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 نستاگرام یفروش و جذب فالوور در ابرای نکته  هفت  و هفتاد

 م؟ یجذب کن شتریو فالوور ب میفروش داشته باش نستاگرامیدر ا چگونه

 گردآوری: شبنم مرزبان

 ارایه شده در گروه آموزشی علم ما 

 www.ELMEMA.comبه آدرس اینترنتی  
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 :د یده رشد و گسترش  نستاگرامیخود را در او صفحه فروش   نکات ذکر شده، تیرعا با

 

 : یز. اعتماد سا1

 اصل در فروش است  نیمهمتر یاعتماد ساز

 د یها بگذار ی خود را در پست ها و استور یو صدا ر یتصو

 گذاشتن از خودتون هست  و ید یو ،حالت نیبهتر

 ... حتما عکس و صداتون باشهپس  د یذارگ ینم  وید یاز خودتون و اگر

 

 :یراض ی . استفاده از چت مشتر2

 د یداشته باش  یمشتر  تیاضر تیالیحتما ها 

 د یها و پست استفاده کن ی در استور و ید یو ایبه صورت چت  ی مشتر تیرضا از

 ( شود ی م یاحتمال انی کار باعث اعتماد مشتر نی) ا

 

 : ی. خوشحال کردن مشتر 3

  هر سفارش   یشاخه گل رو   شکالت، کافی میکس یا  کی مثال    د، یارسال کن  ی مشتر  ی از سفارش برا  شتر یب  یزیچ

 . (ایجاد کنید  افزوده )ارزش 

 . د یکنیزده م  جان یرا ه ی کار مشتر نیا با

 آورد.  ی م ی مشتر تانیبرا  یزی از هر چ شتریب ی راض یمشتر  د،یرا خوشحال کن یمشتر د یتوانیکه م  یهر شکل به

  ی ما پول م  یاست که برا   ی بودن مشتر  ی کار راض جهیبلکه نت   ست،یکار فروش، کسب درآمد ن جهیباشد نت  ادتانی

 آورد. 
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 : دیباش یر یادگیدر حال  شهی. هم4

و    د یشرکت کن  نارهایدر سم  د، یکتاب بخوان  د،یخود را باال ببر  یشدن در کسب و کار خود آگاه  ییحرفه ا  یبرا

 . د یرا به کار ببر د یگرفت اد یکه   یمطالب

 

   دی ری بگ ویدی. خودتان از محصوالت عکس و و5

 .د ینگذار کنند یکه همه از آن استفاده م یعکس

 .د یاستفاده نکن   کنند،یکه همه استفاده م  یاز عکس  فروشند،ی محصول را م  نیافراد هم ا  ه یکه بق  د یدار  ی محصول  اگر

 . د یریمنحصر بفرد بگ  و ید یو از محصوالت عکس و و د یداشته باش   تیخالق

 

 مشتریان مشخصات لیست . 6

 :د یکن  یو از آنها راجب محصوالت نظرسنج د یکردند را داشته باش   د یکه خر  یمشخصات کسان

   د یکن ه یته خی با ذکر تار انیاز مشتر یستیل

از چت و    د یتوانیو هم م  شودیمتوجه توجه شما م  یکار هم مشتر  نیبا ا  د،یرا راجب محصول بپرس   انیمشتر  نظر

 .د یهست آن را برطرف کن ی اگر مشکل و انتقاد ایو  د یاستفاده کن ان ینظر مشتر

 

 : دیخر  ندیفرا ی. ساده ساز7

 .  هر شخص متفاوت باشد  یبرا متهایو ق د یمشاوره بده د یبخواه نکهیمگر ا ،د یبذار متیق

و    شود یم  دهیسوال پرس   رکتیهم کمتر در دا  ی نجور یا  د، یذکر کن  ی اطالعات کامل محصول را در پست و استور 

 .کند یم  د یخر یشتر یب  نانیبا اطم یهم مشتر 

 

 : د ینکن ییگو ادهیز رکتیدر دا .8
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 . د ینکن یی گو  ادهیز یول  د یسواالت با دقت و حوصله و احترام جواب بده به

 

 : کنندیاستقبال م شنهاد ی ها از پ . اکثر آدم9

 . د یده شنهادیبه آنها محصول متناسب را پ یمشتر ازیو ن  ط یبا شرا متناسب

 .د یرا بده شنهادیپ  نیو بهتر د یگوش ده  یمشتر یازهایمشاور به ن   هی مانند 

 .کنند ی شما استقبال م شنهاد یموارد از پ  شتریدر ب د یباش  مطمئن

 

 : دی خود اطالع ده ی قبل انیرا به مشتر  د ی. محصوالت جد 10

 . د یده شنهادیخود پ ان یرا به مشتر د یمحصوالت جد  د، یکرد  هی خود ته انیکه از مشتر   یستیل  در

 

 :  دی. فعال باش11

  شتر یروزانه شما روز به روز ب  چیمستمر باشد تعداد ر  نستاگرامیشما در ا  تیاگر فعال  نستاگرامیا  د یجد   تم یالگور  طبق

شدن    ده ید  یرو   م یمسئله به طور مستق  نیشود. ا  دهید  شتریشما ب  یشود پست ها  یباعث م  نیشود و هم  یم

 گذار است. ر یهم تاث نستاگرامی شما در اکسپلور ا یپست ها

 شب است. 9پست گذاشتن ساعت  ی ساعت برا نی. بهترد یمرتب بذار ی و استور پست

 .د یپست گذاشتن را فراموش نکن لیتعط  یروزها ی حت یروز  چیه

 

 ممنوع:   ی. کپ12

 . د یمحتوا وقت بذار د یتول  ی شده ممنوع است، برا ی گذاشتن پست کپ 

 . د یود را از دست بدهخ یفالوورها  شود ی کار باعث م نیدارند و ا ینییپا ت یفی شده ک یکپ  یها عکس
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 :  دی. خالق باش13

 . د یمخاطب را جذب کن د،یجذاب بذار ی پست و استور  د،یمحتوا خالق باش   د یتول در

 

 قبل و بعد:   ویدی. استفاده از عکس و و14

حتما    د،یبذار  یعکس قبل و بعد از مشتر  د یتونیکه م  د یدار   یبه محصول شما دارد، اگر محصول   یقسمت بستگ   نیا

 .د یانجام ده ی کارو هم در پست و هم در استور نیا

 

 محصول:  جه ی. نت15

 . د یبگذار وید یمحصول عکس و و جه ی به محصول شما دارد، از نت  یمورد بستگ  ن یبازم ا 

با محصوالت  که تفاوتش    د یو عکس بذار  وید یحتما از استفاده محصول و  د،یدار  یشی فروش لوازم آرا  جیاگر پ  مثال

   شود.مشخص دیگر

عکس    د یانجام داد   ونیدکوراس   ر ییکه تغ  یاز قبل و بعد از محل  د،یهست  ون یدکوراس   ر ییو تغ  یمعمار  جیاگر پ  ای

 . د یبذار

 

 شرکت:  ط یمح ای م یگذاشتن کسب و کار، ت ش ی. به نما16

  .د یو عکس بذار و ید یشرکت و ط یمحهمکاران،   ،م یحتما از ت د یکنی کار م ی خاص ط یاگر در مح 

 

 محصول:  حاتیاز محصول و توض وید ی. و17

بودن شما بشود.    یی متوجه حرفه ا  ی تا مشتر  د یکامل بد   حاتیتوض  د یکه دار  یراجب محصول   د،یرفتار کن  یی ا  حرفه

 . شودیم نده یدر آ انیکار باعث جذب اعتماد مشتر نیا
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 : دیهم حوزه خود در تعامل باش ی ها جی. با پ18

  رکت یدا  قی. از طرد یباش   نستاگرامیآن ها در ا  یها  تیفعال  ریگ یو پ  د یهم حوزه خود را فالو کن  یها  جیپ  د یکن  یسع

هم حوزه خود    ی ها  جی. تبادل با پد یبا آن ها تبادل داشته باش   ی هر از گاه  د یکن  یو سع  د یبا آن ها در تماس باش 

  ی کسب و کار شما به ارمغان م  یافراد را برا  نیدفمندتره   نیشود و همچن  یشما م  نستاگرامیفالوور ا  شیباعث افزا

 آورد. 

 

 : د یکن غیمرتبط تبل  ی ها جی. در پ19

  ی مرتبط با حوزه کار  ی ها  جیاست که در پ  ن یا  نستاگرامیا  ی باال بردن فالوور واقع  یبرا   ی روش ها  ن یاز بهتر  یکی

جست و جو بر اساس عنوان    ق یتان را از طر  ی مرتبط با حوزه کار  یها  ج یپ  د یروش ابتدا با  ن ی. در اد یکن   غ یتان تبل

با آن ها وارد    غاتی تبل  یبرا  ت،یوضع  دنیو مناسب د   هاآن    یو بعد از بررس   د یکن  دایمرتبط پ   یهشتگ ها  ای  یکار

 . د یمذاکره شو

شما    غاتیصورت تبل  نی. در اد یکن  غ یانجام نداده اند تبل  یاد یز  غاتیکه تا االن تبل   یمرتبط  ی ها  جیدر پ  د یکن  یسع

 اثربخش تر خواهد بود. 

 

 : دیحتما استفاده کن شنی . از تگ لوک20

استفاده    ن یشیکنم حتما از تگ لوک  ی م  شنهادیشود پ  ده ید  ی شتریشما توسط افراد ب   ی پست ها  د یخواه  ی م   اگر

که در آن منطقه حضور دارند نشان    یمرتبط را به افراد   یرا دارد که پست ها  تیقابل  نیا  نستاگرامی. چون اد یکن

 شود. یم  نستاگرامیدنبال کنندگان شما در ا شیباعث افزا  یبیکار به طرز عج  نیدهد. ا

 

 بروز کردن اطالعات:  .21

  خودت داشته باش  ی اطالعات در مورد حوزه کار نیدتریو جد   د ینیآموزش بب د،یاطالعات خود را به روز کن مرتب

 و این اطالعات را در اختیار مخاطبان خود قرار دهید. 
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 . دعوت به اقدام: 22

 کنند.   د یخر ایفالوو کنند  ا ر جیکه پ  ید فالوورها بخواه از

 .د یکن   د یمخاطبان را دعوت به خر ، یکنند در پست ها و استور  د یاز شما خر د یخواهی م اگر

 

 استفاده:  هنگام. عکس از محصوالت  23

  تان یبرا  د یبخواه  انیو هم از مشتر د ی. هم خودتان استفاده کند یموقع استفاده بذار  وی د یمحصول خود عکس و و  از

 در هنگام استفاده ارسال کنند.  وید یعکس و و

 

   ون؟یاست؟ خانمها؟ آقا یچه اشخاص یبرا دیکه دار ی . مخاطب هدف خود را بشناس: محصول24

 . د یمحتوا کن د یبا مخاطب هدف خود تول متناسب

 

 : جی . مسابقه گذاشتن در پ25

  ج یاز پ  ی لی است که امروزه خ  نستاگرام یفالوور ا  ش یافزا  ی روش ها   نیاز بهتر  ی کی  ینستاگرام یمسابقات ا  ی برگزار

 کنند.یروش استفاده م نیاز ا  نستاگرام یناشناخته در ا یها  جیپ نیمعروف و همچن یها

برندگان مسابقه    یکننده و با ارزش برا  بیترغ  یایو از هدا  د یبه خرج ده  تیمسابقات خالق  یدر طراح  د یکن  یسع

شوند تا در مسابقه شما   ی م  بیترغ  ی شتریبرندگان ارزشمند تر باشد مسلما افراد ب  زی. هرچه جواد یاستفاده کن

 شرکت کنند. 

 .د ی آن را منتشر کن  د یبه دست برنده رس  زه یجا ی و وقت  د یمسابقه را منتشر کن جه ینت حتما

 

 

 :  ی. هشتگ گذار26
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هستند که هشتگ    ی ادیخود اضافه کرده است و افراد ز  شن یکیفالو کردن هشتگ ها را هم به اپل  ت یقابل  نستاگرامیا

کنند.    دایپ  نستاگرامیدر ا  یشتر یب  تیباعث شده تا هشتگ ها محبوب   نیکنند. هم  یم  یریگ یمحبوب خود را پ  یها

 شود. یشما م  رامنستاگ یا جیپ الوورف شیو استفاده مستمر از هشتگ ها در انتشار پست ها باعث افزا

به    لیتبد   د یجد   یو فالورها  شوند یم  جیوارد پ  یشتریب  ی فالوورها  خود،   ی مناسب در حوزه کار  ی هشتگ گذار  با

 . شوند یم د یجد  ی ها یمشتر

 

 خود را بشناس:  ی. رقبا27

 .د یریبگ  ده یاز سبک آنها ا ای د یریو از آنها الگو بگ   د یخود را دنبال کن یرقبا د یاول راه هست اگر

 

 : دی کن د یسرگرم کننده تول ی. محتوا28

  د یکن یم  تیکه فعال  یحضور دارند به دنبال سرگرم شدن هستند. در هر حوزه ا   نستاگرامیکه در ا یاز افراد  یلیخ

  د یکن  ی و سع  د ینکن  ی رو  ادهیسرگرم کننده ز  ی. در انتشار پست هاد یسرگرم کننده منتشر کن  یپست ها  د یتوانیم

اصل موضوع  نگ   یکار  یاز  فاصله  بتواند یریتون  اگر  ها  د ی.  تول   سرگرم   یپست  نحو   د یکن  د یکننده  نظر    یبه  که 

کنند.   رکتیدوستان شان دا یدارند تا پست شما را برا لیتما زیآن ها ن د یمخاطبان تان را جلب کند مطمئن باش 

 شود.  شتریشما به مرور زمان ب ی شود فالوورها ی موضوع باعث م نیهم

 

 : دی کن یرویپ نستاگرامیا تم ی.  از الگور29

کند.  یچطور کار م  قای دق  نستاگرامیا  تمیالگور  د یبدان  د ی. باد یداشته باش   یشناخت کاف  نستاگرامیا  تمیاز الگور  د یبا

  ی نامرتبط در پست ها  یاز حد از هشتگ ها   شیب  د ینبا  ای  ،د یاستفاده کن  ک یوجه از فالوور ف  چیبه ه  د یمثال نبا

  ی همه موارد  قای. دقد یایب  نییشما پا  جیکاربران نسبت به پ  عامل که که ت  د یکن   یکار  د یمثال نبا  ای.  د یخود استفاده کن 

 دارد.   نستاگرامیا تمیبا الگور میدر موردش صحبت کردم رابطه مستق   نجایکه تا ا

 . د یداشته باش  ی واقع ریغ تیفعال د ینبا د یدوست باش   نستاگرامیا تمیبا الگور د یخواه یاگر م  یطور کل  به
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ز  نستاگرام یا  ن یقوان  د ینبا بگذار  ری را  باد یپا  برا  د یرفتار کن  یعی کامال طب   د ی.  فقط    ت یو جلب رضا  ی اثرگذار  ی و 

 . د یخود را ادامه ده تیفعال  نستاگرامیمخاطبان تان در ا

 

 و پرسش و پاسخ:  یآموزش  یها وی.  ال30

شود. مردم  یتان م  نستاگرامی ا  جیپ  یباعث باال رفتن فالوورها  مایو پرسش و پاسخ مستق  یآموزش   یها  ویال  یبرگذار

  ی ادیشما را به افراد ز  د یمطمئن باش   د یپرسش و پاسخ بذار  ای  ی آموزش   ی ها  ویهستند و اگر شما ال  ی ریادگیعاشق  

 دارد.   یا ژه ی باشند توجه و اد یدر آن ز ن یآنال فرادکه تعداد ا یی ها ویهم به ال  نستاگرامیکنند. ا ی م ی معرف

 

 واضح و مرتبط باشد:  ل ی. عکس پروفا31

  ی ها را فرار  یمغازه شما جذاب نباشد مشتر  نیتریمغازه است. اگر و  نیتریمانند و  قایشما دق  نستاگرام یا  لیپروفا

هستند که    ر یتصاو نستاگرامیمحور است و حرف اول و آخر را در ا  ر یتصو   ی شبکه اجتماع  ک ی  نستاگرام ی. اد یدهیم

 زنند.یم

 یواضح با رنگ سازمان ی : لوگویتجار جیپ

 واضح با لبخند  ر ی: تصویشخص

 

 : دی داشته باش یعال وی. ب32

 .شما و کسب و کارتون باشد  نستاگرامیمرتبط با کار و ا حاتیتوض

 .د یمرتبط استفاده کن ید یکلمات کل  از

 . (د یده ر ییرا تغ و یدر مرور زمان) ب و یب دن یبخش بهبود
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 : جیپ یشگیهم  زی. آنال33

  د یبا  نستاگرامیو چه ا  د یداشته باش   تیشود. چه سا  یکار شما م  تیفی رفتار کاربران باعث بهبود ک  ل یتحل  شهیهم

  د یشو یم ن یرفتار کاربرانتان متوجه ا ی با بررس  نکه ی. به خاطر اد یکاربرانتان آگاه باش   یازها یاز کمبود ها و ن شهیهم

 چه هستند. نبالعالقه دارند و به د  ییزهایآن ها به چه چ قای که دق

ابزار    نیخود قرار داده است که با استفاده از ا  ی تجار  یها  ل یپروفا  ار یرا در اخت  Insightبه نام    ی ابزار  نستاگرامیا

کاربرانتان جذاب است   یبرا  د یکن ی م  د یکه تول  یی محتوا  ی که تا چه حدود  د یشو  نی متوجه ا  د یتوان  ی م یبه راحت

 .د یرو یم  شیهدف خود پ یدر راستا ی ! تا چه حد ریخ ای

 شب؟  ایشب؟ فالن پست صبح بهتره  ای مثال مسابقه را صبح برگزار کنم   د،یکن  زیخود را آنال  جیپ 

 

 :  دی. همه کامنت ها را جواب د34

 . د یببر ن یرا در مورد محصول از ب  یو ابهامات مشتر  د یهمه را با حوصله جواب بد  د،یبدون جواب نذار یکامنت

 

 : م یکن دگاهی . کاربران را دعوت به ارسال د35

 . که کاربران نظر خود را کامنت کنند  د یدرخواست کن 

 

 بدهد؟    انیبه مشتر تواند یم  ییا هی کسب و کار: کسب و کار شما چه هد یآهنربا ی. طراح36

 آهنربا:  یها ی ژگیو

 باشد  ی مشتر  ازی( مطابق با ن1

 ( بدست آوردن راحت 2

 ( مرتبط با هدف کسب و کار باشد 3
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 گانیمحصول را ر یز کی : د یمحصول دار اگر

 گانیرا  یرو تخت ای ی رو مبل کیمثال: فروشگاه مبلمان =  یبرا

 

 د یانجام ده گانیاز خدمات را را ی کی: قسمت کوچد یهست ی و آموزش  ی خدمات جیپ اگر

 گان یرا ز یآنال کی =  تیسا ی مثال: شرکت طراح یبرا

 ( د یمانور ده شتریآهنربا ب یاستقبال بشود، رو  شتری از محصول ب د یخواهی) اگر م

 

 : دی کن لی همکاران و مشابه خود را بصورت مستمر تحل ی ها جی. پ37

 . د یخود از آنها استفاده کن جیو در پ د یکن دای نقاط قوت و ضعف آنها را پ 

 

 : دیخود استفاده کن جیتم جذاب در پ   کی. از 38

دادن و احترام گذاشتن به مخاطبان تان است.    تیخود نشان دهنده اهم  جیتم جذاب در پ  ای  ک یاز گراف  استفاده

موضوع هم    نی. اد یخود استفاده کن  ی قابل قبول در انتشار پست ها  ک یتم جذاب و گراف  ک یحتما از    د یکن   یسع

تم خاص    کیکه از    ییها  جی نشان داده پ  قاتی شما اثرگذار است. تحق  جیپ  یفالوور ها  ش یافزا  یرو   م یبه طور مستق

 شان را دارند.  یشدن فالوور ها شتریشانس ب %30کنند تا یخود استفاده م یجذاب در پست ها ک یگراف ای

 

 : وبیوتیدر آپارات و  ییوید ی و ی. انتشار پست ها39

را    د یکنیتان منتشر م  نستاگرامیا  IGTVبلندتر که در    ی وهاید یخود به خصوص و  ییوید یو  یپست ها  د یکن  یسع

تان    جیپ  یبه باال بردن فالوورها  مایکار مستق  نی. اد یهم منتشر کن  وبیوتیشدن در آپارات و    ده ید  شتریب  یبرا

 . د یخود استفاده کن  یوهاید یآپلود و  ی برا  د یشناس   یمحور که م   و ید یاز هر شبکه و  میکند. بهتر است بگو   ی کمک م
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 :کیف  یبا حذف فالوورها نستاگرامیفالوور ا شیافزا .40

بمانند    ی شما باق  جیدر پ  یشود فقط کاربران   ی است که باعث م  نیا  ک یف  ی حذف فالوورها  ی ایمزا  ن یاز مهم تر  یکی 

شما به شدت   جیشود پ  ی همان ابتدا باعث م  مسئله از  نیو هدفمند دارند. ا  یکه فعال هستند و با شما تعامل واقع

شما اضافه    یکه به جمع فالوورها  یکاربران  ودش   یفعال، باعث م  جیپ  کیفعال و پرجنب و جوش باشد. داشتن  

 ! ستیماجرا ن انیپا نیشما تعامل داشته باشند. اما ا جیبا پ  شتریشوند، بیم

است که شما با    ی معن  نیدهد. باال بودن نرخ تعامل، به ا  ی م  ش یشما را افزا  جینرخ تعامل پ  ک، یفالوور ف  حذف

 .برند یشما لذت م  جیپ ی و کاربران از محتوا د یدار   یارتباط خوب  تانیفالوورها

 

 

 محتوا: دی دار در تول هیحاش  ی. استفاده از موضوعات جذاب، به روز  و گاه 41

 . شودیفروش م تیکار باعث جذب فالوور و در نها ن یراجب موضوعات روز، ا د یشو هیوارد حاش   یگاه 

 

 

 : دیرا کنجکاو کن تانی محصول، فالوورها ی. قبل از معرف42

 . د یکن ان یبه آن را کامل ب ازش یتان و ناز محصول  یاستفاده مشتر  ل دلی✅

  گر ید  یهاشان را تگ کنند، کامنت بگذارند، کانال دوستان  د،یها بخواهآفر به فالوورها، از آن   ک ی  شنهادپی  با✅

 را به اشتراک بگذارند. تانیهاشما را دنبال کنند، پست 

است!   ف یروز تخف ن ی. مثال امروز، آخرد یکن جاد یحس عجله، اضطرار و از دست دادن فرصت در مخاطبان ا کی✅

 نفر اول!  100 یبرا  فیتخف  ای

 .د یسیعکس بنو یکننده رو  ره یو خ غ یج یهاکلمات را با رنگ  ایاز جمالت  ی جلب توجه فالوورها، بعض برای✅
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 کنند:  یشما را معرف د ی بخواه انیمشتر. از 43

.  کند یم  غی شما تبل  ی برا  یخود مشتر   نکهیا  ی عنی  اندازد؛ی دهان به دهان م  یابیبازار  ادی ما را    ان، یتوسط مشتر  یمعرف

  ، یراض  ی دارد. هر مشتر  ینترنت یفروش ا  شیدر افزا  ییآسامعجزه   ریبودن، تاث  گانیعالوه بر را  یابیروش بازار  نیا

ب  ی برا  تواند ی م  ،ی مشتر  10حدودا   فالوورها به مشتر   د، یکن  ی چون هر کار  ا؟ . چراوردیشما  از    شتر یب  ، یاعتماد 

 اعتمادش به شماست.

 

 کردن مخاطب: ی. احساس44

ب فالوورهای بیشتر و مشتری بیشتر  باال میبرد و این تعامل باعث جذ   احساسی کردن مخاطب تعامل را در پیج

 میشود. 

 : شودیشدن افراد م یکه باعث احساس  یعوامل

 و ترس از فقر  پول

 ی ماریو ترس از ب  یسالمت

 ییتوجه و ترس از تنها جلب

 به لذت  دنیرس 

 

 : باز  . پشت صحنه45

درست    ییغذا  ای  ینیریش   ای  ی کیو مثالً ک  د یدار  ی. اگر صفحه شخصد یپشت صحنه ها را نشان بده  نکه یا  ی عنی 

 .د یدر صفحه بگذار ز یشود را ن ی پشت صحنه آن که مربوط به تدارکات داستان م د،یکرد

و   یو گل و ملزومات عموم   ی غاتیتبل   ی مانند فروش لباس و بسته ها  د یارائه دهنده خدمات با محصوالت هست  اگر

 . د یو در صفحه بگذار  یرا عکس بردار  د یدهیآن در روز انجام م یکه برا ی تدارکات گر، یروزانه د

 کنند. یشما فراهم م  یبرا  زیرا ن گرانید  یشوند و موجبات همراه یپشت صحنه ها جذب م ن یها از ا یلیخ

 

whatsapp://send/?phone=989164052373&abid=989164052373
whatsapp://send/?phone=989164052373&abid=989164052373
https://instagram.com/elme.ma/
http://www.elmema.com/
https://instagram.com/elme.ma/
https://t.me/ElmeMa
http://elmema.com/
whatsapp://send/?phone=989164052373&abid=989164052373


 مشاوره ای علم ما  آموزشی و گروه                
 / شبنم مرزبان  نستاگرامیفروش و جذب فالوور در ا یهفتاد و هفت نکته برا                       

 ELMEMA@        |                       0916 405 2373                :واتس اپشماره 

  www.ELMEMA.com     |      یراز، سی متری سینما سعدی، مجتمع تابانـشآدرس: 
14 

 نکنند.  دی از ما خر شه یمردم باعث م تی. عدم قاطع46

 تکرار تکرار تکرار   اد؟یبه دست ب تیقاطع نی ا شه یباعث م ی زی چه چ ی ول

 

 به محصول:  دی . باور شد47

 .بده  یحس خوب  ه یرو با اعتماد به نفس ارائه کن، چون قراره به بق ی فروش ی که م  یمحصول 

 

 : دیست یربات ن دی . ثابت کن48

از د  د یکن  ی کار  د یبا نباش   ک ی   نستاگرامی ا  د یکه  ثابت کند یربات  اگر  ن  ک یصرفا    د ی!  باش   د یستیربات    د یمطمئن 

 شود. یم دهید شتر یتان ب  تیفعال ی عن ی نیدهد و ایم ی ادیز تی شما اهم جیبه پ نستاگرامیا

ها را کامل    رکت یدا  شهی. مثال همد یبا همه تعامل داشته باش   یع یبه طور طب  یعنی  د یمثل ربات نباش   نکهیاز ا  منظور 

 . د یبفرست س یها و رکتیدا یتو  د یکن  ی. سعد یجواب بده

 

 : دی شو ی نستاگرامیاسپانسر مسابقات ا .49

  ی نستاگرام یمسابقات ا  یاست که برا   نیا  نستاگرامیدنبال کنندگان خود در ا  شیافزا  یبرا  گر ید  یاز راه ها  یکی

برندگان مسابقه    ز یدارند و قرار است جوا  ی نقش مهم  ینستاگرام ی. معموال اسپانسر ها در مسابقات اد یاسپانسر شو

توسط شرکت کنندگان فالو شود! به    د یاست که با  ییها  جیاسپانسر مسابقه هم جزء پ  جیرا بدهند. در قبالش هم پ

 . د یجذب کن د ی توانیرا م ی ادیز ی تعداد فالوورها د یمطمئن باش  د یاگر اسپانسر مسابقه شو ل یدل نیهم

 

 :نستاگرامیاکسپلور ا یساز نهی فالوور با به شیافزا .50

  نکه یاست. قبل از ا  نستاگرامیورود به اکسپلور ا  نستاگرامیفالوور ا  ش یافزا  ی روش ها  ن یو ساده تر  ن یاز بهتر  یکی

  ؟ یچ  یعن ی  نیاست. خب ا  نستاگرام یاکسپلور ا  ی ساز  نهیکار به  نیشود اول  نستاگرامیپست هامون وارد اکسپلور ا
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خودمان    ی که مربوط به حوزه کار  م ینیرا بب  ییهااکسپلور خودمان فقط پست    یتو  م یکن  یکار  د یبا  نکه یا  یعنی

 است. 

که دوست    یی . در قدم اول پست هامیکن  ینامرتبط پاکساز  ی اکسپلور خود را از پست ها  د یکار اول با  ن یا  یبرا

  نه یگز  ریز  ری. بعد مانند تصومیکنیرا لمس م  ریتصو  یو سه نقطه باال  می کن  یاکسپلورمان باز م  یرا تو  مینیبب  میندار

Not Interested  مین یب یاکسپلور خود نم ینامرتبط را تو  یپست ها گهیکار د  نی. با امیکنی لمس م ! 

. اگر کامنت هم  می کن  ویو س   ک یآن ها را ال  یو پست ها  م یهم حوزه خود برو  یها  جی به سراغ پ  د یمرحله بعد با  در

  ن یو با مخاطبان ا میمند هستخودمان عالق یما به حوزه کار م یکن  یثابت م نستاگرامیکار به ا  نی! با اهیعال میبزار

بوده و کامال    نستاگرامیا  تمی طبق الگور  قا یفالوور دق  شی اافز  د یروش جد   نیا  د ی. مطمئن باش میحوزه در تعامل ا

 است.  یو واقع  ی کاربرد

 

 

 : شتریفروش ب جذب فالوور و یبرا  ت ی. استفاده از وب سا51

  ی تیتان وجود دارد. وب سا  نستاگرام یا  جیفالوور پ  شیافزا  یبرا  ی خوب  ی لیخ  یها  دهیا  د یداشته باش   تیوب سا  اگر

 تان است. نستاگرامیا جیپ غی تبل  یمکان برا ن یاست بهتر ید یکنندگان جد   د یبازد ی که هر روز دارا

  ی از راه ها  ی کیتان را به عنوان    نستاگرام یتان آدرس ا  تیحتما در صفحه درباره ما و تماس با ما سا  د یکن   یسع

 شوند. یمحسوب م تیصفحات سا نیدتر یجزء پر بازد ی تیدو صفحه در هر سا نی . چرا که اد یقرار ده یارتباط

 

 حال خوب کن در طول روز: ی. استفاده از استور52

 د یو مطالب خنده دار استفاده کن یزش یانگ  یها از متن ها یاستور  در

 د یکن جادیبودن را در مخاطب ا ی خودمان حس

 د یو مخاطب را به حال خوب معتاد کن د یحس خوب را انتقال ده 
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 : دی نبر ادیرا از  یموجی. استفاده از ا53

جد   هایموجیا سع  ی برقرار  ی برا  نترنتیا  د یزبان  هستند.  مخاطب  با  و    د یکن  یارتباط  کامنت  کپشن،    ا یدر 

  ت یمیصم  جادیها باعث اشکلک  نی. ا)البته نه به تنهایی( د یاستفاده کن  زین  های موجیاز انواع ا  نستاگرامیا  یهارکت یدا

 . کنند یشما کمک م جیپ ت یو به محبوب شوند ی و حس خوب در مخاطب م

 

 مخاطب:  ازیکشف ن  یها برا  رکتیسوال و توجه به دا  دنی . پرس54

ابهامات   ا ی  د یمانور ده   ازین  ی رو  د یتوانیمحتوا م  د یو در تول  د یشویم  ان یابهام مشتر  یو حت  ازیسواالت متوجه ن  نیا  با

 . د یببر ن یرا از ب

 

 به محصول:  مانی. ا55

 . د یمحصولتان را عوض کن ،یاگر ندار  ای د یداشته باش  مانیا  ا ی د یفروش ی که م  یمحصول  به

 و این حس خوب را به مشتری منتقل کنید. د یکه حس خوب به محصول داشته باش  مهمه

 مردم خرید میکنند که حس خوبی داشته باشند.

 

 : قیبا حوصله و دق رکتهای دادن به دا. جواب 56

که مخاطبان    ی . زماناست  نستاگرام یفروش در ا  ش یافزا  ی مالک برا  نیترمناسب، صبورانه و با حوصله، مهم   برخورد 

که    شودی روند باعث م  نی . اگردند ی شما برم  یاز برند شما داشته باشند، مجددا به سو   یبخشلذت   د یتجربه خر

 شوند. لیرفته به مخاطبان وفادار شما تبد رفته 

 .د یریبگ  ن یادم جتونیپ یحتما برا د ی کارو ندار نیو وقت ا  ادهیدر طول روز ز رکتهایتعداد دا اگر
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 : دی. ادعا کن57

 د یآن متمرکز باش  ی و فقط رو  د یکن دایدر محصول پ  زیوجه تما  کی(1

 د ی(از آمار استفاده کن2

 نامه و استانداردها  ی افتخارات، گواه(ارائه 3

 

 : دیاستفاده کن یا قهیدق 20. از قانون تعامل 58

قانون قبل از انتشار پست    ن یشود. طبق ا  ی تان م  ج یفالوور پ  شیبه مرور زمان باعث افزا  ی ا  قه ی دق  20تعامل    قانون

  شان یو برا  د یکن  کیآن ها را ال  یها. پست  د یاختصاص بده  گرانیاز زمان خود را به تعامل با د  قهیدق   20  دتانیجد 

و در    ند یایشما ب  جیبالفاصله به پ  د یکنیدتان را منتشر میکه پست جد   یشود زمانیکار باعث م  نی. اد یکامنت بذار

  ی تعامل واقع  کیبه    لیکار به مرور زمان تبد   نیکنند. ا  کیپست شما را ال  د یکه شما انجام داده ا  یمقابل کار 

 شوند. یم ده ید شتریشما ب یو پست ها ادیشما ز یاشود و کم کم فالوورهیم

 

 : دی فعاالن حوزه خود را تگ کن ای.  دوستان 59

  د یکنیکه منتشر م  ییدر پست ها  گرانیاستفاده از تگ کردن د  نستاگرامیفالوور ا  شیافزا   یروش ها  نیاز بهتر  یکی

 زیها ن  آن   لیپست را به پروفا  نیدر اصل شما ا  د،یکن  ی که شما دوستان خود را در پست ها تگ م  یاست. زمان

  یپست  زیها نشود دوستان آن    یباعث م  نی. اد یده  ی ها قرار م  تگ شده آن   یو در بخش پست ها  د یکن  ی اضافه م

 شود.  نستاگرامی دنبال کنندگان شما در ا ش یموضوع باعث افزا  نیو هم  نند یرا بب د یاکه منتشر کرده  

افتد؟ مسلما فالوور    ی م  یچه اتفاق  د یخود تگ کن  یخود را در پست ها  یاگر فعاالن در حوزه کار  د یتصور کن   حال

 کرد.  د یجذب خواه  ی هدفمندتر یها

 

 : دی از حد پست ارسال نکن شی. ب60

که بدون    ستین  نیا  ی به معن  نیاما ا  د یفعال باش   نستاگرامیا  ی حتما تو  د یاشاره کردم با  ن یاست که قبال به ا  درست

در ادامه همراه    رند یگ یم  میشما تصم   یپست ها  دنیشما با د  یاز فالوورها  یاری. بسد ی پست ارسال کن  یز یبرنامه ر
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 د یشما را دنبال نکنند. با  گریتا د  د یکن  یرا مجبور م  اآن ه  د یاز حد پست ارسال کن  شی! اگر بریخ  ایشما باشند  

  ج ی پ  یاست. چون برا   ریکار با آزمون خطا امکان پذ   نی . اد یاوریعدد ارسال پست در روز خود را در ب   د یکن  یسع

 . است ریمختلف متغ  یها

 

 

 :  دی باال استفاده کن تیفیبا ک  و یدی. از عکس و و61

 . شودیم ل یتبد  د یجد  یبه مشتر تیدر نها  د یفالوور جد   شود،یپست و جذب فالوور م یباال و یباال باعث و ت یفیک

 

 :  دی. خالق و شوخ طبع باش62

 . شودیماند و فراموش نم ی مخاطب م ادیدر  ی نجوریا ی محتوا د یتول

 .د یداشته باش  می توانینسبت به پست م یشتری ب  یاز شوخ طبع یاستور  در

 

 : د یو کپشن پست سوال بپرس ی. در استور63

است. البته به    نستاگرامیفالوور ا  شیافزا  یروش ها  نیاز بهتر  یکی  نستاگرامیدر ا  یپرسش  یها  یاستور  گذاشتن

تان    جیتعامل کاربران با پ  شیکار باعث افزا  نیا  د یذاریم   ی پرسش  یها  یکه شما استور  ی! زمانمی مستق  ریطور غ

شود  یتعامل به مرور زمان باعث م  نیتا به پرسش شما جواب دهند و ا  د یکن  ی وادار مشود. در واقع آن ها را  یم

 شود. یشما م  ی ها  یشدن استور   ده ید  شتر یموجب ب  نیو هم  رد یها قرار بگ   ی استور  هیشما جلوتر از بق   ی ها  یاستور

 

 : دیداشته باش ینس یز ی. اکانت ب64

اند. آورده   یرو  نستاگرامیبرند مورد نظرشان در گوگل، به ا  یوجوجست   یبه جا  ان،یاز مشتر  یابخش گسترده   امروزه

را    تتانیکه وبسا  ی زانی به همان م  د یاست. شما با  زنسیاکانت ب   ک یکار، ساخت    نیا  ی مهم برا   اریقدم بس  نیبنابرا

  ن یشما، اغلب اول  یتجار. اکانت  د ینستاگرامتان هم وقت بگذاریاکانت ا  یبرا  د،یدهی م  رییو تغ  د یکنی م  یروزرسانبه 
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شدن    ده یبه د  ی ادیکمک ز   ، یبا مشتر  ی کیحس نزد  کی   جاد ی ا  نیبا تجارت شماست. بنابرا  ی نقطه تماس مشتر 

 .کند ی وکارتان مکسب

ب  اگر نوع  به  را  فراوان   د، یده  ر ییتغ  ی نسیزیاکانت خودتون  ا  ی امکانات  در    ت یریمد   ی برا  نستاگرامیتوسط  اکانت 

 د. دهیقرار م ارتونیاخت

 

 : دیداشته باش نیآفال غاتی. تبل65

  ی حتما برا  د یکن  یکسب و کار خود استفاده م  غ یتبل  ی برا  نستاگرامیو از ا  د یهست  ی کسب و کار سنت  ی دارا  اگر

  ی . به عنوان مثال م د یخود استفاده کن  نستاگرام یفالوور ا  شیافزا  یهم برا   نیآفال  غاتیشما مقدور است که از تبل

خود را در    نستاگرامیا  جیصورت حتما آدرس پ   ن ی. در اد یتراکت ها مانور ده  ایو    یغاتیتبل یبروشورها  یرو   د یتوان

 .د یخود درج کن  یکاغذ  غاتیتبل

 . د یاستفاده کن جیحتما از آدرس پ د یکه دار یو محصوالت   تیزیکارت و ی رو

 

 : دیبذار یچالش ی. پست ها66

است.    یچالش  یانتشار پست ها  نستاگرامیدر ا  ژه یبه و   یاجتماع  ی پست ها در شبکه ها  نیاز پر تعامل تر  یکی

تا کاربران    د یمنتشر کن  ییپست ها  د یکن  ی وجود دارد. سع  ی موضوعات چالش  د یکه باش   ی مسلما در هر حوزه کار

 را وادار سازد تا با شما تعامل داشته باشند و در بحث ها شرکت کنند.

کاال    ی جی خود با عنوان “د  نستاگرام یدر ا  ی از آن ها است. مثال پست  دنیل با کاربران سوال پرس تعام  ی از راه ها  یکی

  د ی. مطمئن باش د یپست را منتشر کن  نیبه صورت عکس نوشته ا  د یتوان  ی. مد یدر روز چقدر درآمد دارد؟” منتشر کن

کنند و    یشرکت م  د یکرد  جاد یکه ا  ی در موضوع  یادیهستند. افراد ز  یمردم عاشق نظر دادن در موضوعات چالش

 در پست شما منشن کنند.  ز یخود را ن گریممکن است دوستان د

 . شودیکاربران م شتر یچالش باعث تعامل ب  د،یرا به چالش بکش مخاطب
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 : گرانید  غاتی. رصد کردن تبل67

 . است شتریجذب فالوور و فروش ب ی اصل مهم برا غ یتبل

 .د یرا رصد کن هی بق غاتیتبل د یپربازده با غ یتبل  یمناسب برا جیو شناخت پ یغاتی در ساخت بنر تبل نکه یا یبرا

 

 : دیسی کپشن بنو  یحرفه ا .68

  یی از پست ها  یلیخ  د یشود. اگر توجه کرده باش   یهنر محسوب م  کی نستاگرامیدر ا رایکپشن جذاب و گ  نوشتن

  د یکنیکه منتشر م  ییدارند. با توجه به پست ها  یگذار  ریتاث  یدارند کپشن ها  نستاگرامیدر ا  یشتریکه تعامل ب 

است    یمهم لیاز دال  یکیپست ها   ی. کپشن گذاشتن رو د یاز کپشن خوب و مرتبط با آن استفاده کن  د یکن  یسع

م مطمئن  ه  نستاگرام یپست ها قطعا به نفع شماست. ا  ی زمان توقف رو   نیکند و ا  یپست تان م   ر یکه کاربر را درگ

 بوده است. د یمخاطبانتان مف  یبرا  د یکنیکه منتشر م  ییشود پست ها یم

 

 : دی . متفاوت باش69 

خودتان    د یکن   ی . سعگرید  ی در جاها و شبکه ها   ی حت  نستاگرام،یمهم است. نه فقط در ا  یل یخ  ه،ی بودن با بق  متفاوت 

 .د یگوناگون استفاده کن  ی در عرصه ها  تیکسب موفق ی خالقانه خود برا یها یها و توانمند  ت یو از قابل د یباش 

وجود دارد که از    یاریرزرو نشده بس ی. آن جا قبال رزرو شده است. جاهاد ینباش  گرانید ی فکر اشغال کردن جا  به

 . د یقبالً رزرو شده، بعضاً بهتر است. آن ها را دنبال کرده و شکار کن یجاها

هزاران نفر    ا یصد    ا یاز شما، ده    ش یکه پ  د یرا دنبال نکن  یاست که راه  یمعن   ن یبه ا  نستاگرام یبودن در ا  متفاوت 

 خسته کننده شده است.  گرانید  ی دنبال کرده اند و برا

است که قصد انجامش را    ی خالق بودن و نوآور بودن در کار  یبه معن  ست،یخاص بودن ن  یبودن، به معن  متفاوت

از    د یو سف   اهیس   یعکس ها  د یها شا  یل یخ  یاز خود و شهرتان!! برا  د یو سف  اهیس   ی. مثل گذاشتن عکس هاد یدار

 شود.  نستاگرامیفالور ا شیجذاب تر باشد و باعث  افزا یرنگ  یعکس ها
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 : دیآن منتشر کن  د یخر نکی محصول را به همراه ل ی. استور70

  ، ی هستند. تعداد، زمان و سبک هر استور  نستاگرامیفروش در ا  شیو افزا  غاتیتبل  یمدل برا   نیترجیرا  هایاستور

محصول به همراه    غات یتبل  ، یاز بستر استور  غ یفروش و تبل  یراه مهم برا   ک ی. اما  کند ی را مشخص م  غات یتبل  نه یهز

زمان  د یخر  نکیل است.  ل  ی آن  سا  د یخر  نکیکه  ب  تیدر  را  م   یاستور  ه خود  و  راحت   یفضا  د،ینیکمتصل  تر 

و اتصال راحت مخاطب    نستاگرامیا  ی استور  ی رو   نک یکرد. وجود ل  د یفراهم خواه  یمشتر   د یخر  ی برا  یترمناسب

 . شودیم د یبه انجام خر انیو مشتر  دارانیخر عتر یموجب اقدام سر ت،یسا د یبه درگاه خر

 

 

 بی توجهی به کاربر ممنوع! . 71

 یکی از اشتباه ترین کارهایی که بعضی پیج های بیزینسی مرتکب میشوند، بی توجهی به کاربران است.  

بارها گفته شده که برای بهبود کسب و کارتان، تعامل با مخاطبان را افزایش دهید. پس اگر دایرکت میدهند یا  

منت میذارند قدر آن را بدانید و به درستی پاسخ دهید. جواب دادن به دایرکت و کامنت با یک ایموجی حتی از  کا

جواب ندادن هم بدتر است. یک جواب را برای همه کپی نکنید، بلکه با دقت و توجه کامل با مخاطبان تان ارتباط  

 برقرار کنید.

 

 

 : به همه افراد، فالوو بک ندهید. 72

ه پیج کاری اینستاگرام ایجاد میکنید، افراد زیادی شما را فالوو میکنند. این را بدانید که نباید به همه آن  زمانی ک

 ها فالوو بک بدهید. مگر در شرایطی که زمینه کاری یکسانی داشته باشید.

فالوو کردن پیجهای غیر  که امکان داره از  از طرفی، این کار به اعتبار پیج شما صدمه وارد میکند. پس تا جایی  

 مرتبط با کسب و کارتان خودداری کنید. میتوانید یک پیج معمولی بسازید و هر پیجی که خواستید، دنبال کنید. 
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 نام کاربری مناسب: . 73

 نام کاربری، مهمترین بخش در پیج شما محسوب میشود. تفاوتی ندارد که پیج شما کاری باشد یا یک پیج شخصی.  

نام شاخص   انتخاب یک  با  پیدا کنند. همچنین  را  میتوانند پیج شما  افراد جدید  نام است که  به وسیله همین 

 میتوانید در ذهن فالوورهای خود بدرخشید.

ستاگرام کمی دچار است. بنابراین دور اسم های عجیب و غریب که به سختی در ذهن  سرچ کردن یک اسم در این

 می مانند یا اسم هایی که زیاد تکرار شده هستند را یک خط بزرگ بکشید.

 

 اطالعات تماس را در پیج تان قرار دهید: . 74

م بگیرید. با انجام دادن این  اطالعات تماس شامل شماره تلفن، آدرس و ایمیل، از مواردی هستند که نباید دست ک 

 کار، هم باعث اعتمادسازی میشه و هم مشتریان به اطالعات تماس شما دسترسی پیدا میکنند.

همانطور که میدانید، همه حرفها و توصیه ها برای پیج کاری اینستاگرام، در جهت افزایش میزان فروش هستند.  

 س باشید. پس حاال که مشتری به شما نیاز دارد، باید در دستر

 

 پست گذاشتن روز جمعه:. 75

 در روز جمعه اکثر افراد پست نمیذارند. بنابراین پست های شما ممکن است بیشتر دیده شود. 

 روزهای جمعه و روزهای تعطیل از پست گذاشتن غافل نشوید.

 

 بیش از حد ویرایش نکنید: . 76

های خیلی خوب را تبدیل به چیزی آشفته میکنند.  بعضی افراد ویرایش عکس را بیش از حد انجام میدهند و عکس  

 فیلترهای بیش از حد میتواند کیفیت تصویر را بد کند. 
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 استفاده از عکس های انگیزشی: . 77

عکس های انگیزشی در شبکه های اجتماعی سر و صدای زیادی راه انداخته اند. با برنامه دقیق و مناسب عکس های انگیزشی بصورت  

 ار دهید.پست و استوری قر

 را به عکس های انگیزشی اختصاص دهید. مثال اگر پیج فروشگاهی دارید میتوانید یک روز در هفته 

 

 

 

 

 

 

 سایر دوره های رایگان مجموعه علم ما: 

 آشنایی با کوچینگ )کلیک کنید(  

 ذهن آگاهی )کلیک کنید( 

 فن بیان )کلیک کنید(  

 یوگا )کلیک کنید(  

 د(چالش شکرگزاری )کلیک کنی 

 چالش فراوانی )کلیک کنید( 

 هدیه )کلیک کنید(  
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