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سالم. احمد اردیبهشت هستم؛ مدرس سئو و بازاریابی اینترنتی.

ــه افزایــش  ــا نــکات ارائــه شــده در ایــن کتــاب ب ــم ب بســیار خوشــحالم از اینکــه می توان
ــا  ــم. لطف ــا اینســتاگرام کمــک کن ــی ب ــق بازاریاب ــات شــما از طری ــروش محصوالت/خدم ف
مطالــب ایــن کتــاب را چندیــن بــار بــه دقــت مطالعــه کــرده و نــکات ارائــه شــده را هنــگام 

ــا شــاهد نتیجــه ی فوق العــاده ی آن باشــید. ــد ت ــه کار بگیری ــا اینســتاگرام ب ــی ب بازاریاب

توصیــه می کنــم بــرای مشــاهده ی آموزش هــای بیشــتر در قالــب مقــاالت، ویدیــو، صــوت 

و کتــاب، حتمــا بــه وب ســایت آموزشــی راســتانا بــه نشــانی www.rastana.com مراجعــه 

کنیــد.

*****

آموزش بازاریابی در اینستاگرام

ــا از  ــب و کاره ــان کس ــیاری از صاحب ــرای بس ــی ب ــبکه های اجتماع ــه ش ــت ک مدت هاس

ــی و افزایــش  ــرای بازاریاب ــردی ب ــزاری بســیار کارب ــه اب ــت تفریحــی خــارج شــده و ب حال

ــت و  ــل محبوبی ــه دلی ــان، نقــش اینســتاگرام ب ــن می ــل شــده اســت. در ای ــروش تبدی ف

ــت. ــی اس ــبکه های اجتماع ــایر ش ــتر از س ــران، بیش ــتر کارب ــداد بیش ــن تع همچنی

در ایــن کتــاب الکترونیکــی قصــد دارم بــه بیــان نــکات مهــم و در عیــن حــال ســاده ای کــه 

بهتــر اســت در بازاریابــی بــا اینســتاگرام بــه آن هــا توجــه کنیــد بپــردازم.

*****
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نکتۀ اول: انتخاب نام کاربری

دقــت کنیــد کــه هنــگام انتخــاب نــام کاربــری در اینســتاگرام، نامــی را انتخــاب کنیــد کــه 

ــد.  ــی بمان ــران باق ــه ســادگی در ذهــن کارب ــا ب ــاه باشــد ت ــا حــد ممکــن ســاده و کوت ت

یکــی از مهم تریــن مزایــای اســتفاده از نام هــای ســاده و کوتــاه جایــی اســت کــه کاربــران 

ــد. در ایــن حالــت الزم  ــه یکدیگــر معرفــی کنن ــد صفحــۀ اینســتاگرام شــما را ب می خواهن

نیســت بــرای پیــدا کــردن نــام صفحــۀ شــما در اینســتاگرام بــه جســتجو بپردازنــد زیــرا بــه 

خاطــر ســپردن آن، کارِ دشــواری نیســت.

ــد بجــز در مــوارد  ــن اســت کــه ســعی کنی ــری ای ــام کارب ــه ی مهــم دیگــر در مــورد ن نکت

اجبــاری و خــاص، نــام کاربــری صفحــۀ خــود را تغییــر ندهیــد. تغییــر مکــرر نــام کاربــری 

نــه تنهــا باعــث ســردرگمی کاربــران می شــود، بلکــه میــزان اعتمــاد اینســتاگرام بــه صفحــۀ 

شــما را کمتــر خواهــد کــرد و اینطــور بــه نظــر می رســد کــه ایــن صفحــه از ثبــات خوبــی 

برخــوردار نیســت.

*****

نکتۀ دوم: انتخاب لوگو

حتمــا می دانیــد کــه اینســتاگرام بــر اســاس الگوریتــم پیچیــده و پیشــرفته ی خــود، ترتیــب 

نمایــش تصاویــر را هنــگام جســتجوی کاربــران تعییــن می کنــد. در واقــع می تــوان 

گفــت کــه اینســتاگرام دقیقــا رفتــاری ماننــد الگوریتم هــای گــوگل هنــگام نمایــش نتایــج 

جســتجوی کلمــات کلیــدی مختلــف دارد و شــما بایــد کاری کنیــد کــه هنــگام جســتجوی 

کاربــران، تصاویــر صفحــۀ شــما باالتــر از ســایر تصاویــر نمایــش داده شــود.
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انتخــاب لوگــو یکــی از مهم تریــن نکاتــی اســت کــه بایــد هنــگام بازاریابــی بــا اینســتاگرام 

ــگام  ــرا یکــی از مهم تریــن پارامترهایــی اســت کــه اینســتاگرام هن ــه آن توجــه کنیــد زی ب

رتبــه بنــدی تصاویــر بــه آن توجــه می کنــد.

ــا اینســتاگرام  ــر دهیــد ت ــار تغیی ســعی کنیــد لوگــوی خــود را حداقــل هــر دو هفتــه یکب

ــف از  ــبت های مختل ــرای مناس ــد ب ــود. می توانی ــما ش ــت ش ــودن اکان ــال ب ــه فع متوج

ــد. ــتفاده کنی ــود اس ــوی خ ــف لوگ ــخه های مختل نس

*****

نکتۀ سوم: استفاده از هشتگ ها

اگــر بــه تصاویــر کاربــران عــادی در اینســتاگرام توجه کنیــد، متوجه اســتفادۀ نادرســت آن ها 

ــران فعــال و حرفــه ای اینســتاگرام  از هشــتگ ها خواهیــد شــد. ایــن مــورد حتــی در کارب

هــم مشــاهده می شــود. بــه عنــوان مثــال تصــور کنیــد مــن بــه عنــوان »مــدرس ســئو و 

ــا همیــن موضــوع از هشــتگ ها  ــای یــک پســت ب ــی اینترنتــی« بخواهــم در انته بازاریاب

اســتفاده کنــم. بــه دو حالــت زیــر توجــه کنیــد:

حالت اول:

#مدرس #سئو و #بازاریابی #اینترنتی

حالت دوم:

مدرس #سئو و #بازاریابی_اینترنتی

https://www.rastana.com


هفت نکتۀ طالیی در بازاریابی با اینستاگرام
www.rastana.com

آموزش های رایگان سئو و بازاریابی اینترنتی در وب سایت راستانا
تمامی حقوق مادی و معنوی برای صاحب اثر و شرکت راستانا محفوظ است و هرگونه کپی برداری غیر مجاز از آن پیگرد قانونی دارد.

5

ــرد هشــتگ ها و  ــه کارب ــران بــدون توجــه ب ــه حالــت اول توجــه کنیــد. بســیاری از کارب ب

ــد. ایــن  ــه اســتفاده از هشــتگ ها می کنن ــدام ب ــدون در نظــر گرفتــن اصــول خاصــی اق ب

روش نادرســت اســت و بهتــر اســت طبــق روشــی کــه در ادامــه بیــان می کنــم بــه اســتفاده 

ــد. ــتگ ها بپردازی از هش

حالــت دوم از مثــال بــاال، حالتــی ایــده آل بــرای اســتفاده از هشــتگ ها می باشــد. همانطــور 

کــه مشــاهده می کنیــد تنهــا از دو هشــتگ #ســئو و همینطــور #بازاریابی_اینترنتی اســتفاده 

ــده است.  ش

نکتــه ی مهمــی کــه در اینجــا وجــود دارد ایــن اســت کــه بــه هیــچ وجــه از تعــداد هشــتگ 

زیــاد بــرای تصاویــر خــود در اینســتاگرام اســتفاده نکنیــد. پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه 

بــرای هــر تصویــر کمتــر از 6 هشــتگ اســتفاده کنیــد.

ــاهده  ــال اول مش ــد. در مث ــتگ ها می باش ــاب هش ــت در انتخ ــر، دق ــم دیگ ــه ی مه نکت

ــد و در  ــا ندارن ــت م ــه پس ــی ب ــی ارتباط ــدرس و #اینترنت ــتگ #م ــه دو هش ــد ک می کنی

واقــع نمی تواننــد ســودی بــرای مــا داشــته باشــند. پــس بهتــر اســت بــا کمــی توجــه، از 

ــم. ــتفاده کنی ــی اس ــد #بازاریابی_اینترنت ــب تری مانن ــتگ های مناس هش

ــان، کافیســت در  ــا تصاویرت ــط ب ــرای یافتــن بهتریــن و محبوب تریــن هشــتگ های مرتب ب

اینســتاگرام هشــتگ مــورد نظرتــان را جســتجو کنیــد تــا لیســتی از مرتبط تریــن هشــتگ ها 

را مشــاهده کنیــد و از بهتریــن آن هــا اســتفاده کنیــد.

*****
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نکتۀ چهارم: کامنت گذاری

ــرده و  ــدا ک ــان را پی ــوزه ی کاری خودت ــدار در ح ــوب و پرطرف ــات محب ــد صفح ســعی کنی

دنبــال کنیــد. بهتــر اســت در ایــن صفحــات فعالیــت کنیــد و بــه محــض انتشــار پســت 

جدیــد، یــک کامنــت معقــول و مرتبــط بــا پســت منتشــر شــده قــرار دهیــد بــه طــوری کــه 

صفحــۀ خــود را تبلیــغ نکنیــد. بــا ایــن کار ممکــن اســت برخــی کاربــران آن صفحــه، بــا 

مشــاهدۀ کامنتتــان بــه صفحــۀ شــما بپیوندنــد.

 در صورتــی کــه بــه تبلیــغ صفحــۀ خودتــان بپردازیــد، احتمــال اینکــه کامنــت ارســال شــده 

توســط مدیــر صفحــه حــذف شــود افزایــش می یابــد.

*****

Bio نکتۀ پنجم: نوشتن متن

بســیاری از کاربــران از اهمیــت بخــش Bio غافــل هســتند. ایــن بخــش یکــی از مهم تریــن 

بخش هایــی اســت کــه می توانــد در جــذب فالوورهــای جدیــد مؤثــر باشــد.

ســعی کنیــد در بخــش Bio، مزایایــی را بیــان کنیــد کــه کاربــر بــا دنبــال کــردن صفحۀ شــما 

بدســت مــی آورد. بــه بیــان دیگــر، در ایــن بخــش بــه تبلیــغ غیــر مســتقیم صفحــۀ خــود 

بپردازیــد و بــه کاربــران بگوییــد کــه دنبــال کــردن ایــن صفحــه برایشــان چــه فایــده ای 

دارد. بــرای مثــال، متــن Bio صفحــه ی اینســتاگرام راســتانا بــه صــورت زیــر اســت:

»در ایــن صفحــه در تــاش هســتیم نــکات تخصصــی ســئو و بازاریابــی اینترنتــی را بــه 
ســاده ترین شــکل ممکــن آمــوزش دهیــم«
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 نکتــۀ مهــم دیگــر ایــن اســت کــه حتمــا لینکــی در بخــش مربــوط بــه آدرس وب ســایت 

وارد کنیــد. ایــن کامــال بســتگی بــه شــما دارد کــه بخواهیــد لینــک چــه صفحــه ای را وارد 

کنیــد. می توانیــد لینــک وب ســایتتان را وارد کنیــد، می توانیــد لینــک کانــال تلگرامتــان را 

وارد کنیــد، می توانیــد لینــک صفحــه ی محصــول خاصــی کــه بــرای آن تخفیــف ویــژه ای 

در نظــر گرفته ایــد را قــرار دهیــد یــا هــر چیــز دیگــری... . مهــم ایــن اســت کــه از ایــن 

بخــش اســتفاده کــرده و آن را خالــی رهــا نکنیــد.

*****

نکتۀ ششم: الیک کردن!

ــا  ــط ب ــه مرتب ــد ک ــری را الیــک کنی ــد تصاوی ــد. ســعی کنی ــر دیگــران را الیــک کنی تصاوی

موضــوع صفحــۀ شــما هســتند. بــا ایــن کار می توانیــد توجــه افــراد مختلفــی را بــه خودتان 

جلــب کنیــد و در نتیجــه تعــداد فالوورهــای شــما بــه تدریــج افزایــش خواهــد یافــت.

الزم اســت بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد کــه در هــر ســاعت بیــش از 350 عکــس را الیــک 

نکنیــد. ایــن محدودیــت از ســوی اینســتاگرام قــرار داده شــده اســت و در صــورت نقــض 

ایــن قانــون ممکــن اســت اکانــت شــما بــرای مدتــی بــالک شــود.

*****

نکتۀ هفتم: انتشار آدرس صفحۀ اینستاگرام

ــت  ــش هس ــد امکان ــر می کنی ــه فک ــا ک ــر کج ــود را در ه ــۀ خ ــت آدرس صفح ــر اس بهت

ــد صفحــۀ اینســتاگرامتان  ــد در وب ســایتتان می توانی ــر وب ســایت داری ــد. اگ ــرار دهی ق
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ــال تلگــرام، امضــای ایمیل هــا و... از  ــد. کارت ویزیــت، تراکــت، پوســتر، کان را معرفــی کنی

نمونــه مــواردی هســتند کــه می توانیــد صفحــۀ خــود را در آن هــا معرفــی کنیــد. بــا ایــن کار 

می توانیــد افــراد جدیــدی را بــه صفحــۀ خودتــان دعــوت کنیــد و در نهایــت فالوورهایتــان 

را افزایــش دهیــد.

فرامــوش نکنیــد کــه هــر فالــوور می توانیــد تبدیــل بــه یــک خریــدار دائمــی محصــوالت 

یــا خدمــات شــما شــود. پــس بــرای بدســت آوردن فالوورهــای واقعــی تــالش کنیــد.

پایان

ــی  ــاب الکترونیک ــن کت ــل ای ــه ی کام ــزم؛ مطالع ــت عزی دوس
نشــان دهنده ی عاقــه ی شــما بــه موضــوع بازاریابــی اینترنتــی 

اســت.

ــای  ــاهده ی آموزش ه ــرای مش ــم ب ــه می کن ــما توصی ــه ش ب
جــذاب و رایــگان در مــورد ســئو و بازاریابــی اینترنتــی بــه وب 

ــد: ســایت راســتانا مراجعــه کنی
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