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5/5 - (1 امتیاز)

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که از اینستاگرام کسب
درآمد کنید؟ اصال چگونه می توان از اینستاگرام درآمد کسب کرد؟

افرادی که این همه پول های میلیونی از طریق اینستاگرام به دست
می آورند چگونه این کار را انجام می دهند؟ همان طور که همه می

راهنمای خریدهمکاری در فروش با پورسانت باال

خدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر

همکاری در فروشوبالگ
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دانیم اینستاگرام یک بستر عالی برای پیشرفت و رشد برند ها می
باشد و به این دلیل به یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی

تبدیل شده است.

به دنبال آن هم یک بستر مناسب برای کسب درآمد های چندین

میلیونی می باشد. چرا که هم اکنون در سر تا سر جهان افراد زیادی
هستند که با استفاده از اینستاگرام روزانه چندین میلیون درآمد به
دست می آورند اما برای به دست آوردن این همه پول باید در ابتدا

با روش های این کار آشنا شوید.

به دنبال این موضوع سایت دیجی ممبر تصمیم گرفته است مقاله را

برای آشنایی بیشتر شما عزیزان با این موضوع آماده کند. در پایان
این مقاله شما می توانید با 4 شاهراه کسب درآمد از اینستاگرام
بدون سرمایه آشنا شوید و از آن ها برای به دست آوردن پول زیادی

استفاده کنید. پس تا پایان این مقاله ما را همراهی نما�د.

4 روش عالی برای کسب درآمد از اینستاگرام

همان طور که در بخش های باال تر گفته شد، این روز ها اینستاگرام
به یکی از بهترین شبکه های اجتماعی در زمینه کسب درآمد تبدیل
شده است. معموال می توان گفت که کل افراد جامعه از این شبکه

اجتماعی استفاده می کنند.

پس اگر شما هم قصد شروع فعالیت خود را در اینستاگرام دارید هم

اکنون این کار را انجام دهید و لحظه ای معطل نشوید. در
اینستاگرام به روش های مختلفی می توان کسب درآمد کرد. اما
خب تمامی این ها را اگر بخواهیم دسته بندی کنیم به 4 دسته

جداگانه تقسیم می شوند:

1.کسب درآمد با ارائه دادن محصوالت و خدمات

خودتان
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در صورتی که بخواهید با کمترین سرمایه کسب و کار خود را شروع
کنید اینستاگرام می تواند بهترین منبع برای این کار باشد. اگر هم در

زمینه تولید محصولی فعالیت می کنید چه بهتر که می توانید آن ها
را در اینستاگرام به دیگران نشان دهید و به فروش برسانید. اما

حتما پیج خود را به حالت اکانت بیزینسی در بیاورید.

2.کسب کردن درآمد از طریق همکاری در فروش

افرادی که بدون هیچ سرمایه ای می خواهند از اینستاگرام کسب
درآمد داشته باشند می توانند از این روش استفاده کنند. چرا که

همکاری در فروش می تواند بهترین گزینه باشد.

اگر بخواهید در زمینه همکاری در فروش فعالیت داشته باشید تنها
کافی است که یک پیج اینستاگرام بیزینس داشته باشید و روزانه به

صورت مرتب تولید محتوا کنید.

3.به کار بردن روش های تبلیغاتی

در واقع این روش شباهت زیادی به روش قبلی یعنی همکاری در

فروش دارد. نحوه کار کردن در این روش به گونه ای است که شما در
ابتدا با استفاده از روش های مختلف مانند تولید محتوای جذاب

اقدام به جذب فالوورهای زیاد می کنید.یا با خرید فالوور ارزان و با
کیفیت میزان مخاطب زیادی جذب کنید.

پس از آن که فالوور های شما زیادی شد، از جا های مختلف برایتان

پیشنهاد تبلیغات داده می شود. سپس با تبلیغات محصوالت دیگران
می توانید درآمد زیادی کسب کنید. اما باید دقت کنید که دراین

روش، تعامل خود را با دیگران افزایش دهید و پست های با کیفیتی
را اشتراک گذاری کنید.

4.کسب درآمد از اینستاگرام به عنوان فرد اینفلوئنسر
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اگر بخواهیم در مورد اینفلوئنسر ها مطلبی را بیان کنیم می توان
گفت که اینفلوئنسر ها افراد تاثیر گذاری هستند که همه آن ها

فالوور های بسیار زیادی دارند و فعالیت های مختلفی را انجام می
دهند.

این گونه افراد توانایی زیادی در تبلیغ و معرفی محصوالت دارند.

اینفلوئنسر ها معموال پست های جذاب و با کیفیتی را اشتراک
گذاری می کنند و از این طریق نظر کاربران خود را جلب می کنند.

شاید االن مشتاق به فعالیت در زمینه اینفلوئنسری باشید در این
صورت با روش های مختلفی می توانید کسب درآمد کنید.

روش های مختلف کسب درامد از اینستاگرام

1.برندسازی برای خود

2.کمک به برند سازی دیگران

3.تبلیغات
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با چه روش هایی می توانید کسب و کار خودتان

را در اینستاگرام رونق دهید؟

با توجه به این که روش های زیادی برای کسب درآمد از طریق
اینستاگرام وجود دارد، برای موفق شدن در هر زمینه ای باید برخی

اصول و قواعد اینستاگرامی را رعایت کرد. حال فرقی ندارد که شما در
کدام شاخه فعالیت دارید رعایت کردن این موارد زیر الزم و ضروری

می باشد. برخی از موارد مهم برای رونق کسب و کار ها در اینستاگرام
گزینه های زیر هستند:

1. تولید محتوای مطلوب

یکی از اصلی ترین کار ها در اینستاگرام تولید محتوا است.

2. فعالیت منظم در اینستاگرام

پس از تولید محتوای جذاب دومین قدم برای موفق شدن، انتشار
دادن منظم و دقیق این محتوا ها می باشد.

3. تعامل بیشتر با مخاطبان

در واقع کسب درآمد زیاد از طریق اینستاگرام با داشتن تعامل باال

ارتباط قوی دارد. به این دلیل حتما باید روز به روز تعامل خود را با
دیگران افزایش دهید.

در این مقاله از سایت دیجی ممبر سعی کردیم شما را با بهترین

روش های کسب درآمد از اینستاگرام آشنا کنیم. توصیه می کنیم که
این مقاله را به خوبی مطالعه کنید و از این روش ها حتما استفاده

کنید.

سواالت رایج کاربران در مورد کسب درآمد از اینستاگرام
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