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امروزه شبکه های مجازی از جمله اینستاگرام در بین کاربران محبوبیت فراوانی یافته  است.
اینستاگرام قابلیت های مختلفی دارد و استفاده از هریک از ویژگی های این شبکه مجازی

به تعداد فالوورها، میزان فعالیت روزانه، مدت زمان تاسیس پیج و غیره بستگی دارد.

اشتراک گذاری لینک در استوری اینستاگرام، در ابتدا تنها برای پیج های تایید شده که تیک
آبی اینستاگرام را دریافت کرده بودند، امکان پذیر بود. اما پس از مدتی با پی��فت این

برنامه، قابلیت اشتراک گذاری لینک در استوری برای حساب هایی که بیش از 10 هزار دنبال
کننده داشتند نیز فعال شد.

در صورتی که شما کمتر از این تعداد دنبال کننده دارید می توانید با ترفندهای ذکر شده
در این مقاله از این ویژگی بهره مند شوید.
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روش ھای اشتراک گذاری لینک در استوری با حساب کمتر از
10 ھزار دنبال کننده

استوری اینستاگرام یکی از قابلیت های پرطرفدار شبکه مجازی اینستاگرام است که به مرور
آپشن های زیادی به آن اضافه شده است. اشتراک گذاری لینک در استوری برای پیج های

بیزین�� از اهمیت با��یی برخوردار است. چرا که با قرار دادن لینک مورد نظر در استوری،
کاربران اینستاگرام را به صفحه مورد نظر هدایت می کنید. از جمله این روش ها:

1.     اشتراک گذاری لینک در استوری با استیکر لینک

در این روش ��زم است که مراحل زیر را دنبال کنید:

      ورود به برنامه اینستاگرام

      صفحه را برای ورود به بخش استوری به سمت راست بکشید.

      یک عکس یا ویدیو را از گالری گو�� خود آپلود کنید یا از طریق دوربین عک��
بگیرید.

      روی آیکون استیکر که در قسمت با��ی صفحه قرار دارد ��به بزنید.

      استیکر link را انتخاب کنید.پ
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URL سپس لینکی را که قصد دارید به اشتراک بگذارید در کادر اول یا همان      
قرار دهید.

      قرار دادن متن در کادر دوم یا همان Customize sticker text اختیاری است.
می توانید یک متن به دلخواه در آن وارد کنید.

 Done در پایان پس از اینکه لینک مورد نظر خود را وارد کردید، بر روی گزینه      
��به بزنید.

      استوری خود را به اشتراک بگذارید.

IGTV 2.     اشتراک گذاری لینک در استوری از طریق ویدئو های
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به اشتراک گذاشتن لینک در استوری از این طریق طی دو مرحله آپلود ویدئو در IGTV و
منت�� کردن استوری انجام می شود. مرحله آپلود ویدئو به ��ح زیر است:

      ورود به برنامه اینستاگرام

      وارد شدن به قسمت پروفایل از طریق لمس آیکون عکس پروفایل که در نوار
پایین صفحه قرار دارد.

      در با��ی صفحه و گوشه سمت راست بر روی آیکون + ��به بزنید.

      پس از از طی مراحل با�� نیم پنجره ای برای شما نمایش داده می شود. گزینه
IGTV ویدئو را لمس و ویدیو مورد نظر خود را انتخاب کنید.

      در ویدئو انتخاب شده در رابطه با محتوای لینکی که قصد اشتراک گذاری آن را
دارید توضیحاتی بیان کنید. در توضیحات خود ��زم است به این نکته اشاره کنید که

جهت باز کردن لینک باید آیکون قرار گرفته در گوشه با�� و ناحیه چپ تصویر را لمس
کنید.

      در صفحه پیش رو یک کاور برای ویدئو انتخاب کنید.

      حال در کادر عنوان یا همان Title عبارتی با عنوان کلیک کنید را وارد کرده و در
کادر توضیحات یا همان Description نیز لینک مورد نظر را همراه با توضیحی

مخت�� در مورد محتوای آن قرار دهید. استفاده از استیکرها جهت برجسته سازی
لینک تاثیرگذار می باشد.

      در نهایت گزینه  POST IGTV را لمس کنید.

مراحل منتشر کردن استوری:
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      وارد قسمت استوری شوید.

      در قسمت با��ی صفحه آیکون این که شکلی شبیه به زنجیر دارد را لمس و در
صفحه باز شده گزینه IGTV Video  را انتخاب کنید.

      سپس ویدئو IGTV  را که در مرحله اول منت�� کردید، انتخاب و آیکون ✓ که در
با��ی صفحه و گوشه سمت راست دیده می شود لمس کنید.

      در این مرحله از اشتراک گذاری لینک در استوری اینستاگرام، دنبال کننده های خود
را برای کشیدن صفحه به سمت با�� با استفاده از گیف های Swipe Up راهنمایی

کنید.

      برای استفاده از گیف های Swipe Up روی آیکون مربوط به استیکر در با��ی
صفحه کلیک کنید.

      آیکون گیف را انتخاب کرده و در کادر مربوطه عبارت Swipe Up را جست وجو
کنید. یکی از گیف ها را به دلخواه انتخاب و به استوری خود بیفزایید.

      برای جلب توجه دنبال کننده ها به محتوای لینک قرار گرفته در استوری ��زم
است که صفحه استوری به سمت با�� کشیده شود. جهت تحقق این امر می توانید از

یک Call To Action  کمک بگیرید.

کاربرد و اھمیت اشتراک گذاری لینک در استوری

قرار دادن لینک در استوری اینستاگرام برای بسیاری از افراد از جمله ادمین هایی که در
شبکه های اجتماعی دیگر مانند تلگرام  فعالیت می کنند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

چرا که می توانند از این طریق تعداد زیادی از کاربران را جذب و اعضای پیج خود را
افزایش دهند. همچنین برخی پیج های فروشگاهی برای جذب مخاطب از این ترفند

استفاده می کنند. اشتراک گذاری لینک در استوری برای هریک از افراد کاربردی متفاوت
دارد. در ادامه مقاله به کاربردهای اشتراک گذاری لینک میپردازیم.
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      اشتراک گذاری لینک وب سایت در استوری

افراد می توانند با قراردادن لینک وبسایت خود در استوری بازدیدکنندگان زیادی جذب
کنند. این قابلیت برای پیج های فروشگاهی جهت تبلیغ محصو��ت موجود در وبسایت خود

رو�� بسیار کارآمد می باشد. ع��وه براین کاربران می توانند به صورت مستقیم لینک
صفحه مورد نظر خود را در استوری به اشتراک بگذارند.

      گذاشتن لینک شبکه های اجتماعی در استوری

کاربرد دیگر این روش، اشتراک گذاری لینک چنل یا پروفایل شخ�� است. امروزه یوتیوب
به عنوان برنامه ای پرطرفدار برای کسب درآمد افراد تبدیل شده است. کاربران می توانند با

قراردادن لینک ویدئوهای یوتیوب خود در استوری اینستاگرام تعداد بازدیدهای ویدیو
مورد نظر را افزایش دهند. در نتیجه این عمل کاربران سود بیشتری کسب خواهند کرد.

      لینک دهی داخلی

لینک دهی داخلی روش متفاوتی از اشتراک گذاری لینک استوری است، چرا که لینک به
خود برنامه اینستاگرام تعلق دارد. زمانی که شما پستی را در صفحه اینستاگرام خود

منت�� می کنید و سپس پست را در استوری خود به اشتراک می گذارید، در واقع از روش
لینک دهی داخلی استفاده کرده اید. همچنین می توانید پست های کاربران دیگر را در

صورتی که پیج آن ها عمومی باشد از این طریق استوری کنید. قراردادن لینک پست های
IGTV  نیز می تواند نوعی لینک دهی داخلی محسوب شود.

جمع بندی

اشتراک گذاری لینک در استوری اینستاگرام ممکن است برای برخی از افراد کاربرد کمی
داشته باشد، اما برای افرادی که از این شبکه مجازی برای پی��فت در کسب وکارهای خود

استفاده می کنند بسیار حیاتی است.

سایت خرید فالوور اینستاگرام با ارائه مطالب مفید در رابطه با قوانین و ترفندهای
اپلیکیشن اینستاگرام همواره آماده پاسخگویی به درخواست شما عزیزان می باشد.

همچنین از سایت خرید فالوور اینستاگرام همواره می توانید پکیج های افزایش فالوور،
��یک، بازدید پیج و بازدید استوری خریداری کنید. 
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