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سالم .احمد اردیبهشت هستم؛ مدرس سئو و بازاریابی اینترنتی.
بســیار خوشــحالم از اینکــه میتوانــم بــا نــکات ارائــه شــده در ایــن کتــاب بــه افزایــش
فــروش محصوالت/خدمــات شــما از طریــق بازاریابــی بــا اینســتاگرام کمــک کنــم .لطفــا

مطالــب ایــن کتــاب را چندیــن بــار بــه دقــت مطالعــه کــرده و نــکات ارائــه شــده را هنــگام

بازاریابــی بــا اینســتاگرام بــه کار بگیریــد تــا شــاهد نتیجــهی فوقالعــادهی آن باشــید.

توصیــه میکنــم بــرای مشــاهدهی آموزشهــای بیشــتر در قالــب مقــاالت ،ویدیــو ،صــوت
و کتــاب ،حتمــا بــه وب ســایت آموزشــی راســتانا بــه نشــانی  www.rastana.comمراجعــه
کنیــد.

*****

آموزش بازاریابی در اینستاگرام
مدتهاســت کــه شــبکههای اجتماعــی بــرای بســیاری از صاحبــان کســب و کارهــا از

حالــت تفریحــی خــار ج شــده و بــه ابــزاری بســیار کاربــردی بــرای بازاریابــی و افزایــش
فــروش تبدیــل شــده اســت .در ایــن میــان ،نقــش اینســتاگرام بــه دلیــل محبوبیــت و
همچنیــن تعــداد بیشــتر کاربــران ،بیشــتر از ســایر شــبکههای اجتماعــی اســت.

در ایــن کتــاب الکترونیکــی قصــد دارم بــه بیــان نــکات مهــم و در عیــن حــال ســادهای کــه
بهتــر اســت در بازاریابــی بــا اینســتاگرام بــه آنهــا توجــه کنیــد بپــردازم.

*****

آموزشهای 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.
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نکتۀ اول :انتخاب نام کاربری
دقــت کنیــد کــه هنــگام انتخــاب نــام کاربــری در اینســتاگرام ،نامــی را انتخــاب کنیــد کــه
تــا حــد ممکــن ســاده و کوتــاه باشــد تــا بــه ســادگی در ذهــن کاربــران باقــی بمانــد.
یکــی از مهمتریــن مزایــای اســتفاده از نامهــای ســاده و کوتــاه جایــی اســت کــه کاربــران
میخواهنــد صفحــۀ اینســتاگرام شــما را بــه یکدیگــر معرفــی کننــد .در ایــن حالــت الزم
نیســت بــرای پیــدا کــردن نــام صفحــۀ شــما در اینســتاگرام بــه جســتجو بپردازنــد زیــرا بــه
خاطــر ســپردن آن ،کارِ دشــواری نیســت.
نکتــهی مهــم دیگــر در مــورد نــام کاربــری ایــن اســت کــه ســعی کنیــد بجــز در مــوارد
اجبــاری و خــاص ،نــام کاربــری صفحــۀ خــود را تغییــر ندهیــد .تغییــر مکــرر نــام کاربــری
نــه تنهــا باعــث ســردرگمی کاربــران میشــود ،بلکــه میــزان اعتمــاد اینســتاگرام بــه صفحــۀ
شــما را کمتــر خواهــد کــرد و اینطــور بــه نظــر میرســد کــه ایــن صفحــه از ثبــات خوبــی
برخــوردار نیســت.

*****

نکتۀ دوم :انتخاب لوگو
حتمــا میدانیــد کــه اینســتاگرام بــر اســاس الگوریتــم پیچیــده و پیشــرفتهی خــود ،ترتیــب
نمایــش تصاویــر را هنــگام جســتجوی کاربــران تعییــن میکنــد .در واقــع میتــوان
گفــت کــه اینســتاگرام دقیقــا رفتــاری ماننــد الگوریتمهــای 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.

آموزشهای 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.
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انتخــاب لوگــو یکــی از مهمتریــن نکاتــی اســت کــه بایــد هنــگام بازاریابــی بــا اینســتاگرام
بــه آن توجــه کنیــد زیــرا یکــی از مهمتریــن پارامترهایــی اســت کــه اینســتاگرام هنــگام
رتبــه بنــدی تصاویــر بــه آن توجــه میکنــد.
ســعی کنیــد لوگــوی خــود را حداقــل هــر دو هفتــه یکبــار تغییــر دهیــد تــا اینســتاگرام
متوجــه فعــال بــودن اکانــت شــما شــود .میتوانیــد بــرای مناســبتهای مختلــف از
نســخههای مختلــف لوگــوی خــود اســتفاده کنیــد.

*****

نکتۀ سوم :استفاده از هشتگها
اگــر بــه تصاویــر کاربــران عــادی در اینســتاگرام توجه کنیــد ،متوجه اســتفادۀ نادرســت آنها
از هشــتگها خواهیــد شــد .ایــن مــورد حتــی در کاربــران فعــال و حرفــهای اینســتاگرام

هــم مشــاهده میشــود .بــه عنــوان مثــال تصــور کنیــد مــن بــه عنــوان «مــدرس ســئو و

بازاریابــی اینترنتــی» بخواهــم در انتهــای یــک پســت بــا همیــن موضــوع از هشــتگها
اســتفاده کنــم .بــه دو حالــت زیــر توجــه کنیــد:

حالت اول:
#مدرس #سئو و #بازاریابی #اینترنتی

حالت دوم:
مدرس #سئو و #بازاریابی_اینترنتی

آموزشهای رایگان سئو و بازاریابی اینترنتی در وب سایت راستانا
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بــه حالــت اول توجــه کنیــد .بســیاری از کاربــران بــدون توجــه بــه کاربــرد هشــتگها و
بــدون در نظــر گرفتــن اصــول خاصــی اقــدام بــه اســتفاده از هشــتگها میکننــد .ایــن
روش نادرســت اســت و بهتــر اســت طبــق روشــی کــه در ادامــه بیــان میکنــم بــه اســتفاده
از هشــتگها بپردازیــد.
حالــت دوم از مثــال بــاال ،حالتــی ایــدهآل بــرای اســتفاده از هشــتگها میباشــد .همانطــور
کــه مشــاهده میکنیــد تنهــا از دو هشــتگ #ســئو و همینطــور #بازاریابی_اینترنتی اســتفاده
شــده است.
نکتـهی 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  6هشــتگ اســتفاده کنیــد.
نکتــهی مهــم دیگــر ،دقــت در انتخــاب هشــتگها میباشــد .در مثــال اول مشــاهده
میکنیــد کــه دو هشــتگ #مــدرس و #اینترنتــی ارتباطــی بــه پســت مــا ندارنــد و در
واقــع نمیتواننــد ســودی بــرای مــا داشــته باشــند .پــس بهتــر اســت بــا کمــی توجــه ،از
هشــتگهای مناســبتری ماننــد #بازاریابی_اینترنتــی اســتفاده کنیــم.
بــرای یافتــن بهتریــن و محبوبتریــن هشــتگهای مرتبــط بــا تصاویرتــان ،کافیســت در
اینســتاگرام هشــتگ مــورد نظرتــان را جســتجو کنیــد تــا لیســتی از مرتبطتریــن هشــتگها
را مشــاهده کنیــد و از بهتریــن آنهــا اســتفاده کنیــد.

*****
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نکتۀ چهارم :کامنت گذاری
ســعی کنیــد صفحــات محبــوب و پرطرفــدار در حــوزهی کاری خودتــان را پیــدا کــرده و
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 مییابــد.

*****

نکتۀ پنجم :نوشتن متن Bio
بســیاری از کاربــران از اهمیــت بخــش  Bioغافــل هســتند .ایــن بخــش یکــی از مهمتریــن
بخشهایــی اســت کــه میتوانــد در جــذب فالوورهــای جدیــد مؤثــر باشــد.
ســعی کنیــد در بخــش  ،Bioمزایایــی را بیــان کنیــد کــه کاربــر بــا دنبــال کــردن صفحۀ شــما
بدســت مـیآورد .بــه بیــان دیگــر ،در ایــن بخــش بــه تبلیــغ غیــر مســتقیم صفحــۀ خــود
بپردازیــد و بــه کاربــران بگوییــد کــه دنبــال کــردن ایــن صفحــه برایشــان چــه فایــدهای
دارد .بــرای مثــال ،متــن  Bioصفحـهی اینســتاگرام راســتانا بــه صــورت زیــر اســت:

«در ایــن صفحــه در تــاش هســتیم نــکات تخصصــی ســئو و بازاریابــی اینترنتــی را بــه

ســادهترین شــکل ممکــن آمــوزش دهیــم»

آموزشهای رایگان سئو و بازاریابی اینترنتی در وب سایت راستانا
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نکتــۀ مهــم دیگــر ایــن اســت کــه حتمــا لینکــی در بخــش مربــوط بــه آدرس وب ســایت
وارد کنیــد .ایــن کامــا بســتگی بــه شــما دارد کــه بخواهیــد لینــک چــه صفحـهای را وارد
کنیــد .میتوانیــد لینــک وب ســایتتان را وارد کنیــد ،میتوانیــد لینــک کانــال تلگرامتــان را
وارد کنیــد ،میتوانیــد لینــک صفح ـهی محصــول خاصــی کــه بــرای آن تخفیــف ویــژهای
در نظــر گرفتهایــد 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!
تصاویــر دیگــران را الیــک کنیــد .ســعی کنیــد تصاویــری را الیــک کنیــد کــه مرتبــط بــا
موضــوع صفحــۀ شــما هســتند .بــا ایــن کار میتوانیــد 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  350عکــس را الیــک
نکنیــد .ایــن محدودیــت از ســوی اینســتاگرام قــرار داده شــده اســت و در صــورت نقــض
ایــن قانــون ممکــن اســت اکانــت شــما بــرای مدتــی بــاک شــود.

*****

نکتۀ هفتم :انتشار آدرس صفحۀ اینستاگرام
بهتــر اســت آدرس صفحــۀ خــود را در هــر کجــا کــه فکــر میکنیــد امکانــش هســت
قــرار دهیــد .اگــر وب ســایت داریــد در وب ســایتتان میتوانیــد صفحــۀ اینســتاگرامتان
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را معرفــی کنیــد .کارت ویزیــت ،تراکــت ،پوســتر ،کانــال تلگــرام ،امضــای ایمیلهــا و ...از
نمونــه مــواردی هســتند کــه میتوانیــد صفحــۀ خــود را در آنهــا معرفــی کنیــد .بــا ایــن کار
میتوانیــد افــراد جدیــدی را بــه صفحــۀ خودتــان دعــوت کنیــد و در نهایــت فالوورهایتــان
را افزایــش دهیــد.
فرامــوش نکنیــد کــه هــر فالــوور میتوانیــد تبدیــل بــه یــک خریــدار دائمــی محصــوالت
یــا خدمــات شــما شــود .پــس بــرای بدســت آوردن فالوورهــای واقعــی تــاش کنیــد.

پایان

دوســت عزیــزم؛ مطالعــهی کامــل ایــن کتــاب الکترونیکــی
نشــاندهندهی عالقـهی شــما بــه موضــوع بازاریابــی اینترنتــی
اســت.

بــه شــما توصیــه میکنــم بــرای مشــاهدهی آموزشهــای

جــذاب و رایــگان در مــورد ســئو و بازاریابــی اینترنتــی بــه وب
ســایت راســتانا مراجعــه کنیــد:
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