
 

 چگونه کاالی دیجیتالی را برای فروش در اینستاگرام تولید کنیم

 نکته فروش محصوالت در اینستاگرام ۷
های غریبی واژه” فروش کاال در اینستاگرام“یا ” کسب درآمد از اینستاگرام“امروزه عباراتی همچون 

 .نیستند
نکته فروش محصوالت در اینستاگرام و تکنیک های آن بپردازم. عالوه بر این توصیه  ۷در این مطلب قصد دارم به 

 !!رو تا آخر دنبال کنید هایالیت رازهای اینستاU کنم سری به پروفایل اینستاگرام من بزنید ومی

 شاید بپرسید واقعا فروش در اینستاگرام نیازی به آموزش دارد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت، فروشندگی به صورت حضوری هم کاری ندارد، کافیست محصوالت را به مشتریان 
 .یستنشان دهید. اما واقعا به همین راحتی است؟ قطعا اینطور ن

هایی دارد و بی دلیل نیست که برخی فروشندگان مشتریان بیشتری دارند، ارتباط بهتری با مشتری هر کاری تکنیک
 .کنند و در نتیجه فروش بیشتری دارندبرقرار می

کنند اما همه هم به همین صورت است، شاید در ظاهر تمامی رقبا محصوالت را معرفی می فروش کاال در اینستاگرام
 .توان دالیل را فهمیدا فروش یکسانی ندارند و با کمی تحلیل در مورد نحوه فعالیت آنها در اینستاگرام میآنه

کنم که با مطالعه این به هیچ آموزش یا تکنیکی نیاز ندارد، توصیه می فروش در اینستاگرام اگر هنوز معتقدی که
کنم که با من همراه باشید و مرحله به یدا توصیه میمطلب وقت خود رو نگیرید، اما اگر اعتقاد دیگری دارید، شد

 .های فروش در اینستاگرام آشنا شویدمرحله با تکنیک

 کیفیت هرگزو ویدیوهای بی عکس -۱
و ویدیوهاست. اینستاگرام یک رسانه  ای که باید مد نظر داشته باشید، کیفیت باالی عکساولین نکته

ها با کیفیت هستند، پس با شود که خیلی از آندر آن منتشر می تصویری/ویدیویی است که روزانه پستهای زیادی
 .دهیدکیفیت نشان میرسید، بلکه محصوالتتان را هم بیای به نظر میکیفیت نه تنها غیرحرفهگذاشتن پستهای بی

کمتر  شود، پیج اینستاگرام شما دقیقا همانند فروشگاه شماست. منوقتی صحبت از کسب درآمد از اینستاگرام می
های کثیفی داشته باشد، به طوری که حتی نتوان محصوالت را به فروشگاه معتبری را دیدم که دکور زشت یا شیشه

 .خوبی از پشت ویترین مشاهده کرد

 عکاسی از محصوالت ، عاملی مهم در فروش کاال -۲
کاال در یک فروشگاه اینترنتی،  شود، چه فروش کاال در اینستاگرام یا فروشوقتی صحبت از فروش اینترنتی کاال می

 .شودیک مشکل بزرگ در ذهن خریداران مجسم می

توانیم محصول را لمس کنیم، جنس آن را حس کنیم و اندازه واقعی آن را تشخیص آن این است که در خرید آنالین نمی
 .دهیم

از محصوالت باید از زوایای  تواند این مشکل را برطرف کند، در عکاسیعکاسی درست از محصوالت تا حد زیادی می
وپود محصول در عکس مشخص مختلف محصول عکس بگیرد، باید با کیفیت باالیی عکاسی کنید به طوری که تار

 .شود و همچنین اندازه واقعی محصول را برای کاربر محسوس کنید
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تواند مشخص کند که اندازه آن چقدر است، زیرا در مورد برخی از کاال مانند یک توپ، تصویر توپ به تنهایی نمی

داند که این عکس از نزدیک گرفته شده است یا توپ واقعا در این اندازه است، به همین دلیل بهتر است کاربر نمی
 .کنار توپ استفاده کنیداز یک جسم کمکی که اندازه آن برای کاربر مشخص است در 

 .تواند اندازه واقعی توپ را برای کاربر مشخص کندمثال گذاشتن یک کفش فوتبال در کنار توپ می

 از تاييد اجتماعی یا سوشال پروف استفاده کنید -۳
ت. های مورد عالقه من در بازاریابی اسیکی از تکنیک” تاييد اجتماعی“یا به ترجمه فارسی همان ” سوشال پروف”

اند، تاييد کردن دیگران هم در استفاده از محصول یا سوشال پروف، یعنی نشان دهید که دیگران شما را تاييد کرده
 .کندخدمات شما معنی پیدا می

 .اند نوعی تاييد اجتماعی استمثال اگر یک اپلیکیشن هستید، تعداد افرادی که اپلیکیشن شما را نصب کرده

دهید، تعداد سفارشات شما و همینطور اعالم رضایت خریداران  در اینستاگرام را انجام میاما برای شما که فروش کاال
 .شما نوعی تاييد اجتماعی است

اید و نظرات کند که هر هفته چه تعداد سفارش داشتهشود و مشاهده میوقتی فردی وارد پیج اینستاگرام شما می
مندان به شود و در نتیجه اگر از عالقهاو به شما چندین برابر میکند، میزان اعتماد خریداران شما را مشاهده می

 .محصول شما باشد احتمال خرید او نیز چندین برابر شده است

 از تبلیغات درست استفاده کنید تا فروشتان افزایش یابد -۴
تبلیغات بهره برد، هرچند وکارهای اینستاگرامی نیز باید از وکاری باید از تبلیغات استفاده کرد، در کسبدر هر کسب

توان توان افزایش فالوور و خریدار داشت، اما وقتی میکه اینستاگرام به قدری قوی است که بدون تبلیغات هم می
 با تبلیغات درست سرعت فروش را باال برد چرا این کار را نکنید؟

 :تبلیغات اینستاگرام به چند شکل ممکن است

کنید و با پرداخت هزینه در این روش شما از بستر تبلیغاتی خود اینستاگرام استفاده می استفاده از خود اینستاگرام، -۱
های تبلیغات دهد، این روش یکی از بهترین روشدالری، اینستاگرام تبلیغ شما را مقابل مخاطبان هدفتان نمایش می

تا به حال تبلیغی در اینستاگرامم  در اینستاگرام است که متاسفانه در ایران زیاد کاربردی ندارد و من به شخصه
 .اممشاهده نکرده

های این روش برخالف روش قبلی، در ایران بسیار پرکاربرد است، در این روش شما با پیج های بزرگ،تبلیغ در پیج -۲
 .کنید تا تبلیغ شما را نمایش دهندکنید مخاطبان هدف شما در آنجا حضور دارند مکاتبه میبزرگی که حس می

های در این روش شما با اشخاصی که در اینستاگرام دنبال کننده ،تبلیغ توسط اشخاص برجسته (اینفلوئنسرها) -۳
کنید و با پرداخت مبلغ مشخصی، آنها محصول زیادی دارند و از شهرت و محبوبیت نیز برخوردار هستند همکاری می

 .کنندبران توصیه میو خدمات شما را در قالب محتواهای تصویری یا ویدیویی به کار

وکار شما در انتخاب اشخاص دقت کنید، عالوه بر داشتن فالوور باال، الزم است که از محبوبیت برخوردار باشند، به کسب
 .مرتبط باشند و تبلیغ توسط آنها آسیبی به برند شما نزند

 .توانند کمک زیادی به شما بکنندمی موبودید و دیدوگرام برای استفاده از روش دوم و سوم، سایت
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 فقط به تبلیغ خود و محصوالتتان نپردازید -۵
 .کندستاگرام نیز صدق میاول آموزش سپس فروش، این قانون درمورد فروش کاال در این

هایی ارایه های شما تنها نباید به تبلیغ شما و محصوالتتان بپردازند، الزم است در زمینه کاری خود نیز آموزشپست
 .دهید

هایی از نگهداری کیف مثال اگر فروشنده کیف زنانه هستید، نکاتی را در مورد تشخیص کیف چرم ارایه دهید، آموزش
 .با لباس صحبت کنید و کلی مورد دیگر ورد ست کردن رنگ کیفارایه دهید، در م

 استفاده از محصول خود را به کاربران نشان دهید -۶
رسند، برخی از این کاالها کاربردی هستند، یعنی کاربر پس از خرید از کاالهای مختلفی در اینستاگرام به فروش می

 .کندآنها استفاده می

ه قرار دارند، بد نیست که در اینستاگرام خود نشان دهید که مشتریان شما چطور در اگر محصوالت شما در این دست
 .حال استفاده از محصول شما هستند

های سرگرمی کوادکوپتر به عنوان مثال، چند وقت پیش پیجی را در اینستاگرام دیدم که محصوالت پروازی از جمله
وهایی را کاربران با کوادکوپترهای خریداری شده از این فروشگاه گرفته بودند را رساند، این پیج ویدیرا به فروش می
داد که مشتریان زیادی دارد و هم کیفیت دوربین گذاشت، با این حرکت هم به کاربران نشان میبه نمایش می

 .گذاشتکوادکوپترهای خود را به نمایش می

 نظرات خریداران را جویا شوید -۷
شما به شدت روی خریدران احتمالی اثرگذار است، حتما تجربه خرید اینترنتی کاالیی را داشته اید، آیا نظرات مشتریان 

 اید؟به دنبال نظرات کاربران در مورد آن محصول نگشته

ای برگزار کنید و اعالم پس بهتر است به شکلی نظرات مشتریان خود را در مورد محصول جویا شوید، مثال مسابقه
مند خواهند شد یا درصد تخفیف در خرید بعدی بهره۱۵کنید مشتریانی که نظر خود را در مورد محصول ثبت کنند از 

 .خودشان را در زیر محصول ثبت کنندرسد کاری کنید که نظر به هر شکل دیگری که به ذهنتان می

نکته سعی داشتم شما را با اصول مقدماتی فروشندگی و فروش کاال در اینستاگرام آشنا کنم. همین اصول به  ۷در این 
 .ظاهر ساده عامل موفقیت خیلی از فروشندگان اینستاگرامی است
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