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 چگونه از طریق اینستاگرام میلیونر شویم؟

ها هم نرم درصد آن ۰۹شناسیم، گوشی هوشمند دارند و ی کسانی که میین روزها تقریبا همها

دانید که خیلی از افراد به جای سرگرمی، از اند. میافزارهای ارتباطی، مثل اینستاگرم را نصب کرده

های شناخت بهتر نرم افزار کنند. در این مقاله ما راهاینستاگرام برای کسب درآمد استفاده می

 .دهیماینستاگرام و کسب درآمد از آن را به شما یاد می

 اول: برنامه ریزیقدم 

های اجتماعی شروع کنید؛ باید یک سری اطالعات را به قبل از اینکه فعالیت خودتان را داخل شبکه

  .خواهید انجام بدهید، تحقیق کنیددقت جمع آوری کنید و از قبل در مورد کاری که می

 مخاطبین هدف1-
 .های اجتماعی شما را دنبال کنندباید از همین ابتدا بدانید چه افرادی قرار است محتوای شبکه

 ی شناخت مخاطبین هدفنحوه

در ابتدای کار باید عادات و عالیق مخاطب خود را حدس بزنیم، چون هنوز آمار دقیقی از : عادات .1

ها فکر ها نداریم؛ به این شکل که خودتان را جای مخاطب بگذارید و به جای آنهای آنمندیعالقه

تر است تا قبل از اینکه با استفاده از آمارهای اینستاگرام، بتوانید خیلی دقیقکنید؛ این بهترین راه 

ر از هایی بیشتعادات مخاطب خود را بررسی کنید؛ مثالً ببینید مخاطبین شما چه روزها و چه ساعت

 . کنندپیج شما، بازدید می

یشتر کدام پست های شما ب توجه کنید که مخاطب شما بیشتر به چه محتوایی عالقه دارد؛ مثالً: عالیق .2

 . … شوند وخورند، بیشتر به اشتراک گذاشته میشوند، بیشتر الیک میدیده می

 که …یعنی خصوصیاتی مثل سن، جنسیت، محل زندگی، تحصیالت، میزان درآمد و : گرافیک دمو .3

توانید از آماری که اینستاگرام در اختیارتان مورد اول، یعنی سن، جنسیت و محل زندگی را می ۳

 هب …های دیگر، مثل نظرسنجی و سوال و گذارد، متوجه شوید. بقیه موارد را هم باید از روشمی

 .بیاورید دست
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طالحاً هویت بصری بندی و اصاین آمارها و اطالعات، به شما کمک می کنند که محتوا و حتی رنگ .4

های خودتان ایجاد کنید و به این شکل بازدهی بهتری پیجتان را مطابق با سالیق و عالیق مخاطب

ها و دهند، بهتر است از رنگهای شما را افراد جوان تشکیل میبگیرید؛ مثال اگر بیشتر مخاطب

د نوان هستند، بایهایتان استفاده کنید؛ اگر بیشتر مخاطبین شما باتصاویر شاد داخل پست

 محتوایی تولید کنید که بانوان 

 
 هایتانستپ داخل تهران لوکیشن از باید هستند، تهران از شما مخاطبین بیشتر اگر.  …بپسندند و 

 .کنید استفاده

 های محتواییشکاف2-
های اجتماعی خالی است، در حالی که مخاطبان باید بررسی کنید که جای چه محتوایی در شبکه

زیادی دارد؛ مثالً یک نفر دوست دارد پیجی وجود داشته باشد که هر روز داخل آن فیلم و مطالبی 

یجی ی زیاد به حیوانات، دوست دارد پهای مختلف ببیند یا مثالً کسی با عالقهراجع به تعمیر اتومبیل

 .داشته باشد که مطالب خاص و جدیدی در مورد حیوانات داخل آن ببیند

 ت محتواییتعیین درخ3-
ها را بر حسب اولویت، اهمیت و ارتباط ی کاملی برای تولید محتوا داشته باشید و آنیعنی برنامه

 .مرتب کنید

 :توانید در اینستاگرام استفاده کنیدهایی که میچند نمونه از استراتژی

که   GoProمثل پیج اینستاگرام شرکت: مشتریان و کاربران تجربیات گذاری اشتراک به استراتژی

هم گاهی  Apple کند. پیج اینستاگرامتصاویر ثبت شده توسط کاربران را داخل پیج منتشر می

 .کنداوقات از این استراتژی استفاده می

مثل اینستاگرام دیجی کاال که گاهی اوقات کد تخفیف : کنندگاندنبال برای برنده برگ استراتژی

ع ها و جوایز مطلکاربران برای اینکه به موقع از تخفیفکند و کشی برگزار میگذارد و یا قرعهمی

 . کنندشوند، پیج دیجی کاال را دنبال می

های کسب و کار خودتان را به صورت توانید داستان شروع و چالشمی: سرایی داستان استراتژی

وانید تیا حتی می Tسریالی روی پیج بگذارید یا هر داستان دیگری که در حوزه فعالیت شما باشد

 هایی که مشتریان و فالوورهای شما از خودشان برایتان فرستاده اند، استفاده کنید. داستان
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کنند. در کل منظور از ی داستان را ببینند، پیج شما را دنبال میها هم برای اینکه ادامهمخاطب

 .داستان، یک محتوای سریالی و مستمر است

مثالً موضوع  : است مرتبط ما کار و کسب موضوع با یممستق غیر صورت به که محتوایی از استفاده

 ها برای تمیز کردنکسب و کار شما تولید میز و صندلی اداری است، اما راجع به بهترین شوینده

 .توانید محتوا تولید کنیدصندلی، می

 
 

کنید؛ مثل پیج در این استراتژی فقط محصوالت خودتان را معرفی می: محور محصول استراتژی

شتراک کنند را به اهای کسب و کار خانگی که برای مثال فقط عکس محصولی که خودشان تولید می

 !گذارند؛ مثل ترشیمی

ی کسب و کار خودتان مثل فرآیند تولید هایی از پشت صحنهمی توانید فیلم: صحنه پشت استراتژی

 .بگذارید پیج روی را …ی ارسال، صحبت با پرسنل و مدیران و و بسته بندی محصوالت، نحوه

توانید از انواع فرض کنیم کسب و کار شما تولید مبلمان منزل است؛ می: زندگی سبک استراتژی

هایی روی پیج بگذارید تا مشتریان شما ها استفاده شده، عکسدکورهایی که محصوالت شما در آن

، تاثیری روی فضای منزل دارداز آن ها ایده بگیرند و توضیحاتی راجع به اینکه هر رنگ و متریال چه 

 .بنویسید

دهید؛ مثال در این استراتژی، اخبار کسب و کار خودتان را روی پیج قرار می: محور اخبار استراتژی

یرعامل کنید یا مدکنید و یا تعدادی نیروی جدید استخدام میوقتی یک خط تولید جدید راه اندازی می

 . … مجموعه تغییر کرده باشد و

 ۴ همزمان صورت به توانیدمی شما کنید. استفاده استراتژی یک از فقط که نیست میالزا هیچ

 .باشد خصمش محتوا تولید از شما هدف باید اما کنید، پیاده خود پیج راروی بیشتر حتی یا استراتژی

 قدم دوم: یک پارچه سازی بصری

حتماً برای پیج خودتان لوگوی مناسب طراحی کنید و یک یا دو رنگ سازمانی انتخاب کنید؛ مثالً رنگ 

ها و ها طالیی و مشکی است. از این رنگ سازمانی در طراحی پستدرصدی ۵سازمانی پیج 

ها تتوانید خودتان طراحی کنید، یا طراحی آن را به شرکهای پیج استفاده کنید. لوگو را میاستوری

توانید با استفاده از نرم بسپارید. خودتان می «میدم انجام »و «پونیشا »هاییا فریلنسرهای سایت

تند، زار برای اندروید قابل دانلود هسهای لوگوساز که داخل اپلیکیشن باافزار فتوشاپ یا اپلیکیشن

 .لوگوی مناسبی طراحی کنید
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 قدم سوم: استفاده از تصاویر مناسب

برای مطالب پیج حتماً از تصاویر با کیفیت و جذاب استفاده کنید، برای دانلود تصاویر خاص و با 

 :های زیر استفاده کنیدتوانید از سایتکیفیت می

Unsplash 
pix of Life 

Splitshire 
refe Free 

space Negative 
Kaboompics 

Republic ISO 
ها استفاده کنید، چون طبق ترجیحاً و در صورت امکان، از تصاویر اشخاص معروف برای پست

 .دهددرصد افزایش می ۳۳تحقیقات، میزان تعامل کاربران را تا 
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 قدم چهارم: تبلیغ در اینستاگرام
 :انجام تبلیغات در اینستاگرام، به دو روش امکان پذیر است

ها برای ما غیرقابل استفاده است؛ البته که به علت تحریم: اینستاگرام promot امکان از استفاده .1

 .ها استفاده کنیمتوانیم از آنهای خیلی بهتری هم هست که میروش

ی پیج ها کنیم و به بقیهدر این روش تیزر یا بنر آماده می: اینستاگرام پربازدید های پیج در تبلیغ .2

 .ن را داخل پیجشان بگذارنددهید تا در ازای دریافت مبلغی، آمی

های مخاطبین به افراد معروف و محبوب که روی تصمیمات و انتخاب: اینفلوئنسرها توسط تبلیغ .3

ام توانیم با اینفلوئنسرهای فعال در اینستاگرگوییم. شما میخود اثر گذار هستند، اینفلوئنسر می

 .ات شما را انجام بدهندتوافق کنید که در قبال دریافت پول یا خدمات رایگان، تبلیغ

های فعال در این حوزه ای را در اختیار یکی از شرکتدر این روش، شما بودجه: گسترده تبلیغات .4

 .های مختلف را برای شما هماهنگ کندگذارید تا تبلیغات در پیجمی

 انجام رفک با و اصولی صورت به که شرطی به باشد، مفید شما برای تواندمی هاروش این از کدام هر

 .شود

 نکات مهم برای تبلیغات در اینستاگرام

 :های هدفمندانتخاب پیج_۱

ها حضور دارد؛ مثالً اگر کنید مخاطب هدف شما در آنهایی را انتخاب کنید که فکر میپیج

ی و های خانگخواهید برای خدمات آرایشی و زیبایی تبلیغ کنید، در پیج هایی که راجع به درمانمی

دهند، تبلیغ انجام بدهید یا اگر کسب و کار شما تولید پوست و مو تولید محتوا انجام میزیبایی 

هایی تبلیغات انجام دهید که مطالب آموزشی راجع به مدیریت مبلمان اداری است، باید در پیج

هایی که محتوای سرگرمی و عمومی دارند تبلیغ ندهید؛ گذارند. )تا جایی که ممکن است، به پیجمی

 (.ها بسیار پایین استچون بازدهی آن

 :(native) تبلیغات همسان_۲

یشتر از عکس ها باید را بررسی کنید. ببینید برای پستمحتوای پیجی که برای تبلیغات انتخاب کرده

اند یا ویدئو! اگر محتوای پیج مورد نظر، ویدئویی باشد، شما هم باید از یک کلیپ یا استفاده کرده

کنند یا ه میها استفادلیغ استفاده کنید؛ همینطور ببینید که از قالب خاصی برای پستتیزر برای تب

های پیج مورد نظر شما دارای ادبیات، رنگ بندی، قالب و در کل فرمت یکسانی هستند، نه؟! اگر پست

 پست تبلیغاتی شما هم باید با آن فرمت طراحی بشود، تا بازدهی مناسب داشته باشد. 
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 ).احی، از مدیر پیج اجازه بگیرید)قبل از طر

 
کند. متن تبلیغاتی بنویسید که انگار ادمین پیج، شما را به فالوورهای خود توصیه و معرفی می

ای دارد، چون شبیه تبلیغات عادی نیست که برای مخاطبان العادهتبلیغات همسان، تاثیر فوق

 .آزاردهنده باشد

 :کپشن تبلیغ_۳

ای روی اثرگذاری تبلیغ دارد. همانطور که گفتیم، کپشن را از فوق العادهمتن تبلیغ مناسب، تاثیر 

زبان ادمین پیج بنویسید. در کپشن از کاربر فقط یک اقدام بخواهید)فقط فالو یا پیام به دایرکت یا 

تماس یا ورود به وب سایت(. اگر همزمان چند اقدام از کاربر بخواهید، احتمال انجام دادن آن 

 .های مرتبط نیز در کپشن استفاده کنیدتوانید از ایموجیآید. میوسط کاربر، پایین میها تاقدام

 :استفاده از کاور برای ویدئو _۴

اگر تبلیغ شما ویدیوی است، حتماً برای آن یک کاور زیبا طراحی کنید که عنوان مناسب و جذابی 

 .زندنید، چون به برند شما لطمه میهای بی ربط و اصطالحاً زرد استفاده نکداشته باشد. از عنوان

 :لوکیشن_۵

های تبلیغاتی خودتان استفاده کنید. اگر کسب و کار محلی دارید، توانید از لوکیشن برای پستمی

های هدف شما آنجا زندگی میکنند، کنید مخاطباز لوکیشن محل خودتان یا جایی که فکر می

 .استفاده کنید

 :تگ کردن پیچ_۶

 .خودتان را روی بنرهای تبلیغاتی تگ کنیدآدرس پیج 

 :زمان تبلیغ_۷

های ساعت ارسال پست تبلیغاتی بسیار مهم است و تاثیر زیادی روی بازدید از پست دارد. ساعت

شب می باشند.  ۱۲شب و  ۰عصر،  ۶بعد از ظهر،  ۳سحر،  ۱۲صبح،  ۰الی  ۳پربازدید اینستاگرام، 

 .توانید برای انتخاب ساعت مناسب، نظر ادمین پیج تبلیغاتی را نیز بپرسیدمی

 :های اسالیدیاستفاده از پست_۳

 دفی  یهای اسالیدی استفاده کنید، چون دوبار داخل صفحهتوانید برای تبلیغات از پستمی

ط یک قف را پست انواع یبقیه کاربران، که صورتی در شود؛می داده نمایش کاربران به اینستاگرام

 .کنندبار به عنوان پست جدید مشاهده می
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 انتخاب پیج مناسب برای تبلیغات9- 

های تخصصی که مخاطب شما در توجه کنید که مخاطب هدف شما کجا قرار دارد؟ یعنی به پیج

ای آشپزی هست، به پیجها قرار دارند تبلیغ بدهید؛ مثال اگر موضوع پیج شما فروش کفش زنانه اآن

غ های عمومی تبلیدهند. به پیجها تشکیل میها را خانمتبلیغ بدهید، چون بیشتر فالوورهای آن

 .ندهید، چون هدفمند نیستند و طبیعتاً بازدهی ندارند

 

نرخ انگیجمنت پیج هدف را بررسی کنید. انگیجمنت یعنی: تعامل کاربران با پیج، که شامل الیک، 

 ۵شود، مثال اگر انگیجمنت پیجی دی محاسبه میدرص صورت به و شودمی …کامنت، سیو، فالو و 

 درصد باشد، 

 
 

این مقدار باالتر باشد  نفر از فالوورها با پیج تعامل دارند. هر چقدر ۵نفر فالوور  ۱۹۹یعنی از هر 

 .تر استیعنی پیج برای تبلیغات مناسب

ی استفاده های تبلیغات در پیج بپرسید؛ مثالً اینکه آیا اجازهاز ادمین پیج تبلیغات، راجع به محدودیت

گذارند؟ آیا پیج بیزینسی است؟ چون اگر بیزینسی نباشد، دهند؟ آیا کامنتها را باز میاز هشتگ می

های کاربران را نسبت به پست، برای شما بفرستد. از ادمین بخواهید که آمار واکنش تواندنمی

ه کنید های مرتبط استفادهای پست تبلیغاتی شما را باز بگذارد، همینطور برای تبلیغ از تگکامنت

 .تا بازدید پست بیشتر بشود

 
 نکات تکمیلی برای موفقیت در اینستاگرام

 افزایش بازدید استوری

 :کنید رعایت باید را زیر نکات باشند، داشته زیادی بازدید شما هایاستوری اینکه برای

 .شودیک و نیم سانتی متر از باال و پایین استوری، فاقد محتوا باشد چون آن قسمت معموالً دیده نمی .1

خواهید نظر داشته باشید، یعنی از کاربرها ب (call to action) ها دعوت به اقدامترجیحاً در استوری .2

 . … بدهند، سوال بپرسند، لینک باز کنند، روی عکس کلیک کنند و

شود، ها را در طول روز تقسیم کنید، عالی میاستوری متوالی استفاده کنید، اما اگر آن ۷از حداکثر  .3

 .یعنی هر یک ساعت یک بار استوری بگذارید
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انه ها محتوای جداگیعنی برای استوری ها باشد،های شما باید جدای از محتوای پستمحتوای استوری .4

گذارید، حتماً با فاصله زمانی چند ساعته این بسازید. اگر هم یک پست را در استوری به اشتراک می

 .کار را بکنید و برای آن استوری، توضیحات و دعوت به اقدام بگذارید

 .یدکن استفاده … از امکانات استوری، مثل: گیف، تایپ، فیلترها، نظرسنجی، سوال، هشتگ و .5

 .ها استفاده کنید، همچنین حتماً از لوکیشن استفاده کنیدهای مرتبط برای استوریاز هشتگ .6

 استفاده از هشتگ

ها خیلی مهم هستند و اگر درست انتخاب شوند، مخاطب های خیلی زیادی را برای شما هشتگ

 . جمع خواهند کرد

 .نکنید؛ در هفته حداکثر دوبار از یک هشتگ استفاده کنیدها استفاده های تکراری در پستاز هشتگ .1

ها درست تایی از آن ۱۹۹های مرتبط به حوزه ی خودتان را پیدا کنید و یک لیست برترین هشتگ .2

 .کنید تا در آینده برای هر پست، استفاده کنید

هشتگ  ها یکدرصدی۵#های رایج و اختصاصی را به کار ببرید؛ مثالً هشتگترکیبی از هشتگ .3

 .اختصاصی برای ماست

 .ای دوبار استفاده کنیداز هشتگ برند خودتان هم حداکثر هفته .4

اگر خواستید به مطالب قبلی خودتان هشتگ اضافه کنید و یا یادتان رفت برای پست جدید هشتگ  .5

 .ها را در کامنت بگذاریدبگذارید، متن کپشن را به هیچ وجه ویرایش نکنید، بلکه هشتگ

گذارید را مخفی کنید. ) همرنگ با زمینه کنید یا زیر آیدی پیج قایم که در استوری می هاییهشتگ .6

 )کنید
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 هاافزایش بازدید پست

های ویدیویی، حتماً یک کاور جذاب با عنوان مناسب طراحی کنید. بازدید اول خیلی موثر برای پست .1

 .ببیند است تا کاربر ترغیب شود ادامه ویدئو را هم

 ای و احوالپرسی برای اینشروع کپشن بسیار مهم است. از قبل هم گفتیم که از جمالت کلیشه .2

 .قسمت استفاده نکنید

 توانید از قسمتها را میزمان قرار دادن پست در زمان پیک حضور مخاطبین پیج باشد. این زمان .3

insights اینستاگرام پیدا کنید. 

درصد بیشتر از بقیه  ۳۳هایی که حاوی تصاویر اشخاص معروف هستند، قبالً هم گفتیم که پست .4

 .ها استفاده کنیدها در طراحی پستگیرند؛ پس از تصاویر سلبریتیها الیک میپست

شخصی  تان را با پیجهای مورد عالقهیک پیج کاری و یک پیج شخصی داشته باشید و دوستان و پیج

 .توانید فعالیت رقبا را هم با پیج شخصی یا یک پیج ثالث دنبال کنیدمی فالو کنید.

 
ی آینده خود را آماده کنید، چون به قبل از اینکه پیج کاری خودتان را بسازید، محتوای یک هفته

پلور های شما سریعتر وارد اکسمحض ساخت پیج باید فعالیت مستمر داشته باشید، این طوری پست

 .خواهند شد

» و  «درباره ی ما » توانید دو هایالیت را با عنوان ها استفاده کنید. برای شروع میحتماً از هایالیت

 .های جدید با محتوای مناسب بسازیدبنویسید، اما در آینده حتما باید هایالیت« تماس با ما 

 
ا درست ها محتوها را ببینید و برای آنهمیشه یک تقویم در دسترس تان داشته باشید تا مناسبت

هایی که در تقویم نیستند، اما به موضوع پیج شما مرتبط هستند را هم اضافه کنید. کنید . مناسبت

همیشه آماده باشید که برای رویدادهای جدید، محتوای مرتبط ایجاد کنید. تولید محتوا برای 

ه ها استفادتبط هم برای آنهای مرتوانید از تگ. شما میرویدادهای جدید، بیشترین تاثیر را دارد

 توانید به نوعی بهها را میکنید و بازدید زیادی داشته باشید. هر کدام از این رویدادها و مناسبت

 موضوع پیدا خودتان ربط 

 
بدهید. اگر رویدادی که پیش آمده بسیار مهم است، حتما انواع محتوا را راجع به آن رویداد در 

 .اینستاگرام تولید کنید
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ی اینکه در اینستاگرام نتیجه بگیرید، باید تا جای ممکن افراد را در پیش خودتان نگه دارید؛ یعنی برا

های هایتان باشید و در طول روز بارها پست و استوریکاری کنید که همیشه در معرض دید مخاطب

وای با ارزش محتشما را ببینند، بدون اینکه خسته شوند. تنها راه بدست آوردن این امتیاز نیز تولید 

 یخوب ینتیجه به حتما کنید، تالش اگر دیگر کارهای مثل هم مورد این در. و منظم و مستمر است

 !رسیدمی
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