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Instagram  است که در همه    یقیکاربر فعال با عال ون یلیم ۷۰۰از   شی ب یدارا

  ن یا  با  یکند و تقر  یم تی فعال  یو حسابدار   لی و مد گرفته تا اتومب ییبا یاز ز  ع یصنا

باالخره مخاطبان مورد نظر خود را در شبکه   د،ی وجود دارد که هر چه بفروش  ن یتضم

 .کرد د یخواه  دا ی پ یاجتماع

 

شد،    ی شما به طور کامل راه انداز   یکه اکانت تجار  ی است که هنگام ن یمسئله ا  تنها

و   ت یشما وجود ندارد. درک اهم  تی به سا ک ی بازگشت تراف یروشن برا ی راه

خود    نستاگرام ی فروش در ا   ف ی چگونه ق

 د؟ ی بساز 
 تیم تحریریه اقیانوس آبی 
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فروش   ش یو افزا کی تراف ش یافزا  یشما برا  نستاگرامی فروش ا   فی ق ی طراح

 .مهم تر است زی ن نستاگرامیا  یها تمیاز الگور ی گاه یاست و حت  یدیکل اریبس

 

 کند؟ یچطور کار م نستاگرامیفروش ا فیق

 نستاگرام ی فروش در ا   فی ق  یباال  .۱

  نی شما دنبال کنندگان شما قرار دارند. هدف ا  نستاگرامیفروش ا ف یق  یباال  در 

از مخاطبان مورد نظر   ی شتریخود را تا آنجا که ممکن است با تعداد ب فی است که ق

  د یتوان یم د،یخود قرار ده ف یرا در ق  یشتری. هرچه تعداد افراد ب دیخود پر کن

  افت یخود در ت یدلخواهتان در وب سا  مو انجام اقدا لی تبد یرا برا  ی شتری افراد ب

درصد   ۳حدود   ن یآنال   کی و منابع تراف ع ی در تمام صنا ل ینرخ تبد  نی انگی. مدیکن

 .است

 

 نستاگرام یفروش ا   فی تعداد فالوورها در ق ت یاهم

را   ی شتری دنبال کنند، افراد ب  نستاگرامیشما را در ا  ی شتری تعداد افراد ب هرچه 

است   ل یدل ن یبه هم قا  ی. دقدیکن ب یخود ترغ ت یسا   یبر رو ک یکل ی برا دی توان یم

  د یخر  ی برا یتیاز سا   دی توان  یمهم است. م اری بس نستاگرامی فالوور ا  ش یکه افزا

  ینم ک یشما کل  تی سا  یها هرگز رو اترب  نی اما ا د،یاستفاده کن ی جعل ی فالوورها

هستند. بهتر است زمان )و    دهیفا یب  نی دهند؛ بنابرا یانجام نم ی دیکنند و خر

  ی . شما مدیکن یخود با افراد واقع  نستاگرامیفالوور ا  شی پول( خود را صرف افزا

با   یصنعت خود و همکار  یمحبوب برا یکار را با استفاده از هشتگ ها  ن یا  د یتوان

 .دی جام دهان  گریکدیمتقابل   غ یتبل  یمکمل برا  یو کارها سبک ر یسا 
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 فروش در کسب و کار از صفر تا صد  ف یق ی: طراح دی بخوان شتریب

 

 نستاگرام ی فروش در ا  فی وسط ق  .۲

  زانی م دیبا  د،یده  یم شی خود را افزا  نستاگرامیا  یکه تعداد فالوورها همانطور

  ی است که به طور فعال پست ها یافراد  یعنی د؛ یری در نظر بگ ز یتعامل خود را ن

دنبال کننده   یادیکه داشتن تعداد ز  یدهند. در حال یشما را دوست دارند و نظر م

شما است. شما    نستاگرامیفروش ا ف یق  ندیقدم در فرآ   نیتنها اول نی است، ا یعال

 .کنند دیاز شما خر   دیچرا با  دی تا نشان ده دیبا آن افراد ارتباط برقرار کن د یبا

 

از محصوالت خود، پاسخ به نظرات )به    تی فیباک ی با ارسال عکس ها د یتوان یم شما 

فراخوان    ک یخود و درج  ی سوال در پست ها  دنی سواالت مخاطبان(، پرس   ژهیو

 .دیرا باال ببر  جتان یاقدام در هر عنوان پست، تعامل افراد با پ ی برا یقو

 

 نستاگرام ی فروش در ا   فی ق  نیی پا  .۳

را   د یخر  ن یشتر ی هستند که ب  یشما افراد  نستاگرامیفروش ا ف یق  یانتها  در 

شوند    یم ر یکنند و مکررا  با آن ها شما درگ یشما را دنبال م ی دارند. آنها پست ها

  ی افراد نهایشما است. ا شنهادات ی و پ ی به نام تجار  د یکه نشان دهنده عالقه شد

 .دکنن  دیو خر  ند شو  تی وارد وب سا  د یخواه  ی هستند که واقعا  م
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  نستاگرامیا  یبا محتوا  شهی هم د یده ی م نکیکه به آن ل یصفحه ا د یباش  مراقب 

بدان معناست که   ن ی شده باشد. ا نهیآن مخاطب خاص به  یشما مرتبط بوده و برا 

تلفن همراه    یشده برا  یساز  نه یبه دیبا  landing page همان  ای صفحه فرود شما 

مرتبط باشد. بهتر است آدرس   دی اگفته  نستاگرام یبا آنچه که در ا ما یباشد و مستق

تا راحت تر   د یدار کنUTM قرار داده و آن را  نستاگرامیا bio خود را در  ت یوب سا

 .دیکن زی و آنال  لی را تحل  نستاگرامیاز ا   تی سا  یورود ل ی بتواند نرخ تبد

 

 تالی جیفروش د فی ق یطراح  مثال

فروش   ف یجا ق  ن ی. در ا دینیب یفروش را به وضوح م ف یمرحله ق ۴ ری مثال ز  در 

 :می کن یم یرا بررس  نگ یمارکت تال یجید

 

به وب   یاجتماع  یشبکه ها  ای Google یجستجو  قیکننده از طر د یبازد  کی .1

 یمخاطب بالقوه محسوب م ک یشود. او اکنون    ی شما وارد م ت یسا 

 ( یشود.)آگاه

کننده ممکن است چند   د یبازد نی شما درست باشد، ا ت یوب سا یطراح اگر .2

محصوالت شما را مرور کند. در   ست ی ل ای کند  یپست وبالگ شما را بررس 

شما ثبت نام   ل یمیا  ست ی تا در ل د یده  یبه او فرصت م ت یاز وب سا  ییجا

 کند.)جلب توجه( 

شود.   ی م لی تبد د یل ای سرنخ   کی فرم شما را پر کند، به   کننده د یبازد اگر .3

  ل،ی میا قی خود از طر ت یدر خارج از وب سا  یمشتر ی رو  دی توان  یاکنون م

 ( یریگ می. )تصم دیانجام ده یاب ی بازار  – هر سه مورد  ا ی –  امک ی پ ای تلفن 

وبالگ،    دیجد  یاطالعات مربوط به پسنننت ها  ژه،یو  شننننهاداتیکه با پ  یهنگام .4

  د،ینریگ  یجنااب بنا سننننرنخ هنا تمناس م  یهنا  امینپ  ریسننننا  ایندادن    فیکوپن تخف
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  یرا انجام م  دیکه شنما خواسنت یگردند و عمل یشنما باز م  تیمعموال  به وب سنا

   دهند. )اقدام(
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