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1   صفحه
 

  .به دوره کوچینگ نوابغ اینستاگرام خوش آمدید
  )کراتینه مو لوصحمفروش ( تقویم محتوایی ساختسواالت ضروري براي : نمونه موردي

  پولی از طریق تبلیغات در پیج هاي مرتبط  )پولی/رایگان(استراتژي اصلی جذب فالوور 

  الیو و استوري  )مسابقه/الیو/استوري(استراتژي قبیله سازي 

  )هدیه کمپین( آموزش ویدئویی نحوه استفاده +درصد تخفیف  30کراتینه مو با محصول   )خدمات/آموزش/کاال(فروش پیشنهاد 

 هزار تومان 120  قیمت پیشنهاد فروش

 هزار تومان 50  )کم کردن کلیه هزینه ها( حاشیه سود

  عدد 100  )تعداد فروش(تارگت فروش 

  نفر اول 20مشاوره تلفنی رایگان براي دقیقه  10  )اختیاري(پیشنهاد رد نشدنی 

  به صورت هدیه شده کراتینه يشامپو مخصوص موارسال   )اختیاري(تجربه لذت بخش خرید 

  هزار تومان 300باالي  هايخریدبراي ارسال رایگان   )اختیاري(فروش افزایش استراتژي 
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  ایده محتوایی مرتبط با پیشنهاد فروش  40
سرچ گوگل، کتاب یا مجالت حوزه کاري خودتان، پیج هاي اینستاگرامی ایرانی و خارجی مرتبط، خالقیت ذهنی و در این مرحله شما باید با استفاده از 

پیدا  تانخود مرتبط با حوزه کاري و پیشنهاد فروشایده  40،مخاطبان، سایت هاي خارجی مرتبط، سایت پینترست و غیرهذهنی داستان سرایی، سواالت 
  .کنید و در این فرم بنویسید

 :مو نهیکرات متیق .1
 :مو نهیپک کرات .2
 :یمو خانگ نهیکرات .3
 :مو مردانه نهیکرات .4
 :نیمو با ژالت نهیکرات .5
 :مو کوتاه نهیکرات .6
 :یاهیمو با مواد گ نهیکرات .7
 :تونیمو با روغن ز نهیکرات .8
 :مو بعد از دکلره نهیکرات .9

 :مو نهیبه کرات تیحساس .10
 :مو هب نهیطرز زدن کرات .11
 :ماندیمو تا چند وقت م نهیکرات .12
 :یتیمو تقو نهیکرات .13
 :شودیمو چگونه انجام م نهیکرات .14
 :دارد نهیمو چقدر هز نهیکرات .15
 :خوبه یمو چه مارک نهیکرات .16
 :مو چه مدت دوام دارد نهیکرات .17
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 :بردیم نیمو را از ب نیکرات يزیچه چ .18
 :بد ایمو خوب  نهیکرات .19
 :میکن هیمو را از کجا ته نهیکرات .20
 :دائم یمو صاف نهیکرات .21
 :یعیمو طب نهیکرات .22
 :يمو فور نهیکرات .23
 :دارد يدیمو چه فوا نهیکرات .24
 :مو در منزل يقو نهیکرات .25
 :مو يایو اح نهیکرات .26
 :گلت ایمو  نهیکرات .27
 :نهیمو بعد از کرات زشیدرمان ر .28
 :داستان شخص مو فرفري در مهمانی     .29
 :بازیگران هالیوودي که کراتینه کردن     .30
 :کراتینه مو چیست؟     .31
 :چه زمان هایی کراتینه مو مناسب نیست؟     .32
 :چطور از کراتینه مو مراقبت کنیم؟     .33
  :چطور کاري کنیم کراتینه مو ماندگار بشه؟     .34
  :آموزش کامل کراتینه مو     .35
  :کراتینه مو در خانه بهتره یا سالن     .36
  :بهترین مارك کراتینه مو چیست؟     .37
  :کاري کنیم که کراتینه مو بدون عوارض باشه؟چطور     .38
  :کراتینه مناسب براي انواع مدل مو    .39
 :کراتینه مو فیک رو چطور از اصل تشخیص بدیم؟    .40
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  تقویم محتوایی هفته اول

  )سناریو( تکمیلی توضیحات  )مسابقه/الیو/استوري(قبیله سازي   فرمت  فرمت/محتواي رایگان روزانه  هدف اصلی محتوایی هفته  هفته اول

  شنبه

  تولید محتواي رایگان
  جذب فالوور
  قبیله سازي

  ویدئو شخصی  کراتینه مو چیست؟
داستان موهاي : استوري سریالی

    فرفري تو مهمونی

شما چه مدل مویی دوست  :نظرسنجی  عکس آلبومی  قبل و بعد کراتینه مو  یکشنبه
    دارین؟ فر یا صاف؟

    فواید کراتینه مو: استوري سریالی  شخصیویدئو   فواید کراتینه مو  دوشنبه

    موي شما بلنده یا کوتاه؟ :نظرسنجی  ویدئو کلیپ  کراتینه براي موهاي کوتاه و بلند  سه شنبه

سوال هاي شما در مورد کراتینه : الیو  ویدئو پادکستی  درمان ریزش مو بعد از کراتینه  چهارشنبه
    مو

 بازیگران هالیوودي که کراتینه  پنجشنبه
شما کسی رو میشناسین که  :نظرسنجی  عکس آلبومی  می کنند

    کراتینه کرده باشه؟ خوب شده یا نه؟

    دالیل ضرر کراتینه: استوري سریالی  ویدئو شخصی  آیا کراتینه براي مو ضرر دارد؟  جمعه

 تلفیقی يویدئو/ پادکستی يویدئو/ شخصی يویدئو/ ویدئو کلیپ/ تصاویر آلبومی/ عکس نوشته/ عکس: فرمت محتوا می تواند یکی از این موارد باشد 
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  تقویم محتوایی هفته دوم

  )سناریو( تکمیلی توضیحات  )مسابقه/الیو/استوري(قبیله سازي   فرمت  فرمت/محتواي رایگان روزانه  هدف اصلی محتوایی هفته  دومهفته 

  شنبه

  تولید محتواي رایگان
  جذب فالوور
  قبیله سازي

  ویدئو شخصی  ممکنه؟کراتینه مو در خانه هم 
شما ترجیح میدین تو خونه  :نظرسنجی

    کراتینه کنین یا سالن؟

گام هاي : چند استوري سریالی  عکس آلبومی  گام هاي کراتینه کردن مو  یکشنبه
    کراتینه

    مقایسه مارك هاي کراتینه مو: الیو  ویدئو شخصی  کراتینه مو چه مارکی خوبه؟  دوشنبه

تجربه شخصی در : استوري سریالی  ویدئو کلیپ  نامناسب کراتینه موزمان هاي   سه شنبه
    مورد زمان کراتینه 

تینه هاي معرفی کرا: استوري سریالی  ویدئو شخصی  کراتینه مو رو از کجا تهیه کنیم؟  چهارشنبه
    مو فیک که فروخته میشه 

حمام بعد از  روش: استوري سریالی  ویدئو شخصی  کراتینه مو چند وقت میمونه؟  پنجشنبه
    کراتینه کردن مو

کراتینه مو دائم، دروغ یا   جمعه
    سواالت شما در مورد کراتینه مو: الیو   ویدئو کلیپ  واقعیت؟

 تلفیقی يویدئو/ پادکستی يویدئو/ شخصی يویدئو/ ویدئو کلیپ/ تصاویر آلبومی/ عکس نوشته/ عکس: فرمت محتوا می تواند یکی از این موارد باشد 
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  ضروري براي طراحی کمپینسواالت 

  تنوع طلبی –مو با مدل و حالت دلخواه  –صاف  و ابریشمی  موهاي  )فرصت/تغییر(ادعاي کمپین 

داشتن موهاي صاف و ابریشمی، جذاب شدن موها با استفاده از آرزوي خسته شدن از موهاي وز وزي،   دالیل خرید مخاطب
  ، تنوع بخسیدن به مدل موکراتینه

  ، روش استفاده از کراتینه مو، کراتینه مو در منزلانواع کراتیه موکراتینه مو،  انواع  مخاطب قبل از خریدسواالت ذهنی 

  عوارض کراتینه، هزینه ارسال، معتبر بودن برند محصول  موانع خرید مخاطب

  نحوه استفادهویدئو آموزشی : هدیه  +تخفیف با تعداد و زمان محدود   محرك هاي خرید براي تصمیم گیري سریع تر

  هزار تومان 300ارسال رایگان براي خریدهاي باالي   )اختیاري(محرك براي خرید بیشتر 

  )لینک زرین پال( ارسال شماره کارتسپس دایرکت و درخواست از طریق   )تماس/پیامک/دایرکت/لینک(روش خرید 
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  )هفته کمپین(تقویم محتوایی هفته سوم 

  )سناریو( تکمیلی توضیحات  )مسابقه/الیو/استوري(قبیله سازي   فرمت  فرمت/محتواي رایگان روزانه  هفتههدف اصلی محتوایی   دومهفته 

  شنبه

  کمپینتولید محتواي 
  قبیله سازي

خداحافظ موهاي زبر و خشک 
عکس هاي قبل و : استوري سریالی  ویدئو شخصی  من

 بعد کراتینه مو
  

آموزش گام به گام : استوري سریالی  کلیپویدئو   همه چیز در مورد کراتینه مو  یکشنبه
    کراتینه مو

چطور بدون عوارض کراتینه : الیو  ویدئو شخصی  راز کراتینه مو بدون عوارض  دوشنبه
    کنیم؟

معرفی محصول کراتینه جادویی   سه شنبه
+ اعالم تعداد خریدها : استوري  ویدئو شخصی  با تخفیف ویژه

  ترغیب به خرید سریعتر
  

بازارگرمی تکرار پیشنهاد و   چهارشنبه
سواالت شما در مورد پاسخ به : الیو  ویدئو کلیپ  کمپین

    تکرار پیشنهاد در الیو+ کراتینه مو 

مرور ویدئوهاي همین هفته و   پنجشنبه
ساعت مانده تا  24اعالم : استوري  ویدئو شخصی  بازارگرمی کمپین

    ترغیب خرید+ پایان فرصت 

گفتن آخرین فرصت و   جمعه
+ اعالم آخرین فرصت : استوري  ویدئو شخصی  بازارگرمی

    نهاییبازارگرمی 

 تلفیقی يویدئو/ پادکستی يویدئو/ شخصی يویدئو/ ویدئو کلیپ/ تصاویر آلبومی/ عکس نوشته/ عکس: فرمت محتوا می تواند یکی از این موارد باشد 
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  ...تسامش تبون الاح و
  تقویم محتوایی ساختسواالت ضروري براي 

    )پولی/رایگان(استراتژي اصلی جذب فالوور 

    )مسابقه/الیو/استوري(استراتژي قبیله سازي 

    )خدمات/آموزش/کاال(فروش پیشنهاد 

   قیمت پیشنهاد فروش

   )کم کردن کلیه هزینه ها( حاشیه سود

    )تعداد فروش(تارگت فروش 

    )اختیاري(پیشنهاد رد نشدنی 

    )اختیاري(تجربه لذت بخش خرید 

    )اختیاري(فروش افزایش استراتژي 



آکادمی فرجی                                                                                                            جزوه دوره کوچینگ نوابغ اینستاگرام                                                                                              

9   صفحه
 

  ایده محتوایی مرتبط با پیشنهاد فروش  40
سرچ گوگل، کتاب یا مجالت حوزه کاري خودتان، پیج هاي اینستاگرامی ایرانی و خارجی مرتبط، خالقیت ذهنی و در این مرحله شما باید با استفاده از 

پیدا  تانخود مرتبط با حوزه کاري و پیشنهاد فروشایده  40،مخاطبان، سایت هاي خارجی مرتبط، سایت پینترست و غیرهذهنی داستان سرایی، سواالت 
  .کنید و در این فرم بنویسید

41. ....................................................................... 
42. ....................................................................... 
43. ....................................................................... 
44. ....................................................................... 
45. ....................................................................... 
46. ....................................................................... 
47. ....................................................................... 
48. ....................................................................... 
49. ....................................................................... 
50. ....................................................................... 
51. ....................................................................... 
52. ....................................................................... 
53. ....................................................................... 
54. ....................................................................... 
55. ....................................................................... 
56. ....................................................................... 
57. ....................................................................... 
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58. ....................................................................... 
59. ....................................................................... 
60. ....................................................................... 
61. ....................................................................... 
62. ....................................................................... 
63. ....................................................................... 
64. ....................................................................... 
65. ....................................................................... 
66. ....................................................................... 
67. ....................................................................... 
68. ....................................................................... 
69. ....................................................................... 
70. ....................................................................... 
71. ....................................................................... 
72. ....................................................................... 
73. ....................................................................... 
74. ....................................................................... 
75. ....................................................................... 
76. ....................................................................... 
77. ....................................................................... 
78. ....................................................................... 
79. ....................................................................... 
80. ....................................................................... 
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  تقویم محتوایی هفته اول

  )سناریو( تکمیلی توضیحات  )مسابقه/الیو/استوري(قبیله سازي   فرمت  محتواي رایگان روزانه  هدف اصلی محتوایی هفته  هفته اول

  شنبه

  تولید محتواي رایگان
  جذب فالوور
  قبیله سازي

        

          یکشنبه

          دوشنبه

          سه شنبه

          چهارشنبه

          پنجشنبه

          جمعه

 تلفیقی يویدئو/ پادکستی يویدئو/ شخصی يویدئو/ ویدئو کلیپ/ تصاویر آلبومی/ عکس نوشته/ عکس: فرمت محتوا می تواند یکی از این موارد باشد 
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  تقویم محتوایی هفته دوم

  )سناریو( تکمیلی توضیحات  )مسابقه/الیو/استوري(قبیله سازي   فرمت  محتواي رایگان روزانه  هدف اصلی محتوایی هفته  دومهفته 

  شنبه

  تولید محتواي رایگان
  جذب فالوور
  قبیله سازي

        

          یکشنبه

          دوشنبه

          سه شنبه

          چهارشنبه

          پنجشنبه

          جمعه

 تلفیقی يویدئو/ پادکستی يویدئو/ شخصی يویدئو/ ویدئو کلیپ/ تصاویر آلبومی/ عکس نوشته/ عکس: فرمت محتوا می تواند یکی از این موارد باشد 
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13   صفحه
 

  ضروري براي طراحی کمپینسواالت 

    )فرصت/تغییر(ادعاي کمپین 

    دالیل خرید مخاطب

    مخاطب قبل از خریدسواالت ذهنی 

    موانع خرید مخاطب

    محرك هاي خرید براي تصمیم گیري سریع تر

    )اختیاري(محرك براي خرید بیشتر 

    )تماس/پیامک/دایرکت/لینک(روش خرید 
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14   صفحه
 

  )هفته کمپین(تقویم محتوایی هفته سوم 

  )سناریو( تکمیلی توضیحات  )مسابقه/الیو/استوري(قبیله سازي   فرمت  محتواي رایگان روزانه  هفتههدف اصلی محتوایی   دومهفته 

  شنبه

  کمپینتولید محتواي 
  قبیله سازي

       

          یکشنبه

          دوشنبه

          سه شنبه

          چهارشنبه

          پنجشنبه

          جمعه

 تلفیقی يویدئو/ پادکستی يویدئو/ شخصی يویدئو/ ویدئو کلیپ/ تصاویر آلبومی/ عکس نوشته/ عکس: فرمت محتوا می تواند یکی از این موارد باشد 


