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ادمین کسی است که وظیفه مدیریت صفحه اینستاگرام را برعهده دارد. وظایفی که این فرد انجام

می دهد، به توافق بین او و صاحب اصلی پیج بستگی دارد؛ اما به طور کلی کارهایی نظیر پاسخ گویی به
کامنت ها، تولید محتوا، برقراری ارتباط در دایرکت با مشتریان و غیره در حیطه وظایف مدیر صفحه قرار

دارد. در این نوشتار قصد داریم شما را با صفر تا صد شغل ادمین اینستاگرام آشنا کنیم.

ادمین اینستاگرام کیست؟

Admin فردی است که با توجه به مهارت های خود یک یا چند پیج را اداره کرده و زمینه الزم برای رشد و

ارتقاء آن را فراهم می آورد. یک ادمین اینستاگرام توانا و مجرب می تواند با استفاده از تکنیک هایی
همچون هشتگ گذاری اصولی، آنالیز داده ها و غیره فروش صفحه تجاری را به طور قابل توجهی افزایش

دهد، یا فالوورهای بیشتری جذب کند.

تفاوتی که مدیر اینستاگرام با ادمین سایر شبکه های اجتماعی دارد، این است که در Instagram هیچ
ابزاری برای مدیران پیج تع�ن نشده است. اگر صاحب اصلی صفحه تصمیم بگیرد که اداره اکانت خود را

به فرد دیگری واگذار نماید، مجبور است که تمام اطالعات صفحه از قبل یوزرنیم و پسورد را در اختیار او
قرار دهد.

در حالی که در دیگر شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک یک سری ابزارهای ویژه وجود دارد که به کمک آن
چندین کاربر مختلف یک اکانت را مدیریت کرده و هر کدام وظایف مختص به خود را انجام می دهند.

چنین قابلیتی در تلگرام نیز وجود دارد. 

مزایا و معایب شغل ادمین اینستاگرام

برای بسیاری از کاربران ادمین شدن یک شغل رویایی محسوب می شود. اما الزم است بدانید که این حرفه
مزایا و معایب بسیاری دارد. از جمله مزایای شغل مدیر اینستاگرام می توان موارد زیر اشاره کرد:

ارتباط با ماهمکاری در فروشوبالگخدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر

پیگیری سفارشاتراهنمای خریدهمکاری در فروش با پورسانت باال
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·        اداره پیج ها به صورت دورکاری انجام می گیرد؛ بنابراین می توانید در داخل منزل وظایف خود را

انجام دهید.

·        با کسب مهارت بیشتر میزان درآمد شما  نیز افزایش پیدا می کند.

·        منابع رایگان زیادی در اینترنت برای یادگیری این حرفه وجود دارد.

·        شبکه اجتماعی Instagram روز به روز در حال پیشرفت است، ازاین رو خطر بیکار شدن در این فضا
تقریبًا به صفر می رسد.

شغل مدیر اینستاگرام در کنار تمام مزایای خود، یک سری معایب را نیز دارد که عبارتند از:

o       یکی از مهم ترین ایرادات شغل ادمین اینستاگرام این است که ساعات کاری آن ها نامنظم است.

گاهی الزم است که از صبح تا اواخر شب به نظرات و سوال های مخاطبان پاسخ دهند. بنابراین باید
آمادگی الزم برای این کار را داشته باشند.

o       دستمزد یک Admin تعرفه مشخص ندارد، بلکه به ساعات کاری، اعتبار برندی که با آن همکاری

می کند و سایر فاکتورها بستگی دارد.

وظایف مدیر صفحه اینستاگرام

به طور کلی ادمین اینستاگرام موظف است این امور را به نحو احسن انجام دهد:

1- به زیر و بم اپلیکیشن اینستاگرام آگاه باشد

کسی که وارد حرفه ادمینی می شود،  باید آشنایی کامل با فضای این شبکه اجتماعی داشته باشد. عالوه بر
آن به خوبی با پلتفرم Instagram آشنا باشد و نحوه کار با تمام ابزارهای آن را بداند.

اطالع از ابزارهای مختلف نظیر استوری، الیو، کامنت گذاشتن، پاسخگویی به کاربران در دایرکت، تغ�ر
دادن عکس پروفایل، تنظیمات مربوط به پیچ و غیره از جمله ابتدایی ترین مواردی هستند که مدیر

اینستاگرام باید به آن ها کامال مسلط باشد.

2- یک استراتژی قوی برای تولید محتوا داشته باشد

یکی از اساسی ترین و مهم ترین وظایف ادمین اینستاگرام این است که یک استراتژی کاری مناسب و

حرفه ای برای پست گذاشتن داشته باشد. استراتژی باید به نحوی تع�ن شود که تمام اهداف صاحب
اصلی اکانت را پوشش دهد. تع�ن موضوع پست ها، انتخاب بهترین ساعات برای انتشار محتوا، ظاهر

جذاب و زیبای پست و غیره از جمله مواردی است که  Admin باید با صبر و حوصله انجام دهد.

3- از نکات امنیتی اینستاگرام کامالً اطالع داشته باشد

یک ادمین حرفه ای و کاربلد الزم است که از مسائل امنیتی Instagram مطلع باشد و تمام خطراتی که
پیج را تهدید می کند، بشناسد. مواردی از قبیل پسورد قوی، تا�د دو مرحله ای، به کاربردن ایمیل های

معتبر و غیره از جمله الزامات کاری مدیر پیج های اینستاگرام به شمار می رود.

4- بتواند کمپین های تبلیغاتی را به راحتی برگزار کند
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کسانی که وارد این شغل می شوند، الزم است که مهارت و تجربه کافی برای اجرای کمپین های تبلیغاتی را

دارا باشند. مدیر پیج باید با توجه به بودجه ای که از سوی صاحب کسب و کار برای تبلیغ تع�ن شده
است، بهترین کمپین ها را برگزار کند. الزمه این کار آشنایی کامل با فرآیند تبلیغات و نحوه بازخورد کاربران

است.

5-بر تکنیک های بازاریابی و جذب مشتری مسلط باشد

یک ادمین اینستاگرام حرفه ای باید توانایی سفارش گرفتن از مشتری را داشته باشد و آن ها را به طور

منظم برای صاحب اصلی پیج فروشگاهی ارسال نماید. همچنین تکنیک هایی همچون قانع کردن مشتری
و استفاده از پست هایی که منجر به فروش بیشتر شود، از جمله وظایف مدیر اینستاگرام ماهر و باتجربه

محسوب می گردد.

6-توانایی برقراری ارتباط با فالوورها را داشته باشد

 الزمه رشد و پیشرفت هر بیزینس این است که یک ارتباط مناسب با مشتریان و رقبا برقرار شود. بنابراین
Admin باید بتواند به طور حرفه ای با پیج های رقیب تعامل برقرار کرده و با صفحات دیگر برای گذاشتن

پست های تبلیغاتی به توافق برسد.

همچنین پاسخگویی به کامنت های فالوورها از دیگر اموری است که ضروری است توسط مدیر صفحه
انجام گیرد. به عنوان مثال گاهی الزم است که مدیر با برگزاری یک الیو به تمام ابهامات ذهنی و

پرسش های مشتریان پاسخ دهد؛ بنابراین باید روابط عمومی قوی داشته باشد.

7-بتواند نحوه عملکرد صفحه اینستاگرام را آنالیز کند

تجزیه و تحلیل داده های آماری به خصوص برای اکانت های تجاری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
ازاین رو ضروری است که ادمین به این قبیل امور مسلط باشد و به راحتی بتواند اطالعات مربوط به

بخش های مختلف  نظیر پست ها، پروفایل، استوری و غیره را آنالیز نماید.

میزان درآمد ادمین پیج

میزان حقوق ادمین اینستاگرام به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد. یکی از مهم ترین عواملی که درآمد این
افراد را تحت تاثیر قرار می دهد، وظایفی است که از سوی صاحب اصلی اکانت بر عهده مدیر گذاشته

می شود.

به عنوان مثال امکان دارد که شخصی تنها وظیفه پاسخ گویی به کامنت ها و پیام های دایرکت را برعهده
داشته باشد. در حالی که فرد دیگری برای انجام کلیه امورات مربوط به اداره پیج استخدام شود. قطعا

درآمد این دو فرد با هم برابر نخواهد بود.

مولفه دیگری که بر میزان درآمد مدیر اینستاگرام موثر است، ساعات کاری و همچنین شهرت و اعتبار
برندی است که با او همکاری می کنید. قطعًا شرکت های معتبر و خوش نام حقوق بیشتری را برای ادمین ها

در نظر می گیرند. البته باید توجه داشته باشید که همکاری با این شرکت های پر آوازه نیازمند مهارت باالیی
است.

نتیجه گیری

شغل ادمین اینستاگرام حرفه ای است که امروزه طرفداران بسیاری را به خود اختصاص داده است. برای
فعالیت در این زمینه الزم است که نحوه کار با اپلیکیشن اینستاگرام را به خوبی بدانید و از روابط عمومی

قوی برخوردار باشید.

دوره های بسیاری در اینترنت در مورد آموزش ادمینی وجود دارد. می توانید در این دوره ها شرکت کرده و

مهارت خود را تقویت کنید. ورود به اکسپلور پیج شما نیاز به فالوور زیاد دارد شما میتوانید با خرید فالوور
،خرید الیک اینستاگرام و خرید ویو برای پست هایتان مقرون به صرفه ترین و کمترین زمان میتوانید

کن تض ل اک
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