگر با دیگران تعامل

داشته باشید، آن ها نیز با شما ارتباط برقرار می کنند. توصیه می شود
که روزانه مقداری از وقت خود را صرف الیک کردن و کامنت گذاشتن
برای صفحات همکار کنید، تا آن ها نیز متقابال این کار را برایتان

انجام دهند.

۴- از اشتراک گذاری بیش از حد تبلیغات خودداری کنید

یکی از واقعیت های تلخ اینستاگرام برای صاحبان اکانت های تجاری
این است که کاربران عالقه ای به محتوای تبلیغاتی نشان نمی دهند.
بنابراین اگر آن ها را پیوسته با این نوع پست ها بمباران کنید، مطمئنا

آنفالوو خواهند کرد. هیچ کس اجباری برای دنبال کردن صفحه شما
ندارد، پس این شما هستید که باید خود را با سالئق فالوورها

هماهنگ کنید.

۵-در تعامل با فالووران خالقیت داشته باشید.

برای رشد کسب و کار در اینستاگرام باید طوری با کاربران ارتباط
برقرار کنید که از رقبایتان متمایز شوید. برای مثال اگر در زمینه غذا



١۶:١،  ١١۴٠١/٨/٢۴ راھکارھایی برای رشد سریع پیج اینستاگرام

https://www.digi-members.com/solutions-for-the-rapid-growth-of-the-instagram-page/ 4/8

فعالیت دارید، صرفا به قرار دادن تصاویر رستوران و خوراک های
مختلف در پیج بسنده نکنید.

سعی کنید خالق باشید و مخاطب را وادار به تعامل نما�د. برای
مثال می توانید یک کلیپ طنز با یک آشپز تولید کنید، یا در الیوهایی

که انتشار می دهید با فالووران به شوخی بپردازید.

دارا بودن یک هویت ویژه باعث می شود که افراد تمایل پیدا کنند
شما را بیشتر بشناسند. به همین دلیل اقدام به فالوور کردن پیج

می کنند و این به معنای رشد کسب و کار در اینستاگرام است.

با قرار دادن جایزه و تخفیف هایی خوب برای مشتریان می توانید یک

پیج فروشگاهی منحصر به فرد داشته باشید. مثالً اعالم کنید که به ۵۰
نفر اولی که پست هایتان را الیک می کنند، ۲۰ درصد تخفیف
می دهید. با این روش عالوه بر افزایش فروش نزد مخاطبان

محبوبیت پیدا می کنید.

۶-الگوریتم های اینستاگرام را با خود همراه کنید

باید تالش کنید که توجه الگوریتم ها را جلب نما�د. دستیابی به این
هدف زمانی امکان پذیر است که فالوورها عکس العمل خوبی نسبت
به پست ها داشته باشند. در چنین شرایطی هوش مصنوعی



١۶:١،  ١١۴٠١/٨/٢۴ راھکارھایی برای رشد سریع پیج اینستاگرام

https://www.digi-members.com/solutions-for-the-rapid-growth-of-the-instagram-page/ 5/8

اینستاگرام متوجه می شود که محتوای جذاب شما کاربران را وادار به
تعامل کرده است. اکنون الگوریتم ها به شما پاداش می دهند، یعنی

پیج را در اکسپلور باال می آورند، تا سایر کاربران هم بتوانند آن را
ببینند.

زمانی که مورد توجه اینستاگرام قرار بگیرید، محتوای شما در نتایج
جستجو و هشتگ ها دیده می شوند و ظرف مدت کوتاهی به اهداف

خود در زمینه رشد کسب و کار در اینستاگرام خواهید رسید.

۷-عکس های باکیفیت از محصوالت خود منتشر کنید

یکی از فاکتورهای موثر بر توسعه بیزینس این است که از عکس های

حرفه ای، شفاف و باکیفیت برای محصوالت ارائه شده در پیج
فروشگاهی خود استفاده کنید. منظور از حرفه ای بودن این است که

تصاویری از تمام زوایای کاال قرار دهید، چون در بسیاری موارد
مشتری اگر نتواند ابعاد و ظاهر محصول را به خوبی ببیند، از خرید

منصرف می شود.

۸-به ظاهر پیج فروشگاهی خود اهمیت بدهید

الزم است که در مورد نحوه چیدمان پست ها یک استراتژی قوی

داشته باشید. نحوه چیدمان تصاویر و نمای کلی پیج باید طوری
باشد که کاربر انگیزه پیدا کند، تا سایر پست های شما را نیز ببیند.
به عنوان مثال یک تم رنگی خاص که معرف بیزینس باشد، شما را از

رقبا متمایز می کند و مشتری با دیدن آن تم ناخودآگاه به یاد
فروشگاه اینستاگرامی تان می افتد.

نتیجه گیری

با باال رفتن سطح سواد مردم، خیلی از افراد خریدهای خود را از
طریق فضای مجازی انجام می دهند. به همین دلیل صاحبان بسیاری

از کسب و کارها ترجیح می دهند که تجارت خود را در بستر
اینستاگرام توسعه دهند. رشد کسب و کار در اینستاگرام به این



١۶:١،  ١١۴٠١/٨/٢۴ راھکارھایی برای رشد سریع پیج اینستاگرام

https://www.digi-members.com/solutions-for-the-rapid-growth-of-the-instagram-page/ 6/8

به اشتراك بگذاريد!

مطالب مرتبط

ثبت ديدگاه

سادگی ها میسر نمی شود، اما با رعایت نکاتی که در این نوشتار بیان
شد، می توانید بیزینس خود را به جایگاه مناسبی برسانید.

خرید فالوور یکی از راه کارهایی است که مسیر پر پیچ و خم موفقیت
در اینستاگرام را هموار می کند. رشد در رسانه های اجتماعی نیازمند

صرف زمان و تالش بسیار است، اما با خرید فالوور ارزان از سایت
دیجی ممبر می توانید از راه میانبر به مقصد برسید.

منبع مقاله 

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

سواالت متداول رشد کسب و کار در اینستاگرام

آیا خرید فالوور باعث رشد کسب و کار در اینستاگرام می شود؟ +

آیا تکنیک فالوو و آنفالوو در رشد پیج اثر دارد؟ +
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