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مفهوم اصلی از تولید محتوا در اینستاگرام چیست؟
به طور کلی به مجموع اطالعات طبقه بندی شده در قالب فیلم ،عکس،
متن که پیامی را به مخاطب منتقل میکند ،محتوا گفته میشود .منظور
از تولید محتوا در اینستاگرام هم ارائه در واقع محتواهای مناسب با
شناخت درست از مخاطبان است.
محتوا خوراک مخاطب است .در صورت نبود محتوای حرفه ای تالش
شما بیهوده خواهد بود .هر چقدر هم که محبوب و با سابقه باشید ،از
یک جایی در صورت افت ارزش محتوا کنار گذاشته خواهید شد.
آیا میتوانید کسی را پیدا کنید که از افزایش فالوور و دیده شدن بیشتر
در فضای اینستاگرام استقبال نکند؟ اینستاگرام رفته رفته میان ما
ایرانیان محبوبیت بیشتری پیدا کرده و این روزها به بستری مهم جهت
درآمدزایی بیشتر کسب و کارها و افراد مختلف مبدل شده است.
شما اگر در ابتدای کسب و کار خود هستید می توانید با خرید فالوور
واقعی برای پیج اینستاگرام خود شروع قدرتمندتری داشته باشید.
بررسیهای صورت گرفته و مطالب منتشر شده زیادی نشان می دهد
کیفیت باالی محتوا در کنار تداوم آن ،رمز موفقیت صفحات محبوب در
شبکه اینستاگرام است.
هرچند در سطح استاندارد های جهانی روشی برای ایده یابی محتوای
اینستاگرام وجود ندارد ،با این حال ،انواع متنوع و گوناگونی از
محتواها وجود دارد که همواره برای مخاطبان اینستاگرامی جذاب و
سرگرم کننده است.
در این مطلب به بررسی مفهوم تولید محتوا و نکات مرتبط آن
میپردازیم و در ادامه ایدههای متنوعی را برای

تولید محتوا در

اینستاگرام را معرفی خواهیم کرد که میتواند برای پیشرفت کسب و
کار شما و افزایش مخاطبها بسیار مفید واقع شود.
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کسب و کارها و افراد مختلف ،بر اساس شرایط ویژه و توجه بسیار
زیادی که در این بستر وجود دارد ،همواره در تالش اند با تولید محتوا
حرفه ای باکیفیت بتوانند توجه مخاطبان را به سمت خود جلب کنند.
احتماال این روزها عبارت تولید محتوا را در اینستاگرام را زیاد میشنوید،
مسلما به این خاطر است که در دنیای امروز« ،توجه» بزرگترین سرمایه
هر فرد و یا یک مجموعه است.

درباره استراتژی تولید محتوا در اینستاگرام بیشتر
بدانید
فرض کنید قرار است فردا عازم یک سفر طوالنی و طاقت فرسا شوید.
چه کارهایی انجام خواهید داد؟ احتماال ابزارهای مورد نیاز خود را
آماده کرده و اتفاقات احتمالی را در نظر میگیرید و از همه مهمتر اینکه
نقشه مسیر خود را برای رسیدن به مقصد مشخص میکنید .موفق
شدن در فضای شبکه اینستاگرام هم دقیقا مثل سفری طوالنی و طاقت
فرسا است.
برای رسیدن به مقصد در این مسیر پر پیچ خم ،چه کسب و کاری
داشته باشید و یا بخواهید روی پرسونال برندینگ شخصی خودتان کار
کنید ،نیاز به نقشه ای دقیق و از پیش تعیین شده دارید .اینجا است
که اهمیت استراتژی محتوا در اینستاگرام و یا همان نقشه راه،
مشخص میشود.

هویت بصری ویژه خود را بسازید
اینستاگرام در اصل اقیانوس محتوا است .برای اینکه در میان این
حجم گسترده از محتوا شانس دیده شدن بیشتری را برای خود داشته
باشید ،میبایست سعی کنید پستهایی با قالب شبیه به هم داشته
باشید .داشتن هویتی یکپارچه در اینستاگرام موجب میشود تا چشم
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مخاطب به سبک پستهای شما عادت کند و در بلند مدت زمانی که
محتوای صفحه شما را میبیند ،در همان ثانیه های ابتدایی متوجه
شود که شما دارید با او صحبت میکنید و نه شخص دیگری.
پیش از این برای اینکه بتوانید طر حهای گرافیکی حرفه ای و زیبایی
داشته باشید ،چارهای جز استخدام نمودن یک گرافیست حرفه ای و یا
یادگیری نرم افزارهای نسبتا دشواری همچون فتوشاپ وجود نداشت.
در حال حاضر شرایط فرق کرده است .وب سایتیهای زیادی به وجود
آمدند که حداقل امکان شروع مستقل کار و طراحی پستهای ساده در
ابتدای مسیر را به راحتی آب خوردن ممکن ساخته اند.

از انواع مختلف محتوا استفاده کنید
برخی از صفحات در یک قالب محتوایی خاص گیر میکنند .به مرور
زمان سبک محتوای شما تکراری شده و در دنیای رنگارنگ و مملو از
تنوع گم میشود .برای موفقیت در فضای شبکه اینستاگرام الزم است از
انواع مختلف محتوا استفاده کنید.
از ویدیو ها و عکس ،گیف و پستهای اسالیدی تا انتشار یک فایل
صوتی کوتاه ،همه را کنار هم قرار دهید تا برای مخاطب تازه و خالق
باقی بمانید.
ارتباط نزدیک برقرار کنید
هر میزان که ارتباط بیشتری در این فضا برقرار کنید ،شانس موفقیت
شما بیشتر خواهد بود .ارتباط با مخاطبان به طور کلی اصلی مهم و
اساسی برای پیشرفت در فضای ایسنتاگرام است .ولی زمانی که ارتباط
صمیمی با مخاطبان برقرار کنید و وفاداری آنها را به همراه خواهد
داشته باشید ،محبوبیت شما چندین برابر خواهد شد.
به غیر از این مورد ارتباط با صفحات هم سو و شبیه به خود را فراموش
نکنید .همواره سعی کنید به اجتماع گروه همکاران خود ملحق شوید و
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با ساختن ارتباط بیشتر بتوانید هم افزایی بیشتری را داشته باشید .این
شکل از هم افزایی که در نهایت به نفع هر سه ضلع این مثلث خواهد
بود .شما ،همکاران و مخاطبان.

با اینفلوئنسرها همکاری کنید

با تولید محتوا مستمر و حرفه ای به مرور زمان در اینستاگرام دیده
خواهید شد و به اهداف خود می رسید ،اما همکاری با اینفلوئنسرها
یکی از میانبرهایی هستند که به شما کمک میکند سریعتر به مقصد
برسید.
در حال حاضر افراد و کسب و کارهای مختلفی در کنار تولید محتوا
حرفه ای ،با صرف هزینه بسیار سریعتر برای صفحات خود مخاطب
جذب میکنند .شما هم میتوانید با افرادی که مخاطبان بیشتری دارند
همکاری کنید و در ازای پرداخت هزینه تبلیغات ،به سرعت رشد کنید.
شما به می توانید از سایت معتبر دیجی ممبر استفاده کنید و از
خدماتی همچون الیک واقعی ارزان قیمت دیجی ممبر استفاده کنید.

5/9

https://www.digi-members.com/instagram-content-strategy/

10/22/22, 2:07 PM

بهترین استراتژی تولید محتوا در اینستاگرام به صورت حرفه ای

بهترین ایده های تولید محتوا در اینستاگرام
چیست؟
هر پیجی که در این فضا محتوای مفید ،تخصصی و مورد نیاز گروهی از
کاربران را تولید کند موفق خواهد شد .با این اوصاف صفحات طنز و
سرگرمی ،موفقیت ،سبک زندگی و فروشگاههای اینترنتی از محبوبترین
صفحات در شبکه اینستاگرام هستند .پس اگر ایده مشخصی ندارید
میتوانید از این موضوعات استفاده کنید و برای خود کسب در آمد
کنید.

چطور برنامه ریزی خوب برای پیج اینستاگرام
داشته باشیم؟
در ابتدا هدف خود را مشخص کنید .در مرحله بعد سعی کنید کاربران
خود را بشناسید و با یک برنامه ریزی دقیق کار خود را آغاز کنید .یک
تقویم محتوای منعطف ماهانه و یا هفتگی برای این کار بسیار مناسب
است تا بتوانید در صورت لزوم نوع محتوای خود را به شکل دیگری
تغییر دهید.

محتواهای پرطرفدار اینستاگرام چه هستند؟
محتوا های آموزشی ،نقل قولها ،مصاحبهها ،معرفی فیلم و یا کتاب،
ترندها ،مسابقات ،تخفیفات از محتواهای پربازدید در شبکه اینستاگرام
هستند .به کمک تولید محتوا حرفه ای در فضای اینستاگرام میتوانید
درآمد خوبی کسب کنید.

قیمت تولید محتوا در اینستاگرام چقدر است؟
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هزینه تولید محتوا در شبکه اینستاگرام بستگی به تعداد پست در هر
روز و نوع محتوای مورد نظر شما متفاوت است .به عنوان مثال ساخت
پستهای ویدئویی ،اینفوگرافیک ،موشن گرافی ها نسبت به عکس
ساده ،بسیار سختتر بوده و هزینه باالتری هم دارد.
جمع بندی
به خاطر داشته باشید که موفقیت در الگوریتم اینستاگرام به طور مداوم
الگوی یکسانی ندارد .برای کسب موفقیت الزم نیست تمامی ایدههای
معرفی شده را به طور همزمان به کار بگیرید .بلکه باید ببینید کدام یک
از ایدهها به کسب و کار شما نزدیک تر هستند و کدام را به شیوه
بهتری میتوانید شخصیسازی کنید.
یکی از بسترهای مناسب و قوی برای بازاریابی ،محتوا اینستاگرام
است .پس برنامه ریزی کنید روزانه در این شبکه اجتماعی فعالیت
داشته باشید و با انتشار پستهای جذاب و هیجان انگیز مخاطبان را
با خود همراه کنید .داستان سرایی در تولید محتوا را در ایدههای خود
بگنجانید چرا که عکس ،متن ،فیلم و استوری همگی نوعی محتوا
هستند.

سواالت پرتکرار در مورد استراتژی تولید محتوا در
اینستاگرام به صورت حرفه
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+

چرا به استراتژی تولید محتوا در اینستاگرام نیاز داریم؟

+

معرفی چند استراتژی مناسب که می تواند به رشد پیج شما کمک کند؟
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به اشتراك بگذاريد!
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مطالب مرتبط

ثبت ديدگاه

 Logged in asپشتیبانی دیجی ممبر» Log out .
ديدگاه...

ارسال ديدگاه

لینک های مهم

جدیدترین نوشته ها

خرید فالوور فیک اینستاگرام

 چگونه رمز اینستاگرام خود

خرید فالوور واقعی اینستاگرام
خرید الیک اینستاگرام

پرداخت ایمن

را پیدا کنیم؟
 چگونه اینستاگرام را دی
اکتیو کنیم؟

خرید فالوور کالب هاوس
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خرید بازدید استوری
اینستاگرام

10/22/22, 2:07 PM

 بهترین ابزارهای آنالیز پیج
اینستاگرام
 چگونه از تگ شدن در
اینستاگرام جلوگیری کنیم؟

دیجی ممبر به عنوان یکی از معتبرترین و قدیمی ترین مراجع ارائه دهنده خدمات اینستاگرام و
تلگرام در ایران می باشد .خدمات اصلی سایت دیجی ممبر شامل خرید فالوور اینستاگرام ،خرید
الیک اینستاگرام ،خرید ویو اینستاگرام ،خرید پیج اینستاگرام ،خرید کامنت اینستاگرام و خرید ممبر
تلگرام ،خرید ویو تلگرام می باشد .هدف دیجی ممبر ارائه بهترین خدمات با کمترین قیمت در سریع
ترین زمان ممکن می باشد.
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