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چگونھ پیج اینستاگرام را حرفھ ای کنیم؟
ما قصد داریم با تهیه این مقاله روش ها و نکته هایی را که ��زم است برای حرفه ای شدن

پیج اینستاگرام تان انجام دهید را به شما آموزش دهیم و همچنین می خواهیم نحوه
مدیریت یک پیج حرفه ای را برای شما ��ح دهیم. کسانی که با پلتفرم اینستاگرام آشنایی

دارند و در آن فعالیت می کنند، هدف شان این است یک پیج یا صفحه حرفه ای داشته
باشند.

اما برای بیشتر کاربران و فعا��ن اینستاگرام جای سوال است که با چه ترفند و رو��
می توانند پیج خود را حرفه ای کنند؟ یا اینکه برای شان سوال پیش می آید که یک پیج حرفه

ای باید دارای چه ویژگی ها و چه خصوصیاتی باشد؟
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خب برای ما مشخص است که، زمانی این سوال ها برای شما پیش می آید که در
اینستاگرام یک پیج کاری درست کرده اید و به دنبال کسب و کار حرفه ای هستید. خیلی از

افراد بودند که برای حرفه ای شدن پیج اینستاگرام شان ترفند های زیادی را امتحان کرده
اند، اما نتیجه ای نگرفته اند. همان طور که در ابتدای مقاله مطالعه کردید هدف ما از

تهیه این مقاله این است که به شما آموزش دهیم چگونه پیج اینستاگرام تان را حرفه ای
کنید.پس با ما همراه باشید.

پیج اینستاگرام حرفھ ای چیست؟
همه شما می دانید که پلتفرم اینستاگرام برنامه ای است که جهت تعامل بیشتر افراد با

یکدیگر طراحی شده است. اما به مرور زمان از این برنامه استفاده های دیگری نیز می شد .
به عنوان مثال، از اینستاگرام دیگر فقط برای تعامل و ارتباط با یک دیگر استفاده

نمی کنند؛ بلکه کارایی های دیگری نیز مثل ایجاد کسب و کار دارد.

شما با فعالیت در اینستاگرام می توانید یک کسب و کار آن��ین به راه بیندازید، به ��طی
که پیج اینستاگرام شما حرفه ای باشد در این صورت کسب و کار شما در اینستاگرام رونق
می گیرد و افراد زیادی با پیج شما آشنا می شوند. در این قسمت از مقاله قرار است که به

شما بگوییم که چگونه می توانید یک پیج حرفه ای درست کنید و آن را مدیریت کنید.

چگونھ پیج حرفھ ای اینستاگرام بسازیم؟

قبل از هر کاری شما باید در برنامه اینستاگرام یک اکانت داشته باشید، برای درست کردن
اکانت اینستاگرام تنها کافی است که یک شماره یا یک ایمیل داشته باشید. این کار اولین
قدمی است که باید بردارید. حا�� کار اصلی شما بعد از این جا ��وع می شود. شاید برای

تان سوال باشد که  پیج های حرفه ای که در اینستاگرام وجود دارند از چه ترفند و
تکنیک هایی برای دیده شدن و حرفه ای شدن استفاده کرده اند؟

مدیریت پیج حرفھ ای اینستاگرام با ربات:

اصلی ترین کاری که باید برای حرفه ای کردن پیج تان انجام دهید، داشتن یک ربات است.
این ربات می تواند دستیار خوبی برای مدیریت کردن پیج تان باشد. ربات پی��فته

اینستاگرام می تواند دستیار خوبی برای شما باشد.

زمانی که شما وقت کافی برای اداره کردن و مدیریت پیج تان ندارید می توانید با خیال
آسوده این کار را به ربات بسپارید. البته ��زم است این موضوع را بدانید که ع��وه بر ربات

شما می توانید برای پیج خود ادمین هم استخدام کنید. نکته ای که راجب داشتن ادمین
باید بدانید این است که، شما باید برای استخدام ادمین هزینه ای پرداخت کنید و در واقع

به آن حقوق دهید.
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با این حال بیشتر افراد داشتن ربات را به استخدام ادمین ترجیح می دهند، زیرا هم در پول
��فه جویی می کنند و هم می دانند که مدیریت ربات بهتر از ادمین است.

از دیگر کاربردهای وجود ادمین باید به این موضوع اشاره کنیم که، ربات می تواند برای
پیج شما ترافیک و فالوور واقعی جذب کند. از دیگر کاربردهای ربات می توانیم به موارد

دیگر نیز اشاره کنیم، این موارد عبارت اند از:

      گزارش عملکرد ربات

      دانلود کردن استوری، پروفایل و پست

      فالو و آنفالو کردن خودکار

      حذف تاریخچه پیام ها

      از رفتار اسپم و کاربر ناشناخته تقلید می کند

      پست و استوری را به صورت خودکار دانلود می کند و …

ویژگی ھای پیج اینستاگرام حرفھ  ای چیست؟

موضوع دیگری که ��زم است درباره پیج های حرفه ای اینستاگرام بدانید و به آن عمل کنید
این است که، هدف خود را از ساختن و حرفه ای کردن پیج مشخص کنید و قرار است این

پیج چه سودی برای شما داشته باشد؟ زمانی که هدف خود را مشخص کردید و متوجه
شدید که ساختن پیج می تواند چه سودی برای تان داشته باشد، حال می توانید مراحل

حرفه ای شدن پیج اینستاگرام تان را انجام دهید. این مراحل به ��ح زیر است:

1- انتخاب نام کاربری و تصویر مناسب
وقتی بازدید کننده ها وارد پیج شما می شوند اولین چیزی که توجه شان را جلب می کند

عکس پروفایل و اسم آیدی شما است. به همین خاطر باید سعی کنید نام کاربری خوب و
همچنین عکس پروفایل جدایی داشته باشید. برای انتخاب نام آیدی پیج اینستاگرام تان

می توانید از نام برند یا ��کت تان استفاده کنید. توجه داشته باشید که زمان انتخاب نام
کاربری نام آن هم کوتاه و هم آسان باشد تا مخاطب با یک بار نگاه کردن نام آیدی شما

حفظ کند و در خاطرش باقی بماند.

موضوع مهم دیگری که قب��ً هم به آن اشاره کردیم، انتخاب عکس پروفایل است. برای
انتخاب عکس پروفایل به شما پیشنهاد می کنیم که از عکس های جذاب و ساده استفاده

کنید. به خاطر داشته باشید که از انتخاب عکس های شخ�� و متفرقه در انتخاب پروفایل
خودداری کنید . بهتر می شود اگر از برند و لوگو محصول خود در پروفایل استفاده کنید.

2- بیزینسی کردن اکانت اینستاگرام
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در قسمت های قبلی مقاله برای شما توضیح دادیم که با زیاد شدن کسب و کار در
اینستاگرام الگوریتم آن نیز تغییر کرد.قابلیتی که اینستاگرام برای کاربران اضافه کرد این

بود که پیج های شخ�� را از پیج های بیزین�� جدا کرد. از دیگر قابلیت هایی که اینستاگرام
برای پیج های بیزین�� فراهم کرد این بود که پیج های کاری را تشخیص می دهد و امکاناتی

در اختیار آنان می گذارد، یکی از این امکانات بر�� بازخورد مخاطبان است.

3- بیوگرافی پیج حرفھ ای اینستاگرام

یکی از دیگر آیتم های پیج که بسیار در معرض دید است، بیوگرافی شما است. در این
قسمت شما می توانید تا صد و پنجاه کاراکتر در بیوگرافی خود استفاده کنید. در بیوگرافی

خود سعی کنید که کسیو کار خود را توضیح دهید و به صورت حرفه ای اط��عات ��زم را
درباره محصول خود به دیگران منتقل کنید.

4- برقراری تعامل با کاربران دیگر
همه ما میدانیم اینستاگرام یک برنامه برای تعامل بیشتر است. اگر شما یک پیج کاری را

مدیریت می کنید باید به این موضوع توجه داشته باشید که با دیگران ارتباط برقرار کنید تا
بیشتر شیفته و جذب پیج شما شوند و ترغیب شوند که آن را دنبال کنند.

5- تولید محتوای یونیک برای پیج حرفھ ای اینستاگرام

بعد از این که تمامی مراحل با�� را انجام دادید تازه وارد قسمت سخت کار می شوید. شما
باید همه ت��ش خود را بکنید تا یک محتوای یونیک و تک در پیج تان منت�� کنید.

یکی از مهم ترین کارهایی که باید برای حرفه ای شدن پیج تان انجام دهید این است که به
هیچ عنوان از مطالب و موضوعات پیک های دیگر کپی نکنید. سعی کنید پست ها و

استوری هایی که منت�� می کنید از کیفیت با��یی برخوردار باشند.

سخن آخر

ما با تهیه و جمع آوری این مقاله قصد داشتیم که به شما آموزش دهیم چگونه باید پیج
اینستاگرام تان را حرفه ای کنید. در این مطلب روش ها و نکات مهم در این زمینه را به

شما آموزش دادیم. همچنین شما می توانید برای افزایش ��یک و فالوور خود به صورت
واقعی و ارزان، به سایت خرید فالوور اینستاگرام مراجعه کنید که با سابقه فراوان در

افزایش بازدید پیج اینستاگرام، آماده خدمت رسانی به شما می باشد. امیدواریم که با
خواندن این مقاله سوا��تتان رفع شده باشد.
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 ویرایش پست

همچنین شما عزیزان میتوانید برای خرید پیج اینستاگرام به سایت خرید فالوور اینستاگرام
مراجعه فرمایید تا امن ترین و به ��فه ترین پیج های اینستاگرامی را مشاهده بفرمایید
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