چگونه از طریق اینستاگرام محصوالت خود را بفروشیم؟

اینستاگرام ،اپلیکیشن محبوب ایرانیها و تمام دنیا مکانی مناسب برای اشخاصی است که میخواهند محصوالت
خود را بازاریابی و یا به فروش برسانند.
این اپلیکیشن با قدرت مانور فوق العاده ای که دارد میتواند به راحتی محصوالت و خدمات شما را در معرض دید
میلیون ها نفر قرار دهد و اگر برنامه ریزی صحیح و هدف گذاری روی آن انجام دهید خیلی بهتر ،مطمئنتر و
سریعتر به موفقیت خواهید رسید.
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چرا بایستی فروش محصوالتمان را بر عهده اپلیکیشن اینستاگرام قرار دهیم؟

به این مورد توجه کنید که شخصی یک محصول را برای شما توضیح میدهد .در این مورد شاید شما تنها  03الی
 03درصد از جزئیات محصول را متوجه میشوید .حاال فرض کنید فیلمی هم از این محصول به شما نشان میدهد.
در این مورد این درصد به  03الی  03درصد افزایش پیدا میکند.
اینستاگرام هم به همین گونه عمل میکند و با به اشتراک گذاشتن این تصاویر و فیلمها تأثیر بسزایی در ذهن
مردم دارد .جستجو در تصاویر کار هر روز مردم است و طرفداران بسیار زیادی به خودش جلب کرده است .مردم
با ارائه عکسها و فیلمها از محصوالت و اتفاقاتی که در زندگی روزمرهی آنها می افتد دیگران را از این موضوع خبر
دار میکنند .اینستاگرام یک اپلیکیشن برای ارائه روزمه کاری موفق با دنبال کنندههای میلیونی است.
برای اینکه در این اپلیکیشن قدرتمند و محبوب موفق شوید بایستی به موارد و نکات زیر توجه فرمایید:
 .1محتوایی که تولید میکنید رمز موفقیت شماست .هر چه محتوای شما اختصاصیتر باشد متقابالً کاربران
و دنبال کنندههای بیشتری را به سمت کاال ،خدمات ،محصوالت و سایت خودتان روانه خواهید کرد.
 .2سعی کنید عکسها و فیلمهایی که در اینستاگرام قرار میدهید با کیفیت باشد .این کالس کاری شما را
باال خواهد برد.
 .0بروز رسانی صفحه کاریتان و همچنین بهینه کردن آن را مد نظر داشته باشید.
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 .0یکی از مواردی که در اینستاگرام اهمیت فراوانی دارد قرار دادن هشتک (  ) #به عنوان کلمه کلیدی
سایت و محصوالت و خدمات شماست.
 .5با مشتریان در ارتباط بودن یکی از مهمترین مراحل کاری شماست .اگر شخصی یک کامنت به خصوص
قرار داد سعی کنید با گرمی و صمیمت فراوان به سؤاالت وی پاسخ دهید.
 .6دنبال کنندها و به اصطالح فالوورهای خودتان را هر روز افزایش دهید.
 .0سعیتان بر این باشد که محصوالتتان را به گونهای ارائه دهید که خالقانه و برای مردم جذاب باشد.

محتوایی که در اینستاگرام قرار میدهید با هدف اصلی خودتان تناسب داشته باشد

متاسفانه در این مرحله از کار خیلی از مردم روشهای اشتباهی را انجام میدهند .به مراتب دیده شده که به طور
مثال مطالبی در مورد روشهای فروش قرار داده است و به یک باره یک پست طنز نیز قرار داده است .این اشتباهی
مرگبار و غیر قابل پذیرش از دیدگاه مردم است.
این روش احساس بد و غیر قابل اعتمادی در کاربر بوجود میآورد و از دیدگاه وی استراتژی بازاریابی این اشخاص
مشخصی نیست .اگر میخواهید به صورت حرفهای کار کنید سعی کنید یک استراتژی قابل اعتماد برای کارتان
در نظر بگیرید .به طور مثال اگر در زمینه فروش و بازاریای فعالیت میکنید میتوانید تمام صفحه اینستاگرام خود
را با گذاشتن فیلمها و پادکستهای صوتی تبدیل کنید و خیلی زودتر از آن چیزی که تصورش را میکنید به
موفقیت نزدیکتر شوید.
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قرار دادن بهترین مطالب با عکسهای با کیفیت

در ابتدای کار سعی کنید که تعداد دنبال کنندها و یا فالوورهای خودتان را افزایش دهید و سپس با قرار دادن
عکسها و محتوایی که در مسیر هدف شماست ،اعتماد مردم را جلب نمایید و به گونهای باشد که الیک و کامنت
بیشتری دریافت کنید .اگر اینستاگرام به سایت شما لینک باشد این کامنت ها و الیک ها تأثیر بسزایی در سئو
سایت شما خواهد گذاشت.
در فیلم و یا عکسهایی که قرار میدهید سعی کنید که اطالعات کافی از جمله قیمت محصول ،آدرس محل کار
و یا نحوهی خرید ذکر شده باشد و این رمز موفقیت شما نسبت به رقبایتان خواهد بود.

نظم خاصی در قرار دادن پستهایتان داشته باشید
نظم خاص این است که اگر شما امروز یک محصول را در اینستاگرام قرار دادید به این گونه نباشد که هفته بعد
یک محصول دیگر را قرار دهید .سعی کنید اگر هر روز این کار را میکنید به همین منوال باشد و اگر هر دو روز
است این کار را ادامه دهید .اگر همه پستهای شما به صورت فیلم است چون فیلم تأثیر خیلی بیشتری نسبت به
عکس دارد سعی کنید به این شکل جلو بروید و این روش منظم شما اعتماد بیشتری در دنبال کنندههای شما به
وجود میآورد.
این نکته حائز اهمیت است هر چه دنبال کنندهها و فالوورهای شما بیشتر باشد ،مطمئناً محصوالت و خدمات
بیشتری را به دیگران معرفی خواهید کرد و این معرفی کردن باعث فروش بیشتر خواهد شد.
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چگونه دنبال کننده بیشتری جذب کنیم؟

سادهترین راه این است که خودتان در لیست مربوط به اعضاء از باال تا پایین همه را فالوو کنید تا در لیست
فالوورهای شما قرار بگیرند و به طبع این روش شما باعث میشود تا درخواستی که ارسال کردهاید ،دیگران هم به
نوبهی خود شما را فالوو کنند.
راه دوم این است که صفحات خودتان را به پیج هایی که فالوورها و دنبال کنندههای بیشتر دارند و کارشان تبلیغ
است و یا به کانالهای تلگرامی بسپارید.

با پستهای غیر مرتبط کاربرانتان را فراری ندهید
بدترین کار ممکن و خسته کننده برای کاربران ،تکرار است .اگر شما یک محصول را بیشتر ندارید سعی نکنید که
همان محصول را به صورت مداوم تکرار کنید .این باعث میشود که کاربران از فالوو کردن شما پشیمان شوند شاید
شما را در لیست سیاه خود قرار دهند.
در این مورد میتوانید کمی خالقتر عمل کنید .اگر محصولتان انواع مختلفی دارد .هر روز یکی را پست کنید و
در مورد آن توضیح دهید .این کار شما کمی متفاوتتر است.
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پشتیبانی  42+7را فراموش نکنید

اگر شما محصولی را میخرید و توقع پشتیبانی دارید ،توقعی کامالً به جا دارید .سعی نکنید که فقط هدفتان فروش
محصول باشد .ارتباط خودتان را با مشتریانتان همیشه حفظ نمایید به صورت  0روز هفته و  20ساعت شبانه روز.
این مورد باعث میشود که کاربران شما در  20ساعت شبانه روز از شما سواالتی در مورد محصول بپرسند و
زیباست که شما هم به همان گونه به مخاطبین خود پاسخگو باشید.
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از تأثیری که ویدیو بر ذهن مردم دارد ،غافل نشوید

عکسی را تصور کنید که نوشتهای روی آن است .به این مضمون:
فروش استثنایی تا پایان هفته ،به همراه جوایزی استثنایی.
در این روش مردم فقط عکس و نوشته را میبینند ولی توجه خاصی به آن ندارند و در بعضی مواقع اصالً برایشان
این تبلیغ شما مهم نیست .حاال همین روش را با قرار دادن یک فیلم بررسی کنید .آنگاه متوجه میشوید که
حداقل  03الی  03درصد مردم این فیلم را تماشا میکنند و ممکن است به سایت شما مراجعه کنند.
ویدیو نسبت به عکس قابل اعتمادتر است و این امکان را دارد که مردم را برای مدت زمانی به تماشای فیلم دعوت
کند .روش اشتراک گذاری فیلم روشی است که خیلی از شرکتهای عظیم از آن استقبال زیادی کردهاند.
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سخن آخر
این مواردی که ارائه شد تنها گوشهای از این اپلیکیشن قدرتمند است .سعی کنید که این موارد را رعایت کنید تا
بتوانید در این برنامه حرفی برای گفتن داشته باشید.
اگر میخواهید در ذهن مردم به عنوان یک برند خاص ،جاودانه شوید این برنامه میتواند به شما در این راه کمک
کند .هر چه محتوای تولید شده از طرف شما جذابتر باشد فالوورهای بیشتری دریافت خواهید کرد و اگر این
محتواها به صورت ویدیو باشد که چه بهتر.
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