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6 نکته برای فروش بیشتر در اینستاگرام

1  خواندن این مطلب 7 دقیقه زمان میبرد 0 1 ثانیه پیش •  هدیه

5/5 - (1 امتیاز)

مهر ماه حدود یک میلیارد کاربر فعال در اینستاگرام وجود دارد. بنابراین کسب و کارها

جای تعجبی ندارند که از فروش اینستاگرام برای محصوالت و خدمات خود استفاده کنند.

اینستاگرام پایگاه کاربران بزرگ و فعال است و کسب  وکارها همیشه می  توانند به

مشتریان جدید دست یابند و فروش بیشتری داشته باشند.

بهترین بخش این است که می توانید مخاطبان ایده آل خود را انتخاب کنید – آنهایی که

بیشترین شانس تبدیل از طرفداران وفادار به مشتریان راضی را دارند. ایجاد و انتشار

محتوایی که به طور خاص برای مشتریان هدف شما طراحی شده است به آنها امکان

می دهد شما را پیدا کنند، که راه بسیار سریع تری برای افزایش فروش نسبت به دنبال

کردن آنهاست. برای کسب آگاهی بیشتر در این حوزه می توانید به سایت خرید فالوور

اینستاگرام مراجعه کنید.

نکات موثر در بررسی فروش بیشتر در اینستاگرام

اینستاگرام برای کسب و کار
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در اینجا لیستی از مهم ترین دالیلی وجود دارد که چرا باید نحوه فروش در اینستاگرام را یاد

بگیرید: 

  .1

 ایجاد آگاهی از برند

اگر مرتب پست می گذارید، افراد بیشتری برند شما را می بینند و شما را می شناسند. و هر

چه بیشتر شما را بشناسند، شانس خرید از شما بیشتر می شود. البته، به شرطی که

محتوای شما نه تنها فروش، بلکه نکات یا راهنماهای مفید مرتبط با صنعت شما را نیز

ارائه دهد.

  .2

ایجاد روابط شخصی با مشتریان

همه ما می خواهیم احساس قدردانی از دیگران کنیم و مشتریان شما نیز در این رابطه با

شما تفاوتی ندارند. در واقع، آمار نشان می دهد که 89 درصد از مشتریان دوباره از برندی

خرید می کنند که تجربه مثبتی را برای آنها فراهم کرده است.

  .3

 محتوای بصری بسیار جذاب تر است.

از آنجایی که 90 درصد اطالعاتی که مغز انسان دریافت می کند بصری است، منطقی است

که از بصری ترین پلتفرم اجتماعی موجود در جهان استفاده کنید، در اینستاگرام همه چیز

به صورت تصاویر بصری است، چه عکس و چه ویدیو. این امر مخصوصاً اگر در حال

فروش محصوالت هستید صدق می کند.

مشتریان می خواهند قبل از تصمیم گیری برای خرید، نگاه (و ایده) بهتری از محصول

داشته باشند. بنابراین، کار را برای آنها آسان کنید و تا می توانید محتوای بصری مرتبط با

محصوالت خود را منتشر کنید.

  .4

رقبای خود را پیگیری کنید.

از آنجایی که اینستاگرام پلتفرمی است که برای همه در دسترس است، این یک روش

منظم برای بررسی منظم کارهایی است که رقبای شما انجام می دهند، یعنی اینکه چگونه

در اینستاگرام حرکت می کنند. ما نمی گوییم که باید به طور مرتب جست و جو کنید، اما
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هر از چند گاهی بررسی کنید و ببینید چگونه می توانید از دیگران در رابطه با ایده هایشان

یاد بگیرید یا استراتژی خود را بهبود بخشید.

بررسی کنید که چه نوع محتوایی ایجاد می کنند، کدام پست ها بیشترین تعامل را دارند،

چه نوع مشوق هایی را ارائه می دهند، و غیره. هرچه بیشتر از آنها یاد بگیرید، کمپین شما

بهتر خواهد بود.

  .5

برای همه نوع کسب و کار مناسب است.

مهم نیست که چه چیزی را می فروشید و شرکت شما چقدر بزرگ است – یادگیری نحوه

فروش در اینستاگرام در هر موردی مفید خواهد بود.

اگر محصوالتی را می فروشید، آسان است، عکس ها یا ویدیوهایی از آنها را نشان

می دهید. اما حتی اگر خدماتی ارائه می دهید، به این معنی نیست که اینستاگرام برای

شما مناسب نیست. شما همیشه می توانید محتوای بصری ایجاد کنید که با پیشنهاد شما

همراه باشد.

  .6

 ایجاد نوعی سرمایه گذاری سودمند

اکنون که می دانید چرا اینستاگرام چنین سرمایه گذاری هوشمندانه ای برای کسب و کار

شما است، بیایید ببینیم چگونه می توانید از آن به نفع خود استفاده کنید.

عوامل موثر در بررسی  فروش بیشتر در اینستاگرام

در زیر عوامل متعددی ذکر شده است که به شما در فروش بیشتر کمک شایانی می کند.

به عنوان مثال، چگونه در اینستاگرام به چندین روش عملی محصوالت خود را بفروشید:

1: از ابزار Link in bio استفاده کنید.

ساده ترین و ارزان ترین راه است. مانند هر پلتفرم دیگری، می توانید آنچه را که به بخش

بیو اینستاگرام خود اضافه می کنید، انتخاب کنید.

از آنجایی که شما یک کسب و کار مهم دارید، بهتر است آن را به یک حساب تجاری تغییر

دهید و ظاهر حرفه ای تری به آن بدهید. می توانید پیوندی به محصول خاصی که ارائه

می دهید یا صفحه فرود برای هر سرویسی اضافه کنید، بنابراین وقتی دنبال کنندگانتان از

بخش بیو شما بازدید می کنند، می توانید آنها را در چرخه فروش خود پیمایش کنید. true
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به یاد داشته باشید، پیوند باید به یک محصول یا یک سرویس خاص با یک فراخوان برای

اقدام خاص منتهی شود – اگر خواننده را به صفحه اصلی خود هدایت کنید، عمالً در

معرض کاهش فروش محصوالت خود هستید، زیرا آنها را به خرید تشویق نمی کنید.

2: از گزینه اشتراک گذاری در اینستاگرام استفاده کنید.

اشتراک های اینستاگرام یک ویژگی پولی است که به شما امکان دسترسی به داستان های

انحصاری، حلقه ها، زندگی ها، پست ها و چت هایی را می دهد که فقط برای مشترکین در

دسترس است. با پرداخت هزینه ماهانه، به محتوای انحصاری سازندگان خاص دسترسی

پیدا می کنید، بنابراین از موارد دلخواه خود حمایت می کنید، اما فرصت کسب درآمد

ماهانه خود را نیز به دست می آورید.

ایده این است که با متعهدترین و فداکارترین فالوورهای خود روابط عمیق تری ایجاد کنید،

محتوای تاثیرگذار را با آنها به اشتراک بگذارید و از تالش های خود درآمدزایی کنید.

3: از الیو اینستاگرام استفاده کنید.

 الیو اینستاگرام به شما امکان می دهد محصوالت یا خدمات خود را از طریق پخش زنده در

اینستاگرام بفروشید. اگر حساب شما به Instagram Checkout دسترسی دارد، می توانید

محصوالت خود را مستقیماً از کاتالوگ یا فروشگاه فیس بوک خود تگ کنید، بنابراین

فالوورهای شما حتی برای خرید از شما مجبور نخواهند شد اینستاگرام خود را ترک کنند.

این ویژگی به شما این امکان را می دهد که حتی یک محصول خاص را در یک زمان در

طول پخش زنده پین کنید. این یکی از محبوب ترین راه ها برای برندها به منظور افزایش
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فروش است. امتحان کردن ضرری ندارد، درست است؟

4: از برچسب گذاری محصول استفاده کنید.

برچسب گذاری محصول در فروشگاه های اینستاگرام  یک ویژگی است که می تواند توسط

کسب وکارها و شرکای خرید آنها و همچنین حساب های اینستاگرام عمومی واجد شرایط

(مورد تایید برای خرید اینستاگرام به عنوان یک تجارت) استفاده شود. اینستاگرام به شما

امکان می دهد تا ۲۰ محصول را در هر پست، حداکثر ۵ محصول را در یک ویدیو، و حداکثر

۲۰ محصول را در یک پست با حداکثر ۵ تگ بر روی یک ویدیو یا پست تگ کنید.

محصوالت برچسب گذاری شده در پست های شما نمایش داده می شوند. اگر پیشنهاد

تبلیغاتی دارید، فالوورهای شما بسته به نوع تبلیغاتی که انتخاب می کنید، می توانند

«مشاهده پیشنهاد» یا «مشاهده فروش» را انجام دهند.

5: می توانید محصوالت را هم در پست ها و هم در
استوری ها تگ کنید.

 برای تگ کردن یک محصول در یک پست، کافی است روی عکس یا ویدیو ضربه بزنید و

گزینه «تگ محصوالت» را انتخاب کنید. آنجا، می توانید محصوالتی را که می خواهید

برچسب گذاری کنید انتخاب کنید و یک توضیح کوتاه اضافه کنید. پس از اتمام کار، فقط

روی «انجام شد» ضربه بزنید و پست شما با برچسب های محصول منتشر خواهد شد.
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برای اینکه کاتالوگ محصوالت خود را در اینستاگرام داشته باشید، باید یک فروشگاه

فیسبوک یا اینستاگرام راه اندازی کنید. در غیر این صورت، اگر خالق هستید، می توانید

محصوالت برندهای دیگری را که کاتالوگ مخصوص به خود را دارند تگ کنید و پست ها را

با برچسب ها به اشتراک بگذارید تا در مورد محصوالت آن ها اطالع رسانی کنید.

در حقیقت خرید در  اینستاگرام راهی عالی برای اطالع دادن به فالوورهای خود از

محصوالتی است که می فروشید و خرید آن محصوالت را برای آنها آسان می کنید. اگر

فروشگاه آنالین دارید، خرید اینستاگرام را حتما امتحان کنید!

بررسی فروش بیشتر در اینستاگرام 

هشتگ ها کلمات کلیدی مرتبطی هستند که می خواهید نام تجاری شما برای آنها پیدا

شود. به عبارت دیگر، شما  به دنبال کلماتی هستید که به عنوان یک کسب و کار مرتبط

انتخاب کنید و از آن ها در پست های اینستاگرام خود استفاده کنید. حتماً تحقیق کنید و

ببینید رقبای شما از چه هشتگ هایی استفاده می کنند و کدام هشتگ های اینستاگرام ترند

هستند، سپس از آنها برای پست های خود استفاده کنید.

فقط مراقب باشید زیاده روی نکنید. در غیر این صورت، محتوای شما ممکن است هرزنامه

یا غیرحرفه ای تلقی شود. بهتر است آن را زیر 10 هشتگ از قبل موجود (و پرطرفدار) نگه

دارید، اما می توانید هشتگ خود را نیز ایجاد کنید.

6: استوری اینستاگرام بسازید.

اینستاگرام نیز، مانند اسنپ چت و فیس بوک ویژگی استوری خاص خود را دارد و این خبر

خوبی برای شما به عنوان یک مالک کسب و کار است، زیرا به این ترتیب، شانس دیده

شدن برند شما توسط مشتریان بالقوه بسیار بیشتر از یک پست معمولی یا یک ویدیو

است.

تجزیه و تحلیل برای استوری های اینستاگرام می گوید که ⅓ از استوری های بیشتر بازدید

شده در این پلتفرم مربوط به مشاغل هستند. با استفاده از این ویژگی می توانید

محصوالت خود را در عمل به نمایش بگذارید، محصوالت جدید را ارائه دهید یا فقط

پیشنهادات خود را تبلیغ کنید. آنها را به عنوان تبلیغات کوچک برای برند خود در نظر

بگیرید که ساخت آنها بسیار آسان است و هزینه ای ندارد.

 سخن پایانی

در مجموع در بررسی فروش بیشتر در اینستاگرام همانطور که قبال ذکر شد، می توانید

استوری ها را با برچسب های محصول خود نیز برچسب گذاری کنید. برای برچسب گذاری true
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 ویرایش پست

محصوالت در یک استوری، یک داستان جدید ایجاد کنید یا داستان موجود را ویرایش کنید.

سپس، بر روی برچسب “محصول” ضربه بزنید و محصوالتی را که می خواهید برچسب

گذاری کنید انتخاب کنید. درست مانند پست ها، می توانید برای هر محصول یک توضیح

کوتاه اضافه کنید.

شما میتوانید جهت خرید مولتی الیک به سایت خرید فالوور اینستاگرام مراجعه بفرمایید تا

با پیشنهاد ها و تخفیف های ویژه در هر فصلی روبرو شوید.
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