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 ۲۰روش برای افزایش دنبال کنندگان ( )Followersدر اینستاگرام
در اینرتنــت مقالههــای زیــادی در رابطــه بــا افزایــش دنبــال کننــدگان ( )Followersدر اینســتاگرام وجــود دارد .مــا
میخواهیــم در ایــن مقالــه بــه  20نکتــه اساســی در ایــن رابطــه بپردازیــم کــه بــا رعایــت آنهــا مــی توانیــد رشــد
چشــمگیری در اینســتاگرام داشــته باشــید.
اینســتاگرام از شــبکههای بســیار پــر طرفــدار و رایــج اینرتنــت اســت .جایی کــه کاربـران میتوانند همدیگــر را مالقات
کننــد و از تجربیــات یکدیگــر اســتفاده کننــد و یــا تجربیــات و خاطــرات خــود را در قالــب یــک عکــس بــا
یکدیگــر در میــان بگذارنــد.
اخیـرا ً میلیونهــا کاربــر بــه اینســتاگرام افــزوده شــدهاند و در آمــار اخیــر اینســتاگرام در صــدر شــبکههای اجتامعــی
قرار گرفته است.
چگونه در اینستاگرام دنبال کنندگان یا  Followerهایامن را افزایش دهیم؟
در اینرتنــت مقالههــای زیــادی در این رابطه وجود دارد .برنامههــا و تکنیکهای زیادی نیز در این زمینه به کار گرفته
میشــوند کــه بـرای رشکتها و اشــخاصی کــه دنبال پیرشفت در شــبکههای اجتامعی هســتند حائز اهمیت اســت .ما
میخواهیــم در ایــن مقالــه بــه  20نکتــه اساســی در ایــن رابطــه بپردازیم:

 .1یک کاربر فعال باشید:

اگــر میخواهیــد  Followerهایتــان را افزایــش دهیــد میبایســت بــه صــورت مــداوم در اینســتاگرام پســت
بگذاریــد بــه خصــوص در ســاعتهای شــلوغی کــه بیشــر دیــده شــوید .کاربـران فعــال حداقــل روزانــه  3مطلــب در
ایــن شــبکه اجتامعــی منتــر میکنند.

 .2دکمههای شبکه اجتامعی را در بالگ یا سایت خود قرار دهید:

شــا بایــد در موقعیتهــای اسـراتژیک دکمههــای شــبکه اجتامعی را در بالگ خــود قرار دهید که بهرتیــن جایگاه آن
در پائین مقاله است.

 .3در وب سایت خود یک برن از اینستاگرام اضافه کنید:

در یــک نقطــه پــر بیننــده از وب ســایت خــود ،بــری بــا عنــوان « مـرا  Followکنیــد « یــا چیــزی شــبیه بــه ایــن قـرار
دهیــد .بــه خصــوص در صفحه مخاطبین خود ایــن کار را بکنید.
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 .4حساب کاربری اینستاگرام خود را در ایمیلهایتان قرار دهید:

ایــن کار موجــب تشــویق مــردم بـرای  Followکــردن شــا میشــود .ایــن مســئله در روابــط کاری و تجــاری شــا نیز
تأثیر مثبت دارد.

 .5در کارت تجاری خود اسم کاربری اینستاگرام خود را اضافه کنید:

ایــن عمــل موجــب میشــود تــا نــام کاربــری اینســتاگرام شــا در جاهــای بیشــری دیــده شــده و در نتیجــه تعــداد
 Followerهــای شــا افزایــش یابــد.

 .6از هشتگ ( )#استفاده کنید:

اکــر کســانی کــه در اینســتاگرام پســت میگذارنــد ،از هشــتگ بـرای پستهایشــان اســتفاده میکننــد .ایــن کار باعث
میشــود افراد بیشــری پسـتهای شــا را ببینند.

 .7دوستان خود را در عکسها تگ کنید:

زمانــی کــه شــا دوســتان خــود را در عکــس هــا تگ میکنید ،در اصل شــا ایــن عکس را بــه پروفایل آنهــا نیز اضافه
میکنیــد و در بخــش عکسهــای تــگ شــده آنهــا قـرار میدهیــد .ایــن باعــث میشــود دوســتان آنهــا نیــز عکســی
کــه منتــر کردهایــد را ببینند و همین موضوع باعث افزایش دنبال کنندگان شــا شــود.

 .8با مردم در ارتباط باشید:

اگــر میخواهیــد معــروف شــوید در هــر شــبکه اجتامعــی کــه فکر میکنیــد باید با مــردم در ارتبــاط باشــید و با آنها
وارد مشــورت ،بحــث و گفتگــو شــوید و از ایــن طریــق اکانــت هــای خــود را تبلیــغ کنید .بهرتیــن روش در اینســتاگرام
رشکــت در بحثهای نظرات صفحات پربازدید میباشــد.

 .9بیوگرافی خود مثل عکس پروفایل و  ...را به روز کنید:

اطالعــات و بیوگرافیهــای الزم و رضوری را بــه پروفایــل خــود اضافــه کنیــد و حتامً اطالعات متاس خود ،وب ســایت و
ایمیــل خــود را نیز در بخــش بیوگرافی قرار دهید.
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 .10افرادی را دنبال کنید که با شام وجه مشرتک دارند:

بــا جســتجوی هشــتگ هــای مرتبــط بــا خودتــان افـرادی کــه بــا شــا وجــه مشــرک دارنــد را دنبــال کنیــد تــا دنبــال
کننــدگان آنهــا نیــز بتواننــد شــا را راحت تر پیــدا کنند.

 .11عکسهای باکیفیت بفرستید:

به اشرتاک گذاری محتویات باکیفیت و پیامها ،تأثیر مثبتی روی افزایش تعداد دنبال کنندگان میگذارد.

 .12در رخدادهای عمومی رشکت کنید

یکــی از مــواردی کــه همیشــه مخاطبیــن را بــه ســمت شــا جلــب میکنــد ،توجه بــه مراسـمها و رخدادهــای عمومی
اســت کــه ایــن موضــوع در ایـران نیــز بســیار بازدهــی باالیی دارد .شــا بــا تربیک گفــن عید و یا انتشــار یــک مطلب
مربــوط بــه رخدادهــای عمومــی میتوانیــد ارتبــاط بســیار خوبــی بــا دنبــال کننــدگان خودتــان برقـرار کنیــد.

 .13ویدئو را فراموش نکنید:

یــک قابلیــت مهــم در اینســتاگرام ویدئوهــای  15ثانیــه ای اســت کــه بــه شــا ایــن فرصــت را میدهــد تــا در کمــر
از  15ثانیــه آنچــه میخواهیــد بــه دیگـران انتقــال دهیــد .انتشــار ویدئــو در پروفایــل شــا کمــک میکند تــا پروفایل
اینســتاگرام شــا زنــده بــه نظــر برســد و فقــط عکسهــای ثابــت و بــدون صــدا در آن دیــده نشــود.

 .14در شبکه خود رقابت ایجاد کنید:

نتایــج نشــان میدهــد تشــویق کاربـران بــه رشکــت در رقابتهــا ،بحثهــا و حتــی مســابقات نتیجــه بســیار مناســبی
در پــی خواهــد داشــت .انجــام اینگونه مســائل در یک شــبکه اجتامعــی میتواند به محبوب تر شــدن برنــد و افزایش
 Followerو ترافیــک برای ســایت منجر شــود.

 .15پروفایل فیسبوک خود را به اینستاگرام متصل کنید:

روش بســیار راحتــی بــرای اتصــال فیســبوک بــه اینســتاگرام وجــود دارنــد .در ایــن روش ،بــه راحتــی میتوانیــد
پیامهــا و پسـتهای مشــابه را بیــن متــام افـرادی کــه بــا آنهــا در ارتبــاط هســتید به اشـراک بگذاریــد و ایــن پیامها
و پسـتها را در شــبکههای اجتامعــی مختلــف منتــر کــرده و در نتیجــه ارتباطات خود را گســرش دهید.
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 .16از پروفایل اینستاگرام در زمان نظر دهی در بالگ ها استفاده کنید:

وقتــی در یــک بــاگ در حــال درج نظر میباشــید ،این ایده خوبی اســت که پروفایل اینســتاگرام خود را به شــکل یک
لینــک در محتــوای مــن نظــر خــود اضافــه کنید .ایــن مورد باعث میشــود تا با نویســندگان وب ســایتها یــا بالگ ها
ارتباط برقرار کرده و آنها را برای دنبال کردن شــا تشــویق کنید.

 .17از افرادی که به شام کمک کردهاند یاد کرده و از آنها تشکر کنید:

وقتــی مــردم پیامهــای شــا را  Likeمیکننــد ،یــا از شــا در نظــرات تشــکر میکننــد و یــا حتــی اســم و نــام
کاربــری شــا را منتــر میکننــد ،شــا هــم بایــد همیــن کارهــا را در قبــال آنهــا انجــام دهیــد .بــا ایــن کار نــه تنهــا
یــک حرکــت دوســتانه و همــه پســند کردهایــد ،بلکــه باعــث میشــوید تــا اینگونــه اف ـراد بیــش از پیــش شــا را
پشــتیبانی کــرده و دوبــاره دســت بــه چنیــن کارهایــی بزننــد.

 .18از مطالب بی محتوا و اسپم دوری کنید ،صادق و شفاف باشید:

اگــر از روشهــای اســپم بـرای جــذب دنبــال کننــده اســتفاده کنیــد ،بــه زودی آنهــا شــا را  UnFollowکــرده و
احتــاالً بــه دوستانشــان نیــز ایــن را پیشــنهاد میکننــد .ایــن حرکت بهشــدت در شــهرت و محبوبیت شــا تأثیر منفی
میگذارد .این را به خاطر داشــته باشــید که صادقانه رفتار کردن و شــفاف بودن به شــا کمک میکند تا نه تنها دنبال
کنندگان بیشــری داشــته باشــید ،بلکه از خودتان نام خوبی به جای بگذارید.

 .19یک لیست از مطالب مفید تهیه کنید:

هامنطور که در یکی از موارد باال گفتیم ،تهیه کردن و ارسال پیامهای باکیفیت حائز اهمیت است .با توجه به اینکه
شــا منیتوانیــد متــام  24ســاعت روز و متــام  7روز هفتــه را در اینســتاگرام باشــید ،یــا اینکــه گاهــی اوقــات چیــز
باکیفیــت و مناســبی بـرای ارســال نداریــد ،میتوانیــد یــک لیســت از موضوعــات جــذاب تهیــه کــرده و هــر از گاهــی
در اینجــور رشایــط آنهــا را منتــر کنیــد .ایــن موضوعــات جــذاب میتوانــد اخبــار ،آمــوزش و یــا مقالههــای مختلف
باشد.
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 .20پیشنهادهای ویژهای فقط برای دنبال کنندگان اینستاگرام داشته باشید:

رشکتهــای بزرگــی ماننــد کوکاکــوال یــا ردبــول و حتــی دیجــی کاال در ای ـران ب ـرای دنبــال کننــدگان خودشــان در
اینســتاگرام پیشــنهای هــای ویــژهای ارائــه میدهنــد.
مثـاً بــا ارائــه تخفیفهای ویژه فقط در اینســتاگرام یا راه اندازی مســابقات در صفحه خودتان میتوانید اینســتاگرام
خودتــان را از وب ســایتتان مجـزا کنیــد تــا دیگـران را ترغیــب بــه دنبــال کــردن اینســتاگرام خــود بــه صورت مجـزا نیز
بکنیــد.
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