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 سواالت متداول در مورد اینستاگرام
 

یم اید، پاسخ دههای متداول در مورد اینستاگرام که شما پرسیدهدر مقاله، قصد داریم که به سوال

دهیم، توجه کنید که از این به بعد برای پرسیدن ها را در اختیار شما قرار و مجموع این سوال و جواب

 .، مراجعه فرماییدپاسخ و پرسش سواالت خودتان باید به بخش

 

 توانیم محصوالتمان را به راحتی بفروشیم؟چطور می 1-

تر محصولتان را بفروشید؛ حاال چطور؟ با توانید راحتمیهرچقدر بتوانید بهتر اعتماد سازی کنید، 

گذاشتن نظرات مشتریان راضی خود داخل پیچ، تولید محتوای رایگان و کاربردی که بتواند به سواالت 

مان داخل پیج، زود جواب و نیازهای کاربران پاسخ بدهد، نشان دادن خودمان و پرسنل مجموعه

 ! و، تهیه کردن فیلم از مراحل تولید محصوالتمانها، گذاشتن الیدادن به دایرکت

 

 چطور یک بنر درست کنیم؟ 2-

 …برای موبایل و فوتوشاپ، ایلستریتور و  canvaاینشات، متن نگار، با استفاده از نرم افزارهای 

 نهادپیش هم تانتبلیغات بازدهی افزایش برای. بدهید انجام را کار این توانیدمی کامپیوتر برای

 .را ببینید  «اینستاگرام در ایحرفه تبلیغات » وبینار کنممی

 

آیا امکان اینکه الیو سیو شده در پیج دیگری را در پیج خودمان پست کنیم وجود 3-

 دارد؟ چطور؟

الیو آن پیج را دانلود کنید و بعد داخل پیج  (regrambot) اول باید با استفاده از ربات تلگرام

 .خودتان آپلود کنید

 

 در مورد الگوریتم جدید اینستاگرام بگویید4-

ها را برطرف کند؛ علتش اینستاگرام جدیداً دارای ایرادات زیادی شده است که سعی دارد به مرور، آن

کند؛ احتماالً در صدد این است که ها و امکانات زیادیست که با سرعت باالیی اضافه میهم آپدیت

 .در رقابت با تیک تاک کم نیاورد
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 ریم؟چرا با گذاشتن هشتگ، افزایش فالوور ندا 5-

دهد را هایی که اینستاگرام به شما پیشنهاد میکنید. هشتگهای مناسب انتخاب نمیشاید هشتگ

نید. کنند را هم بررسی کهایی که رقبای موفقتان آن را استفاده میاستفاده کنید، همچنین هشتگ

 . ناسب استهشتگ م ۵۱الی  ۷ها هم باید کم باشد، باید اعتدال را رعایت کنید؛ بین تعداد هشتگ

 

 چطور یک کلیپ تبلیغاتی باکیفیت بسازیم که جنبه تبلیغاتی آن زیاد مشخص نباشد؟ 6-

الب تواند در قدر گوگل جستجو کنید. برای نمونه، تبلیغات شما می« تبلیغات همسان»راجع به 

روشی » وان عنفروشید، مطلبی با ی آموزشی و مفید باشد؛ مثال اگر لوازم آرایشی میی یک نکتهارائه

آماده کنید و در آن به استفاده از لوازم آرایشی، به عنوان یکی « تر به نظر برسید برای اینکه جذاب

 .ها اشاره کنیداز این روش

  

 هایمان را باال ببریم ؟چطور فالوور جمع کنیم و الیک و کامنت 7-

 بدهید) محتوای ارزشمند(. برای برای جذب فالوور باید به صورت منظم و مستمر تولید محتوا انجام

افزایش الیک و کامنت باید دعوت به اقدام داشته باشید؛ یعنی در کپشن پست، از کاربرانتان بخواهید 

 .که پست تان را الیک کنند و نظرشان را بنویسند

 

با وجود بحث فیلتر شدن اینستاگرام، آیا کار درستی است برای ادمین شدن هزینه  8-

 دید؟کرد و آموزش 

هاست که مطرح است، اما هنوز اتفاقی نیفتاده است . اگر هم فیلتر فیلتر شدن اینستاگرام سال

کنند. ها استفاده میشود مثل تلگرام و تیک تاک که با وجود فیلتر بودنشان، همه از آنبشود، می

زنند. میعی را ناند و به خاطر فیلتر شدن، قید یک شبکه اجتمامردم ایران به فیلترینگ عادت کرده

اینستاگرام، تنها شبکه اجتماعی غیر فیلتر در ایران است و فیلتر شدن آن مقداری منتفی به نظر 

 !رسد؛ مخصوصاً در این شرایط کرونا و ترند شدن آموزش آنالینمی

 

 چطور از گیف برای استوری استفاده کنیم؟ 9-

ا انتخاب فیلترشکن روشن کنید، بعد که این ابزار ربرای استفاده از قابلیت گیف اینستاگرام، حتماً باید 

توانید هر چیزی را به زبان انگلیسی جستجو کردید، باالی آن یک کادر جستجو وجود دارد که می

 .های مرتبط با آن را برایتان نشان دهدکنید تا گیف
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 توانیم انجام بدهیم؟در مورد مشکل ریپورت شدن، چه کاری می 10-

اکشن بالک است، باید فقط صبر کنید و هیچ کاری که از نظر اینستاگرام ممکن است  اگر منظور شما

غیر عادی و مشکوک به نظر برسد، انجام ندهید؛ مثل فالو کردن یا آنفالو کردن، تا زمانیکه محدودیت 

 .شما سپری شود

 
 فالوورهای یک پیج باید چقدر باشد تا بتوان تبلیغات انجام داد؟ 11-

و  ها که موضوع خاصی دارندی فعالیت و مخاطبین دارد. بعضی از پیچوضوع پیج، حوزهبستگی به م

فالوور یا حتی کمتر هم شروع  ۵۱۱۱توانند با ها بسیار محدود و خاص است، میی هدف آنجامعه

هزار فالوور  ۱هایی با محتوای عمومی )مثل طنز( عموماً وقتی به به تبلیغ گرفتن کنند، اما پیج

 .گیرندسند، تبلیغ میرمی

 
 درمورد پیامی که داخل دایرکت باز نمیشود چه کنیم؟ 12-

با فیلترشکن وارد اینستاگرام شوید و اگر درست نشد، باید صبر کنید تا خود اینستاگرام مشکل را 

 .برطرف کند

 
 برای بیشتر شدن تعداد بازدیدکنندگان از پیچ، چه کاری باید انجام دهیم؟ 13-

انید، تری بکشتان را با مخاطبین خود، به فضای صمیمیتر کنید و ارتباطپیجتان را قویمحتوای 

کنم برای اینکه اطالعات کاملتری در مورد این سوال خود به دست آورید، همچنین به شما توصیه می

 .را مطالعه کنید« شویم میلیونر اینستاگرام، طریق از چگونه» مقاله

 
 تعداد مناسب پست و استوری در روز و هفته چقدر است؟14-

 !استوری ۶استوری و حداکثر  ۳پست و روزانه حداقل  ۳پست و حداکثر  ۵روزانه حداقل 

 
 برای حذف فالوور فیک باید چه کاری انجام دهیم؟15-

. ها را توصیه نمی کنیمکنند؛، اما زیاد آنافزارهایی هستند که فالوور فیک را پاک مینرمها و ربات

 .اگر فالوور فیک پیجتان زیاد است، بیخیال آن پیج بشوید و یک پیج دیگر بزنید
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