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5/5 - (3 امتیاز)

در مورد گذاشتن لینک در بیو اینستاگرام چه می دانید؟ آیا اطالع
دارید که لینک چگونه ساخته می شود و اصال چه کاربرد هایی دارد؟

همه خوب می دانید که این روز ها رقابت سنگینی مابین کسب و کار
ها در اینستاگرام به وجود آمده است

راهنمای خریدهمکاری در فروش با پورسانت باال
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و ادمین پیج های کاری معموال از هر ابزار و از هر روشی برای دیده
شدن بیشتر و فروش بیشتر محصوالت استفاده می کنند. در این

میان اینستاگرام یک قابلیت جالب دیگر در اختیار کاربران خود قرار
داد و آن هم گذاشتن لینک بوده است.

در واقع گذاشتن لینک در بیو اهمیت ویژه ای برای پیج های
بیزینسی دارد. علت اهمیت گذاشتن لینک این است که صاحبان
کسب و کار ها و برند های معروف می توانند از طریق این لینک ها

کاربران را به طرف وب سایت های خود سوق دهند.

گاهی اوقات صاحبان کسب و کار ها عالوه بر این که در اینستاگرام

فعالیت دارند در دیگر شبکه های مجازی هم نیز اکانت دارند و در آن
جا نیز فعالیت می کنند. اگر آنها بخواهند مشتریان خود را از دیگر
شبکه های خود مطلع کنند می توانند از طریق گذاشتن لینک اقدام

به این کار بکنند.

به این دلیل وب سایت دیجی ممبر هم تصمیم گرفته تا مقاله در
مورد گذاشتن لینک در بیو اینستاگرام و آموزش ساخت لینک تهیه

کند و در اختیار کاربران خود قرار دهد. پس تا می توانید این مطالعه
را به خوبی مطالعه نما�د و با راه و روش های این کار آشنا شوید.

مراحل گذاشتن لینک تکی در بیو اینستاگرام

اگر بخواهید تصمیم به گذاشتن لینک در بیو خود بکنید هیچ مانعی

وجود ندارد و می توانید به راحتی این کار را انجام دهید. جهت
گذاشتن لینک تکی در بیو اینستاگرام کافی است که مراحل زیر را طی

کنید:

1.در ابتدا وارد برنامه اینستاگرام شوید.

2.سپس وارد صفحه پروفایل خود شوید و گزینه ادیت پروفایل را
بزنید.
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3.حال برای این که بتوانید لینک قرار دهید به قسمت وب سایت
بروید.

4.سپس لینک مورد نظر را در این قسمت وارد کنید و در نهایت
عالمت تیک را به معنای تا�د بزنید.

زمانی که لینک ثبت شد برای تست کردن درستی آن، می توانید روی

آن کلیک کنید تا ببینید شما را به چه صفحه ای هدایت می کند.

نحوه قرار دادن لینک تلگرام در بیو اینستاگرام

بسیاری از ادمین ها در تلگرام نیز کانال دارند و می خواهند آن را در
اختیار مشتریان خود در اینستاگرام بگذارند. در این صورت بهترین

روش قرار دادن لینک تلگرام در بیو اینستاگرام می باشد.

به همین منظور کافی است که آیدی تلگرامی خودتان را در قسمت
وب سایت قرار دهید. ولی در ابتدا آیدی عبارت زیر را نیز وارد کنید:

/t.me

نحوه گذاشتن چند لینک در بیو اینستاگرام
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زمانی که بخواهید بیش از یک لینک را در بیو اینستاگرامی خود قرار
دارد گاها با محدودیت هایی مواجه می شوید. به این منظور باید از

ابزار های دیگری استفاده کنید تا این محدودیت ها را از میان
بردارید.

zilink1.استفاده کردن از ابزار

زیلینک در واقع یک وب سایت ایرانی می باشد که برای گذاشتن
لینک در بیو کاربرد هایی دارد.

برای استفاده کردن از زیلینک باید مراحل زیر را طی کنید:

1.پس از وارد شدن به وب سایت، روی گزینه ثبت نام کلیک کنید و

یک حساب برای خود باز کنید.\

2.بعد از این که اطالعات خود را در سایت وارد کردید ثبت نام شما
به پایان رسیده است.

3.سپس در قسمت داشبورد، گزینه ساخت اولین زیلینک را بزنید.
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4.صفحه ای برایتان باز می شود که باید یک پروفایل ایجاد کنید و
نام و تصویر و… را وارد کنید.

5.صفحه دیگری برایتان باز می شود که در آن باید گزینه افزودن
بالک را بزنید و نوع بالک را نیز تع�ن کنید.

6.سپس متن و آدرس لینک را وارد کنید.

7.در نهایت روی گزینه ذخیره بزنید .
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8.حال باید به داشبورد برگردید و از لینک ساخته شده، کپی بردارید.

9.سپس لینک ساخته شده را از طریق تنظیمات اینستاگرام، در

قسمت وب سایت بیو قرار دهید.

روش های افزایش دادن کارایی لینک در بیو

اینستاگرام

1.می توانید به هنگام قرار دادن لینک از حروف مشخص و معنا دار
استفاده کنید.

2.بهتر است که به هنگام ساخت لینک، از کلمه هایی استفاده کنید

بیانگر محتوا داخل لینک باشد. چرا که زمانی که یک کاربر بداند که با
کلیک روی لینک به کجا قرار است برود، در این صورت با میل

بیشتری از لینک استفاده می کند.

3.استفاده کردن از لینک های کوتاه تر می تواند برای مخاطب
جذاب تر باشد. ولی خب شاید گاهی اوقات لینک هایی را قرار

میدهید که متن بسیار طوالنی دارند. برای این منظور می توانید از
ابزار های جانبی در این زمینه استفاده کنید. برای مثال می توانید از
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وب سایت زیر برای کوتاه کردن لینک های خود استفاده کنید و آن
ها را جذاب تر کنید:

B2n.ir

4.بهتر است از ایموجی ها نیز استفاده کنید. در این صورت به
جذابیت بصری لینک افزوده می گردد.

در واقع قرار دادن لینک در بیو اینستاگرام می تواند نقش مفیدی در
رشد پیج های اینستاگرامی داشته باشد. پس با مطالعه دقیق این

مقاله و استفاده از راهکاری های معرفی شده می تواند به رشد پیج
اینستاگرامی شما کمک کند.

سایت دیجی ممبر منبع فروش خدمات اینستاگرامی مثل خرید

فالوور ، خرید الیک ، خرید کامنت اینستاگرام و… می باشد اگر
دنبال راهی با هزینه کم و واقعی میگردید برای باال بردن صفحه

اینستاگرام خود این سایت برای شاست.

برخی سواالت متداول گذاشتن لینک در بیو اینستاگرام

برای گذاشتن لینک یوتیوب در بیو اینستاگرام چه کاری انجام دهیم؟ +

چگونه می توانیم لینک کانال تلگرامی را در بیو اینستاگرام قرار دهیم؟ +
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