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استوری ها قصه های جذاب گاه و بیگاهی هستند که می توانند پیج شما را بهتر و
پربازدید تر کنند، پس قطعا ��مایه گذاری زمانی روی یادگیری ساخت استوری های جالب

تر و با جذبه ب��ی با��تر می تواند کاری کام�� درست و به جا باشد.

برای ساخت استوری های خوب هم می توانید از خود اینستاگرام کمک بگیرید و هم از
برنامه های جانبی که به شما برای طراحی کاور و بهینه سازی عکس ها کمک می کنند.

امروز در این مقاله با ما همراه شوید چرا که اینجا ما می خواهیم رازهایی که منجر به
ساخت استوری های عالی می شوند را برای شما افشا کنیم.

از همه ی امکاناتی که اینستاگرام برای ساخت استوری های جذاب در اختیار ما قرار می
دهد استفاده کنیم

ابزار های اینستاگرامی
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خود اینستاگرام برای اینکه ما بتوانیم استوری های جالب و جذابی تهیه کنیم برای ما
امکانات جالب و جذابی را در خود برنامه ی اینستاگرام تدارک دیده است.

اگر بتوانیم از همه این امکانات استفاده کنیم قطعا می توانیم استوری های عالی و بی
نظیری که مخاطبان بسیاری را جذب کند هم بسازیم. در این قسمت از امکاناتی صحبت

خواهیم کرد که اینستاگرام برایمان آماده کرده است.

این امکانات در واقع در داخل گزینه چهارگوش و خندان استوری ها پنهان شده است که با
لمس کردن آن میتوانید آن ها را ببینید و  نکته جالب تر اینکه شما می توانید از چند تا از

این گزینه  ها هم زمان در یک استوری استفاده کنید.

انجام دادن نظر سنجی یا poll در اینستاگرام 

شما برای اینکه مخاطب تان را بیشتر روی استوری نگه دارید و او را به فکر وادار کنید می
توانید از او  نظرسنجی هم بکنید. این نظر سنجی می تواند هم جنبه ی فان داشته باشد
مثل استیکرهایی که باید آنها را بکشید و هم اینکه نظر او را درباره چیزی مثل کانال تان یا

تصویری که به اشتراک گذاشته اید بپرسید.

یک سوال از مخاطب ها بپرسید که دارای دو جواب باشد و از آنها بخواهید به این پرسش
پاسخ بدهند. این سوال می تواند درباره عمل کرد پیج باشد، یا یک سوال درباره اینکه می

خواهید موضوع محتوا درباره چه چیزی باشد و دو تا آپشن به مخاطب تان برای انتخاب
بدهید.
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استفاده از استیکرھای جالب

هیچ شکی نیست که استیکر های زیبا که به استوری های تان اضافه میگردد استوری شما
را بسیار زیباتر و جالب تر نشان می دهند و دل مخاطب را ببرند مث�� استیکر یک هندوانه
در پست استوری شب یلدا و یا یک تایپوگرافی زیبا مرتبط با موضوع استوری می تواند

جذابیت این پست را چند برابر کند، پس سعی کنید از این استیکر ها حتما استفاده کنید و
به محتوایتان ارزش تصویری با��تری ببخشید.

منشن کردن دیگران را ھم می توانید در دستور کارتان قرار دھید
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شما به راحتی می توانید دیگران را در استوری تان منشن کنید به این شکل که با فرمول (
اسم کاربری+ @) پیش بروید و ابتدا ع��مت @ را و سپس نام کاربری طرف مقابل که می
خواهید او را منشن کنید تایپ کنید که با این کار استوری جالب تری خواهید داشت و اسم

دوست یا پارتنر کاری خودتان را هم می توانید به این شکل در این پست ها بیاورید.

اضافھ کردن لوکیشن بھ استوری 

 

در میان استیکرهای استوری ها شما می توانید یک باکس با برچسب لوکیشن پیدا کنید.
در این باکس شما می توانید محل خود را با کمک گوگل مپ اضافه کنید. دانستن

لوکیشن همیشه می تواند به شما کمک کند تا به  استوری خود جذابیت بیشتری بدهید و 
با کمک آن افراد بیشتری به بازدید از پیج تان ترغیب کنید.

استفاده از دیگر ترفند هایی که به شما می کند تا استوری ها کارآمد و خفن تهیه کنید

ع��وه بر ویژگی های خود اینستاگرام برای ساخت استوری شما از ترفند های دیگری هم
می توانید استفاده کنید. در این قسمت  هم از دیگر ترفند هایی که شما می توانید به

کمک آن استوری های تان را بهتر کنید را به شما خواهیم آموخت.

افزودن موسیقی بھ  استوری
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موسیقی و یا قسمت هایی از موسیقی های معروف از خوانندگان که بریده هایی از آن
را روی استوری های خود می گذارید می تواند استوری تان را بسیار دلنشین تر کند و

بازدید استوری شما را بسیار با��تر ببرد.

 درباره کار خود در استوری صحبت کنید
شما می توانید نمونه کارهایتان را در استوری هایتان به اشتراک بگذارید و برای مثال اگر
در برخی کسب و کار های خاص مثل آرایشگری یا کلینیک های دندانپزشکی یا زیبایی و…

کار می کنید می توانید تصاویری از قبل و بعد عمل یا میکاپ بگذارید تا افراد برای
مراجعه به شما ترغیب شوند و همچنین یک دید کلی هم نسبت به کارهای شما به دست

بیاورند.

درباره ویدئوھایی کھ قرار ھست آپلود کنید با استوری اطالع رسانی
کنید

شما وقتی درباره ویدئو های آینده تان صحبت می کنید هم این فرصت را دارید که
سلیقه و نظرات فالوور هایتان را در این باره جویا شوید و هم این که با اط��ع رسانی
درباره این ویدئو و موضوع آن می توانید مخاطبان تان را ترغیب کنید تا آن را ببینند.

پست ھای استوری انگیزشی تھیھ کنید

ویدئوهای کوتاه یا پست های اس��یدی که در آن جم��ت انگیز�� با فونت های جذاب و
استیکر های زیبا را به عنوان استوری پست کنید تا طرفداران بیشتری بین افراد پیدا کنید،

مردم افرادی را به آن ها امید و شور زندگی بخشیده اند را هرگز فراموش نمی کنند.



9/20/22, 12:49 PM (راز ھایی کھ برای ساخت استوری ھای پر بازدید و جذاب باید بدانید (آماده انتشار

https://www.خریدفالووراینستاگرام.com/blog/?p=1317&preview=true 6/8

از طرفداران خود بخواھید با شما تعامل کنند

یکی از چیزهای مهمی که پست شما را در الگوریتم اینستاگرام با��تر می برد تعام��ت رخ
داده در پست هست که تمام ویوها، ��یک ها، شیرها و کامنت هایی را شامل می شود

که شما از مخاطبان دریافت می کنید و هرچه با��تر باشد برای پیج تان بهتر است. شما در
استوری های خود می توانید از طرفداران خود بخواهید که اگر محتوای شما را دوست

داشتند می توانند آن را با دیگران به اشتراک بگذارند یا ��یک کنند و کامنت بگذارند که به
این کار کال تو اکشن هم گفته می شود.

استفاده از برنامھ ھای جانبی
استفاده از برخی وب سایت ها و برنامه های جانبی  به غیر از خود اینستاگرام هم می

تواند برای ساخت استوری های بهتر به شما کنند که ما در اینجا به چند مورد از آن ها
اشاره می کنیم:

ü      برنامه استوری ��یت که می تواند به شما کمک کند تا کاورهای مناسب برای استوری
هایتان بسازید و آن ها جذاب تر کنید.

ü      استفاده از برنامه پرطرفدار مایکروسافت، یعنی پاورپوینت هم می تواند برای
ساخت پست استوری های جالب به شما کند.

ü      استفاده از برنامه تخص��  photoshop هم می تواند شما  در ساخت پست های
بهتر یاری کند.
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خ��صه

استوری ها قسمت بسیار مهمی از محتوای پیج شما را تشکیل می دهند  و هرچه بیشتر
روی آن کار کنید به بهتر  شدن کل پیج کمک خواهد کرد. شما هم می  توانید از امکانات

خود اینستاگرام برای ساخت استوری های عالی کمک بگیرید و هم اینکه می توانید از
دیگر ترفند هایی که در مقاله به آنها اشاره شد کمک بگیرید.

شما میتوانید برای خرید ��یک اینستاگرامی به سایت خرید فالوور اینستاگرام مراجعه کنید
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