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حتما برای شــما هم این ســوال پیش آمده که چطور از اینســتاگرام برای بازاریابی تجارت خود اســتفاده کنید؟ 
آیا می دانید که چگونه میتوان دنبال کنندگان بیشــتری در اینســتاگرام به دســت آورد؟

اینســتاگرام یک شــبکه اجتماعی ایده آل و نیز یک روش عالی برای برقراری ارتباط با مشــتریان شــما است. 

اینســتاگرام امروزی یعنی:
• هر مــاه ۱۳۰ میلیون کاربر فعال

• هر روز ۱ میلیارد عکس الیک شــده
ــما  ــای ش ــو ه ــر و ویدئ ــد و تصاوی ــتفاده کنی ــزار اس ــن اب ــت از ای ــیوه ای درس ــه ش ــد ب ــا بای ــد، ی ــتاگرام دو راه داری ــما در اینس ش

ــد. ــه بزنی ــود صدم ــد خ ــه برن ــدر داده و ب ــان را ه ــت خودت ــد و وق ــتباه کنی ــه اش ــا اینک ــود ی ــش ش ــی پخ ویروس

“از نظــر مــن اینســتاگرام یعنــی تعریــف کــردن داســتان بصــری برنــد شــما و صــد البتــه درگیــر کــردن کاربــران از طریــق نظراتشــان 
بــا آن برنــد کــه بــه شــدت بــا رنگهــا و بازاریابــی عصبــی درگیــر اســت.”

ــتر در  ــدگان بیش ــال کنن ــت آوردن دنب ــه دس ــوه ی ب ــد نح ــد و می خواهی ــده ای ــال ش ــای دیجیت ــی وارد فض ــه تازگ ــما ب ــر ش اگ
اینســتاگرام را یادبگیریــد و یــا بــه دنبــال کســب نظــرات بیــش تــر هســتید، مــن بــرای بازاریابــی برنــد شــما بــه شــیوه ی صحیــح 

ــرد.  ــم ک ــو خواه ــما بازگ ــرای ش ــاالت آن را ب ــری مق ــن س ــه در ای ــم آورده ام ک ــرد ه ــه را گ ــه و نکت ۵۲ توصی
بدین منظور پیش از هر چیز الزم اســت که برای خود حســابی در اینســتاگرام باز کنید. 

در اینجــا ســعی می کنم از مســائل ابتدایی با توضیحــی مختصر عبور کنم.
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ــاز  ــتاگرام ب ــی در اینس ــود اکانت ــاری خ ــت تج ــرای فعالی ۱ – ب
کنیــد. بــاز کــردن چنیــن اکانتــی در اینســتاگرام آســان اســت.

ــام تجــاری خــود بــه  ــام تجــاری داشــته باشــید. از ن ۲- یــک ن
عنــوان نــام کاربــری اســتفاده کنیــد. اگــر نــام مــورد نظرتــان 
قبــا توســط شــخص دیگــری انتخــاب شــده اســت، شناســه ی 
کاربــری ای انتخــاب کنیــد کــه برنــد شــما، فــورا بــا آن 

ــود. ــناخته ش ش

ــی  ــس مارکتینگ ــک عک ــد. ی ــل کنی ــود را کام ــل خ ۳- پروفای
جالــب، یــک بیوگرافــی کوتــاه ولــی جامــع از نظــر اطاعاتــی 
ــاظ  ــان لح ــود، در پروفایلت ــایت خ ــه وب س ــک ب ــک لین و ی

ــد. کنی

۴- حســاب خــود را بــا فیســبوک مرتبــط کنیــد. اینســتاگرام در 
ــن دو ســایت  رســانه ی  ــه فیســبوک اســت. ای ــق ب اصــل متعل
ــای  ــا تاش ه ــد ت ــط کنی ــم مرتب ــا ه ــد را ب ــی قدرتمن اجتماع

بازاریابــی خــود را پــر ثمرتــر کنیــد.

ــب اینســتاگرام  ــک ت ــر روی صفحــه ی فیســبوک خــود ی ۵ - ب
ــورت  ــه ص ــما ب ــود ش ــث می ش ــر باع ــن ام ــد. ای ــاد کنی ایج
طرفــداران  بــرای  را  خــود  اینســتاگرام  تصاویــر  فــوری 
ــد  ــه نمان ــا گفت ــه ن ــد. البت ــتراک بگذاری ــه اش ــبوک تان ب فیس
ــود  ــتاگرام خودبخ ــر اینس ــدم فیلت ــرام و ع ــور تلگ ــا ظه ــه ب ک

ــت. ــه اس ــیه رفت ــه حاش ــران ب ــوک در ای ــس ب فی

پــارس آنالیــن در یکپارچــه ســازی  شــرکت هایــی نظیــر 
ــل  ــوب عم ــبوک خ ــر روی فیس ــود ب ــتاگرام خ ــوای اینس محت

می کننــد:

اول ثبت نام در اینستاگرام

۶- یــک اســتراتژی مشــخص و ثابــت بــرای برنــد خــود داشــته باشــید. 
ــد  ــرش برن ــیوه ی نگ ــر ش ــود را ب ــتاگرام خ ــوای اینس ــتراتژی محت اس
ــای  ــتراتژی ه ــورد اس ــا در م ــد. حتم ــز کنی ــان، متمرک ــه جه ــود ب خ
ــم.  ــی کنی ــث م ــر بح ــو ت ــرام جل ــتا گ ــگ در اینس ــال برندین دیجیت
تفــاوت صفحــات بنــز و BMW را ببینیــد. ایــن شــبکه آینــه تمــام نمــای 

ــت. ــد شماس برن

اول بنز:

:BMW حاال

از هشتگ ها استفاده کنید.
کنیــد.  اســتفاده  هشــتگ ها  از  خــود  رســانی های  روز  بــه  در   -۷
ــران  ــد. کارب ــه شــمار میآین هشــتگ ها بخشــی مهمــی از اینســتاگرام ب
ــتاگرام  ــان در اینس ــا در موبایلش ــتگ ه ــتجوی آن هش ــق جس از طری
شــما را پیــدا مــی کننــد. برخــاف دیگــر ســایت ها )نظیــر توییتــر(، در 
ــت های  ــدارد. در پس ــود ن ــی وج ــر محدودیت ــداد کاراکت ــا تع ــه ب رابط
ــراری  ــرای برق ــاد( ب ــی زی ــه خیل ــی ن ــگ )ول ــی ت ــداد اندک ــود تع خ
ارتبــاط، لحــاظ کنیــد. اینجــا مثــل توییتــر نیســت کــه کســی از اســپم 

ــود. ــت بش ــاد ناراح ــا زی ــتگ ه هش
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۸- از هشــتگ های خاص برند خود اســتفاده کنید. نام فعالیت تجاری 
خود را در بعضی از هشــتگ های پســت خود لحاظ کنید. همچنین 

بــرای کمپین های خاص بازاریابــی که راه اندازی می کنید از تگ  های 
خاص اســتفاده کنید. به عنوان مثال، اگر یک مســابقه ی عکس در 

اینســتاگرام راه اندازی کرده اید، یک تگ خــاص، فقط برای آن کمپین 
ایجاد کنید. این تاکتیک هم مســابقه ی شــما را تبلیغ می کند، و هم 

یــک تگ مجزا در اختیار کاربران  شــما قرار می دهــد تا بتوانند با دیگر 
شــرکت کنندگان در ارتباط باشــند و بتوانند شاهد رقابت خود باشند. 

آســیا تک و “شروع داســتان” را ببینید چطور تگ شده:

۹- از هشــتگ های عمومی اینستاگرام اســتفاده کنید و تگ های عمومی 
را در پســت های خود لحاظ کنید،به عنوان مثال، اگر شــما یک کافی 

شــاپ هســتید و تصویری از کاپوچینوی خود پست کرده اید، تگ  هایی 
نظیر#کاپاچینــو یــا حتی #قهوه را لحاظ کنید.

۱۰- از هشــتگ های در حال رشــد )trending hashtags ( استفاده کنید. 
ترند ها در اینســتاگرام به ســرعت نور رخ  می دهند. اگر یک ترند را 

شناســایی کردید که با برند شــما تطابق دارد، از آن اســتفاده کنید. پست 
شــما عماً توســط هزاران مخاطب عاقه مند در کسری از دقیقه دیده 

می شود.

۱۱- یک مســابقه ی هشتگ اینســتاگرامی راه اندازی کنید. یک 
مســابقه ی هشــتگ به طرفداران و دنبال کنندگان شــما اجازه می دهد 
تــا تصاویر را تحت یک هشــتگ خاص آپلود کننــد. تمامی تصاویر ثبت 

شــده ســپس در یک گالری به منظور رأی گیری در صفحه ی فیســبوک و 
یا وب ســایت خود به نمایش بگذارید.

۱۲- بر هشــتگ برند خود نظارت کنید. مصرف کنندگان شــما از تگ های 
شــما برای برقراری ارتباط با شما اســتفاده می کنند. هشتگ های 

اینســتاگرام خود را چک کنید، همان کاری که با صفحه ی فیســبوک و 
منشــن های توییتر انجام می دهید. ســریعًا به نظرات پاسخ دهید، تا از 

این طریق روابط بهتر و شــادتری با مشــتری برقرار کنید.
اینســتاگرام یک شبکه شاد اســت پس شاد با آن برخورد کنید.

در قســمت قبلی خیلی کپســول وار بر روی مقدمات اینستاگرام 
صحبت کردیم.  در این بخش ســعی می کنیم تجربیات بعضی شــرکت 
هــای ایرانی را برای شــما بازگو کنیــم و همچنین بر روش های تعامل با 
مشــتریان و ایجاد درگیری بییشــتر با کاربر تمرکز کنیم. ولی فراموش 

نکنید که این سلســله مقاالت کپســول وار هستند. یک لیوان چای 
ادامه دهیم. تا  بیاورید 

روی مشتریان خود در اینستاگرام متمرکز شوید

۱۳-  من در مورد شــبکه های اجتماعی  یک عقیده کاما روشــن دارم.  
دنبال کنندگان شــما از خود شــما مهمترند. ســعی کنید با تکنیک های 

مختلف دنبال کننــدگان خود را معرفی کنید.
تصاویر دنبال کنندگانتان را روی شــبکه های اجتماعی خود به اشــتراک 

بگذارید. به مشــتریان خود نشــان دهید که قدردان آن ها هســتید و 
تصاویــر آن ها را با طرفداران فیســبوک و دنبال کننــدگان توییتر خود به 

 . بگذارید  اشتراک 

به یاد داشــته باشــید که در ابتدا برای استفاده از تصاویر از آن ها 
بگیرید! اجازه 

 مســابقه اینستاگرامی با دســتور مدیریت یک برند، موفق نمی 
شــود. اینجا با یک شــبکه اجتماعی خودمانی طرف حساب هستید 

نظامی. پادگان  نه 

به نظر من
مثال ایرانی خوب پیدا نکردم. مســابقات و درخواســت های ایرانی 

چون با قدرت و برنامه ریزی درســت همراه نبــوده اند طبعا موفقیت 
خوبی به همراه نداشــته اند.) شــاید در حیطه دید من.( کاله را ببینید 

و بعد آن را با اســتارباکس مقایسه کنید.

و بعد از آن چنین شــد :
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اســتار باکس یکی از ســه برند برتر در اینســتاگرام اســت. در این موضوع وســعت طرفداران برند و قدرت برند و صد البته تاثیر و کیفیت تصاویر 
ارســالی اولیه و ایجاد هیجان بسیار مهم است.

نمــی دانم چرا کاله این دختر خانــم خیلی زیبا ولی ناراحت را در 
اینســتاگرام خود قرار داده است. خوب برداشــت شما از بستی جیتو 

کاله بعد از این عکس چه می شــود؟

برگردیم به اســتارباکس. آنها از این تاکتیک به دفعات اســتفاده 
می کننــد. هر هفته از افراد مختلــف می خواهند که تصاویر جالبی 

ایجــاد کنند و در پایان از یکی از دنبــال کنندگان خود که تصویر 
بهتری ایجاد کرده باشــد، قدردانی می کنند. این تصاویر باید شــامل 

محصوالت آن ها  باشــد. آن ها با به روز رســانی کاور های فیسبوک 
خود با اســتفاده تصاویر اینســتاگرام، حتی یک گام فراتر می روند. 
طرفداران آن ها عاشــق این کار هســتند. فکر کنید عکس من شما 

کاور استارباکس می شود!

دوســتان ما در کاله هم زحمت می کشــند ولی ماه من کجا و ماه 
کجا؟ مجنون 

۱۴- تصاویــر دنبال کنندگان خــود را ثبت کنید. حتی در صورت 
امکان تصاویر اینســتاگرام را در وب ســایت خود و دیگر سایت ها 

نیز ثبت کنید. از اســتارباکس ایده بگیریــد و تصاویر جالبی از برند 
و محصــول خود پخش کنید.

از آنها برای اشــتراک گذاری تصاویرشــان اجازه بگیرید، تا این 
حــس را در آن ها ایجاد کنید که به نوعی از آن ها قدردانی شــده و 

فراتر از تصور مهم هســتند.

۱۵- تصاویــر دنبــال کنندگان خود را الیــک کنید. فوق العاده بودن 
مشــتریان خــود را با الیک کردن تصاویر آن هــا تأیید کنید، به 

ویــژه اگر آن ها محصول شــما را در تصاویــر خود لحاظ یا از برند 
شــما حمایت می کنند. دنبال کننده شــما حتما نباید لیونل مســی 

باشــد که مهم فرض شــود. از نرم افزار Hootsuite یا Buffer کمک 
بگیریــد و جــزو برنامه های روزمره خود ایــن کار را تکرار کنید.

۱۶- دربــاره تصاویر دنبال کنندگانتــان نظر دهید. از طریق نظر دادن 
در مورد تصاویری که دنبال کنندگان شــما پســت می کنند، با آن 

ها درگیر شــوید. برای آنها مهم اســت که برندی مثل شما در مورد 
ایشــان و تصویر امروزشان نظر دهد.

۱۷- بــه تمامی کامنت های خود جواب دهید. اگر شــخصی زیر 
پســت شما نظر گذاشته اســت، به آن جواب بدهید. به ویژه زمانی 

که یک ســوال، یا یک نظر منفی در رابطه با برند شــما باشــد، باید 
جواب کاملی داده شــود. از پاک کردن نظــرات منفی بپرهیزید.

ــرای  ــتفاده از @ ب ــد )@(. اس ــن کنی ــود را منش ــتریان خ ۱۸- مش
ــتاگرام  ــر اینس ــزرگ دیگ ــی ب ــرد،  ویژگ ــک ف ــردن ی ــن ک منش
اســت. دنبــال کننــدگان خــود، مشــتریانتان و هــر کاربــر دیگــری 
ــد.  ــن کنی ــی دارد را منش ــر خوب ــما تصاوی ــوالت ش ــه از محص ک
ــد و در نتیجــه  ــه آن هــا نشــان می دهی ــی خــود را ب شــما قدردان

ــوند. ــی ش ــر م ــما درگی ــاری ش ــت تج ــد و فعالی ــا برن ــا ب آن ه

۱۹- افراد مشــهور و دیگر پیشــروهای مرتبط با فعالیت تجاری خود را 
منشــن کنید. اگر تصاویر شــما در رابطه با افراد مشــهور است، به آن ها 

اطاع دهید. آن ها با به اشــتراک گذاری آن تصاویــر با دنبال کنندگان خود، 
از این کار شــما قدردانی می کنند و شــما منتفع می شوید.

۲۰-روی درگیر کردن مشــتریانتان تمرکز کنید. تصاویر را برای مشــتریانتان 
پســت کنید. تصاویر خود در اینســتاگرام را با زندگی روزمره مرتبط کنید و 

به صورتی دلنشــین با مشــتریان خود در ارتباط باشید.
 

اینستاگرام و شبکه اجتماعی یعنی خالقیت

۲۱- در رابطــه بــا تصاویر خود خاقانه عمل کنیــد. از فیلتر ها برای بهبود 
بخشــیدن کیفیت عکس خود اســتفاده کنید. از زوایای جالب، حقه های 

عکاســی دیگر و شــرایط نور دهی مختلف اســتفاده کنید. اگر صاح میدانید 
یــک عکاس اســتخدام کنید و یا این که خودتــان ترفندها را یاد بگیرید.

 بــه هر حال این کار را انجام دهید
جور دیگری نکاه کنید. اینجا جایی اســت که چشــم ها را باید شســت.

از نســکافه یاد بگیریم.
نســکافه برای حرکت و کیت کت برای اســتراحت. 
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۲۲- ویدئو بســازید. اینســتاگرام قابلیت نمایش فایل های ویدیویی 
کوتــاه را دارد. از این قابلیت بــرای ایجاد فایل های ویدیویی بر 

روی اینســتاگرام خود استفاده کنید.

۲۳- تصاویــر و ویدئوهای کوتاهی از محصوالت خود را پســت کنید. 
تصاویــر جالبی از کاال های خود بگیرید و آن ها را پســت کنید تا با 

کاربران اینســتاگرام به اشتراک گذاشته شود.

۲۴- جلو ه ی واقعی محصوالت خود را نشــان دهید. تصاویر 
محصوالت خود را آنطوری که در زندگی واقعی هســتند، نشــان 

دهید.

یــک نمونــه از تصاویر مامان پز که نشــان می دهد طرفداران آن ها 
ســفره افطار را با محصوالت ایشــان پر کرده اند.

۲۵- محصوالت خود را با روشــی متفاوت نمایش دهید.
بیســکوییت گرجی و کبریت توکلــی نمونه های عالی از بازاریابی 

خاقانه در اینســتاگرام هســتند. توکلی را ببینید. آن ها کبریت 
است؟ درست  می فروشند، 

به نظر شــما چه طور باید چنین چیزی را در اینســتاگرام بازاریابی 
کرد؟ ســخت تر از این هم میشود؟

صفحــه توییتر آنها خیلی بهتر اســت ولی صفحه اینســتاگرام 
بســیار خوبی دارند و باید تبریک گفت. ســخت ترین کاال را دارند. 

نمونه ای از پســت های این شرکت خوب.

و حاال نمونه ای از توکلی در کنار آیس پک :

۲۶- داستان برند خود را بگویید. برای نشان دادن ارزش های مهم شرکت و 
برند خود تصاویر و ویدئو های جالب پست کنید.

۲۷- نشان دهید چه کسی هستید. تصاویر و ویدیو های جالب و خنده داری 
از کارکنان خود پست کنید. به افرادی که در اینستاگرام شما هستند پشت 

صحنه ی شرکت خود را نشان دهید. این کار باعث می شود که شما یک 
شرکت باحال به نظر برسید.

صد البته که این به استراتژی های برند شما نیز بستگی دارد.  به هر حال 
من هاب اسپات رو دوست دارم . ببینید:

۲۸- ویدیو هایی حقیقی و جالب از مدیر ارشد اجرایی خود پست کنید. 
کاری کنید که مدیران ارشد اجرایی شما جذاب و با شخصیت نشان داده 

شوند. ویدیو هایی کوتاه و ناگهانی از آن ها روی اینستاگرام پست کنید.
 به عنوان مثال آن ها را در مواقع استراحت نشان دهید، یا آن ها را وادار 

کنید که یک کار جالب در شرکت انجام دهند یا هر کار جالب دیگری. مدیر 
عامل جدید مایکروسافت چند وقت پیش در ترکیه غوغایی کرد.
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۲۹- محتوای انحصاری به اشتراک بگذارید. از اینستاگرام خود برای نشان دادن 
تصاویری که روی فیسبوک، توییتر و یا باگ خود به اشتراک نگذاشته اید، 

استفاده کنید. این کار باعث می شود دنبال کنندگان اینستاگرام شما حس خاص 
بودن داشته باشند.

۳۰- پست ها را در همان روز به اشتراک بگذارید و از کهنه شدن آن ها جلوگیری 
کنید. اگر می خواهید یک محصول جدید عرضه کنید، روز عرضه ی محصول خود، 

یک ویدیوی ۱۵ ثانیه ای از خود و کارکنانتان در پشت صحنه، که در حال آماده 
شدن برای عرضه ی محصول هستند به اشتراک بگذارید. به عاوه هنگام عرضه 
محصوالتتان از هیجان مشتریانتان فیلم بگیرید و این ویدئوها را در اینستاگرام 

پست کنید.

۳۱- فضای قبل از عرضه را محیا کنید. اگر شما قصد عرضه ی محصول جدید را 
از طریق اینستاگرام را دارید، سعی کنید که هیجان الزم را ایجاد نمایید. به عنوان 
مثال با یک ویدیوی ۱۵ ثانیه ای، سر به سر بازدیدکنندگان خود بگذارید، یعنی این 
که تصاویری از پشت صحنه تهیه کنید که در آن ها نحوه ی آماده سازی محصول 

نشان داده می شود بدون اینکه واقعا به آن ها نشان دهید که تصاویر مربوط به 
چه محصولی است.

)روش های بازاریابی به یادماندنی استیو جابز را به یاد بیاورید(

۳۲- مهمانی کارکنانتان بعد از عرضه ی محصول جدید را نشان دهید. جرأت این 
را داشته باشید که خودتان و کارکنانتان را به درستی نشان دهید، این کار را با 

پست کردن یک ویدیوی کوتاه بعد از عرضه ی محصول انجام دهید.

۳۳- در اینستاگرام با دیگر برندها ارتباط برقرار کنید. اگر یک فروشگاه تجاری 
کوچک هستید، و یا اگر یک شرکت بزرگ چند ملیتی ، قطعًا با دیگر شرکت های 

تجاری رابطه دارید. اگر در اینستاگرام با همدیگر ارتباط دارید، آن ها را مجبور 
کنید که محصوالت شما را در اینستاگرام خود به اشتراک بگذارند.

در روز های آتی باز هم با هم ادامه می دهیم. دیجیتال مارکتینگ بسیار ساده و 
در عین حال بسیار سخت است.
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پایان


