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کنیم این مقاله را به دقت مطالعه کنید اگر کسب و کاری اینترنتی دارید اما تا به حال به فکر درآمدزایی از اینستگرام نبودید، به شما پیشنهاد می

 یکی از بهترین ابزار برای سوددهی بیشتردر فروش اینترنتی است. اینستاگرامی فروشگاهتا سطح درآمدی خود را افزایش بدهید. 

داد. اما با گذشت زمان، شمار کاربران آن در سراسر زمانی که اینستاگرام ساخته شد، کمتر کسی احتمال این حجم از محبوبیت و مخاطب  را می

 س ترین شبکه اجتماعی است.دنیا افزایش یافت تا به این وضعیت کنونی رسید که پرمخاطب ترین و دردستر

کنند، و  با مورد استقبال قرارگرفتن روز افزون اینستاگرام، ایده پردازان آن نیز خود را موظف دیدند تا بر قابلیت های این شبکه اجتماعی اضافه

، امکان ساخت فروشگاه در این شد که امکانات جدیدی ظاهر شدند. یکی از این امکانات که به مزاق صاحبان کسب و کارها بسیارخوش آمده

 اینستاگرام است. 

 در ادامه استفاده از این امکان اینستاگرام را برای شما شرح خواهیم داد امید است که باعث ارتقای کسب و کارتان گردد.

 موضوعاتی که در این مقاله بررسی خواهند شد:

 



 اینستاگرام: در فروشگاهساخت 

 

مکاناتی جدید را در ابیافتد و  اینستاگرامی فروشگاهوجود میلیون ها کاربر فعال در سراسر جهان باعث شد تا اینستاگرام به فکر اضافه کردن 

 اختیار کسب و کارها قرار دهد. این اپلیکیشن محبوب، سبب رشد چشمگیر فروش محصوالت بسیاری از کسب و کارها شده است.

. تا اینکه فعالیت در این رسیدندنمیروش دلخواه کردند اما به فرا ارائه می محصوالتی دیجیتال مارکتینگ بسیاری از کسب و کارها در دنیای

 اپلیکیشن را هم راستا با وبسایت های خود آغاز نمودند و وارد دنیای جدید از کسب و کارهای آنالین شدند.

طلبد. در ادامه رمایه اولیه زیادی نمیسهم چنین اندازی آن است و یکی از مهم ترین ویژگی های اینستاگرام  راحتی و سهولت در استفاده و راه

اندازی کنید و با به کارگیری نکات عنوان شده،  به سوددهی فوق خود را راه اینستاگرامی فروشگاهاین مقاله به شما کمک خواهیم کرد تا 

 العاده ای برسید.

 اندازی کنیم؟چطور یک فروشگاه در اینستاگرام راه

  آخرین ورژن اینستاگرام:استفاده از  .1

 اینستاگرام است. اپلیکیشن ، دانلود و نصب آخرین ورژناینستاگرامی فروشگاهاولین مرحله برای راه اندازی یک 

 : "تجاری"به  "معمولی"تغییر اکانت اینستاگرام از حالت  .2

( اپلیکیشن settingتبدیل کنید. برای این کار، به تنظیمات ) "حالت تجاری"به  "حالت معمولی"در قدم بعدی الزم است که اکانت خود را از 

 نمایید. عالف را Profile Business To Switchمراجعه کنید و گزینه 

  اتصال حساب فیسبوک به حساب اینستاگرام: .3

ک تان روی گزینه در این مرحله الزم است تا اکانت اینستاگرام را به اکانت تجاری فیسبوک خود متصل نمایید. در منوی کناری حساب فیسبو

Instagram  گزینه و سپسکلیک Account Connect نمایید. انتخاب را 

 اینستاگرام، سابح اطالعات مشاهده از سپ نمایید. کلیک in log کمهد روی بر و وارد را خود اینستاگرام رمز و  ریکارب نام شده، حاصل پنجره در

 شوید.یم مطمئن دو این اتصال از

  باشید: ما همراه را مراحل باقی و سازیدب فیسبوک حساب یک زیر، راهنمای از ستفادها با اید، داشتهن فیسبوک کانتا حال هب ات اگر



  )asarayan.com(ک اکانت تجاری در فیس بوکآموزش ساخت ی

  ایجاد کاتالوگ محصوالت در حساب فیسبوک: .4

 در حساب فیسبوک محصوالت مورد نظر را اضافه کنید و کاتالوگی از محصوالت فروشگاه خود تهیه کنید. 

  صبوری تا دریافت تاییدیه از اینستاگرام: .5

برد و تا زمانی که تایید نشود، اجازه استفاده از اکانت ، چند روزی زمان می tag productای مرحله نیازمند صبوری است چرا که فعال شدن 

 ایسنتاگرام خود را ندارید.

  فعال شدن قابلیت های جدید برای حساب اینستاگرام: .6

توانید ست که میرا در باالی صفحه اینستاگرام خود مشاهده کردید، به این معنا start tagging products on instagramزمانی که پیغام 

 آغاز کنید.  اینستاگرامی فروشگاهفعالیت خود را در 

 همه فواید ساخت فروشگاه در اینستاگرام:

 

 

 

https://learning.asarayan.com/facebook/785-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%88%DA%A9.html


 :وجهه ای قابل اعتماد و شکیل از برند شما   

کنید. و همچنین کاربر نیز با ، برند خود را به صورت رسمی و با ظاهری موجه معرفی میکنیداستفاده می اینستاگرام فروشگاهزمانی که از 

شد و یا باید در حالتی غیرایمن مبلغ را به شماره اطمینان بیشتری از شما خرید خواهد کرد، در صورتی که در گذشته یا به وبسایت منتقل می

 داد. کارت ذکر شده انتقال می

 ان قرارگیری قیمت و لینک خرید روی تصاویر محصوالت:امک  

ا کلیک بر روی پست بکاربران اینستاگرامی   هایفروشگاهاین ویژگی هم از نظر بصری و هم از نظر راحتی کاربران، موردپسند است. در این 

 توانند قیمت آن را مشاهده نمایند.مورد نظر، می

 ری:امکان قراردادن لینک محصول در استو  

رود محصول منتقل ، قابلیت قرارگیری لینک محصول در استوری است. با این کار کاربر به صفحه فاینستاگرام فروشگاهیکی دیگر از امکانات 

 تواند محصوالت مشابه را نیز مشاهده نماید.شده و می

نکات کلیدی برای مدیریت یک فروشگاه اینستاگرامی: 

 :نام و لوگوی برند واقعی 

از آن کسب و کار و فروشگاه های فیزیکی همه دارای نام و لوگوی مخصوص به خود هستند، اما گاهی ممکن است نام فروشگاهی که خریدهای روزانه را 

مراجعه کرده و محصوالت را از نزدیک مشاهده کرده اید و سپس خرید دهید به خاطر نیاورید، ایرادی هم ندارد چون بصورت فیزیکی به محل انجام می

 را انجام داده اید و این خود دلیلیست بر اینکه اعتماد کنید.

هایچون امکان مراجعه حضوری مقدور نیست، اعتمادسازی از راه ، اینستاگرامی هایفروشگاهدر کسب و کارهای آنالین از جمله اما 

شماری از پیج های فروشگاهی، معتبرتر ظاهر شود. لذا بهتر است از برند و لوگوی اختصاصی خودتان استفاده کنید تا در میان تعداد بیدیگری ایجاد می

 .شوید

 ها:بندی انتشار پستزمان 



مخاطب خود را با سیل بی امان پست های خود خسته نکنید. و یا برعکس،  .توجه کنیدرا خود  اینستاگرام فروشگاهدر زمان انتشار پست ها حتما به 

تعادل را حفظ  خود، اینستاگرامی فروشگاهتواند باعث شود از ذهن مخاطبان فراموش شوید. پس در انتشار پست های فعال نبودن وعدم حضور هم می

 کنید تا مخاطبان هم حفظ شوند. 

 :محتواهای مرتبط  

یحات شما صفحه شما یک حساب تجاری است پس چه لزومی دارد که مخاطبان از تفرشار محتوا و پست های غیرمرتبط، اصولی و صحیح نیست. انت

 باخبر شوند!؟ یا نظر شما را در مورد یک مساله سیاسی بدانند؟! 

شود، پس با توجه به بازخورد های دریافتی از مخاطبان، انتخاب یم اینستاگرامی فروشگاهالبته برخی اعتقاد دارند که این کار باعث تنوع و هیجان در 

 اشید.کنید که محتواهای متنوع قرار دهید یا خیر. اما به طور کلی هدف و چارچوب های کاری خود را مشخص کنید و به آنها پایبند ب

 هایی با ظاهر جذاب:پست 

 فروشگاهر جذب تا مخاطب بیشتپست های خود را از نظر بصری و ظاهری تقویت کنید اینستاگرام یک شبکه اجتماعی بر پایه تصویر و ویدئو است، 

 ست.شوند، برای کاربر لذتبخش و گیراشما بشود. تماشای تصاویر با ترکیب رنگ و طراحی زیبا که جزئیات محصول درآن به خوبی دیده می اینستاگرامی

اپ موشن های همچنین تا جایی که امکان دارد از محصوالتی که نیاز دارد، یک ویدئو کوتاه و باکیفیت نیز منتشر کنید. استفاده از موشن گرافیک یا است

تاه نقش مهمی در جذب مخاطب دارندخالقانه و کو

 را کامل و مختصر بنویسید هاکپشن 

صه عنوان کنید. توضیحات تمامی نکاتی که احتمال می روند مورد نیاز کاربر باشند را به طور خالتوضیحات پیرامون هر محصول را واضح و روشن بنویسید. 

 جایی ندارند، پس مطالبی روان، ساده و مختصر را جایگزین آنها کنید. اینستاگرام فروشگاهطوالنی و رسمی در 

 یان نمایید. در نوشتن توضیحات به جامعه هدف و مخاطبان خود توجه داشته باشید و مطالب را با زبانی که مناسب محصول و خریدار آن است ب

 :بررسی کامنت ها و پاسخ دادن به آنها 

هستند. با استفاده از کامنت ها  از نیازها و خواسته های کاربران شما مفیددهند، منبعی کامنت هایی که کاربران زیر پست محصوالت شما قرار می

 درمیابید که کدام محصول تا چه حد مورد توجه و رضایت مخاطبان قرار گرفته است و چه کاستی ها و نواقصی دارد.

ن یک مثال ساده؛ فرض کنید پست شما معرفی یک مدل کفش است. از اولین نکاتی که باید در توضیحات محصول عنوان کنید، سایزبندی است. اگر ای

شوید، سوال در مورد سایزهای موجود است. رو میمورد را فراموش کنید. اولین کامنتی که با آن روبه



خود بنگرید و نیازهای کاربر را رفع کنید. اما گاهی  اینستاگرامی فروشگاهکند تا از دید کاربران به ک میپس بررسی و مطالعه کامنت ها به شما کم

دهید، این احساس فرد( بدهید. زمانی که به کامنت ها پاسخ میسواالت موجود در کامنت ها کلی تربوده و نیازمند این است که به آنها پاسخ )منحصربه

 کنید.و هم چنین تعامل و ارتباط خود با کاربران را بیشتر می شودکنید که اهمیت دارند و به آنها توجه میرا در کاربر ایجاد می 

 

 

 !!! خرید الیک و فالوور فیک، به هیچ وجه  

 معروف شدن کاذب نکنید!داشتن فالوورهای بیشتر لزوما به معنای فروش بیشتر نیست پس صفحه تجاری و برند خود را قربانی 

دهید اما در واقعیت کم بودن تعداد الیک و خود را به ظاهر محبوب و مشهور جلوه می اینستاگرامی فروشگاهبا خرید الیک و فالوورهای جعلی 

اهد کرد، در این حالت تمام دهد و صفحه شما را مسدود خوفیک بودن فالوورها را تشخیص می کند. اینستاگرام نیزهای شما حقیقت را روشن میکامنت

 شناخته خواهید شد. "کالهبردار"رود و تالشی که برای برندسازی و جلب اعتماد مخاطبان کرده بودید بر باد می

 :هشتگ گذاری 

شوند، برای شما یا کاربران ساخته می هشتگ گذاری راهی برای بیشتر دیده شدن شما در اینستاگرام است. هشتگ های مناسب و درست که توسط خود

 شما بسیار مفیداند. اینستاگرامی فروشگاه



 :تحلیل و بررسی صفحات فروشگاهی دیگر  

ای خالقانه و جدید آنها را به نام خودمان شما موثر باشند البته تاجایی که ایده ه اینستاگرامی فروشگاهتواند در بهبود میتجاری دیگر بررسی صفحات 

 و تنها از آنها به صورت غیرمستقیم کمک بگیریم. ثبت نکنیم

 !از تبلیغ در دیگر شبکه های اجتماعی غافل نشوید  

خود را معرفی کنید. در شبکه های اجتماعی دیگر خود از قبیل؛ تلگرام، لینکدین  اینستاگرامی فروشگاهبه هرطریقی که امکان دارد برند خود و لینک 

  یا ... منتشر کنید.

 

 افر( خوان عملcall to action: )  

ن عمل  خود درگیر کنید. استفاده از قابلیت های فراخوا اینستاگرامی فروشگاهاز هر فرصتی برای ترغیب کردن مخاطبان استفاده وآنها را با برند و 

(call to action) توانند مخاطب بیشتری را با شما همراه کنند و اگاهی از برند را افزایش دهند.که در استوری های اینستاگرام موجوداند، می 

 

 سخن پایانیو اما 

اندازی یک فروشگاه در اینستاگرام را برشمردیم. اگر تا در این مقاله مراحل ساخت یک اکانت تجاری را با زبانی ساده شرح دادیم و همچنین فواید راه

ده کنید تا به استفا اینستاگرامی فروشگاهکنیم از این پس از کردید، پیشنهاد میامروز کسب و کارتان در اینستاگرام را به روش سنتی مدیریت می

 مرور شاهد بهبود رونق در کسب و کارتان باشید.



بخشد و همچنین محبوببت باالی آن در میان مردم سراسر جهان سبب به کسب و کار شما جلوه ای مورد اعتماد و رسمی می اینستاگرام فروشگاه زیرا

ت ذکرشده را مدنظر قرار دهید و خالقیت و ایده های نو را پیوسته به کار شود تا مخاطب و در نتیجه فروش خود را افزایش دهید. در این مسیر، نکامی

 ببرید. 

 امید است که این مقاله، همراه و راهنمای شما برای ارتقای کسب و کارتان در فضای اینستاگرام باشد.

 منتظر نظرات شما برای بهبود هرچه بیشتر مقاالت هستیم.

 موفق و سربلند باشید.

 


