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زمان گذاشتن پست در اینستاگرام یکی از مهم ترین مواردی است
که همواره دغدغه اصلی ادمین اکانت های کاری می باشد. زیرا هر

چه پست گذاری در اینستاگرام در ساعات مناسبی باشد در این
صورت میزان نرخ تعامل هم باالتر خواهد رفت.

طبیعی است که زمانی که مخاطبین شما آنالین هستند و در
اینستاگرام فعالیت دارند پست شما را سریع تر میبینند و الیک
میکنند. عالوه بر الیک می توانید کامنت، سیو و اشتراک گذاری

پست را نیز مشاهده کنید.

پس پست گذاری در ساعات مناسب یکی از مهم ترین فاکتور ها در

زمینه افزایش نرخ تعامل می باشد. با توجه به اهمیت زیاد زمان
پست گذاری در اینستاگرام، سایت دیجی ممبر این مقاله را در
اختیار شما عزیزان گذاشته است تا عالوه بر آشنایی با اهمیت زمان

گذاشتن پست، با بهترین زمان پست گذاشتن در اینستاگرام نیز آشنا
شوید. پس توصیه می کنیم که به هیچ وجه مطالعه این مقاله را از

دست ندهید.

بهترین زمان برای پست گذاشتن در اینستاگرام

شاید همه در ابتدا تصور کنند که دانستن بهترین زمان برای گذاشتن

سخت است اما خیر اصال چنین نیست. برای به دست آوردن بهترین
زمان برای پست گذاشتن در اینستاگرام کافی است بدانید که فالوور

هایمان در چه ساعاتی بیشتر آنالین هستند.

ولی خب چطوری می توانیم بفهمیم که فالوور های ما کی آنالین
هستند؟ ابزار های مختلفی برای این کار وجود دارند که می توانید از

آن ها کمک بگیرید. اما ما در اینجا قصد داریم تا بهترین و
معتبرترین آن ها را برایتان معرفی کنیم.

Instagram insights
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این ابزار در واقع یکی از بهترین ابزار های خود اینستاگرام می باشد
که می توانید فعالیت تمامی فالوور های خود را آنالیز و بررسی کنید.

می توانید با استفاده از این ابزار معتبر، زمان فعالیت فالوور های
خود را پیدا کنید.

در واقع این سایت بهترین و دقیق ترین ابزار اینستاگرام می باشد که
برای استفاده کردن از آن نیازی به دانلود کردن ندارید و تنها کافی

است پیج خود را از حالت عادی به اکانت بیزینسی تبدیل کنید.

بهترین روش شخصی سازی زمان پست گذاشتن!

معموال این سوال برای همه کاربران پیش می آید که بهترین زمان

پست گذاشتن در اینستاگرام چه موقعی می باشد؟ در واقع پاسخ
قطعی برای این سوال وجود ندارد و همه آن ها بستگی به فالوور

های شما دارد.

پس چه بهتر که در ابتدا فالوور های خود را بشناسید و سپس بدانید
که آن ها در چه ساعاتی بیشتر آنالین هستند. مثال می توانید این

سواالت را از خود بپرسید و برای آن ها پاسخ پیدا کنید!

فالوور ها بیشتر آقا هستند یا خانم؟

بیشتر فالوور های ما خانه دار هستند یا شاغل؟ و…

در واقع ما حال ساعاتی را برایتان مشخص می کنیم که آن ها بیشتر
زمان آنالین بودن همه افراد هستند و هر ادمینی می تواند از این

ساعات برای برنامه ریزی و پست گذاشتن در اینستاگرام استفاده
کند.

9-7 صبح

معموال همه افراد زمانی که از خواب بیدار می شوند سریع گوشی
خود را چک می کنند. پس ساعت 7-9 صبح می تواند تایم خوبی

برای گذاشتن پست باشد.
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14-11 ظهر

این ساعت هم به این علت مناسب برای گذاشتن پست کی باشد که

همه در این ساعات یا به استراحت مشغولند و یا تایم نهار می باشد.
پس در این ساعات هم افراد خانه دار و هم شاغل، بیکار هستند و

گوشی خود را چک می کنند.

7-5عصر

معموال همه ما از صبح تا عصر در جایی فعالیت داریم و ممکن است

در این بازه زمانی در راه برگشت به خانه باشیم که مثال در اتوبوس و
یا مترو هستیم. به این علت فرصت کافی برای چک کردن

اینستاگرام وجود دارد.

1-9 شب

معموال تمامی افراد چه شاغل، خانه دار، دانشجو و یا بیکار معموال

تمامی کار های خود را به پایان رسانده اند و مشغول به چک کردن
موبایل خود هستند. پس می توانید در این بازه زمانی نیز پستی را

اشتراک گذاری کنید.

اما نکته مهمی که در زمینه اشتراک گذاری پست وجود دارد این
است که محتوا ها با زمان گذاشتن پست هماهنگ باشند. مثال خب

خوب نیست که ساعت 7 صبح فیلم آموزشی را پست کنید. چرا که
افراد سر صبحی هیچ تمایلی به آموزش دیدن دارند و ممکن است

این پست را اصال الیک هم نکنند.

اگر شما هم به دنبال یافتن زمان مناسب پست گذاشتن در
اینستاگرام هستید پس جای درستی آمده اید و این مقاله می تواند

شما را به صورت کلی راهنمایی کند.

به پایان مقاله دیگر از سایت دیجی ممبر رسیدیم این سایت بهترین
سایت برای خرید خدمات اینستاگرام مثل خرید فالوور ، خرید الیک

اینستاگرام برای پست های اینستاگرام و…. با دریافت فالوور و
الیک از این سایت میزان مخاطبان خود را افزایش دهید.
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