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دوره نوابغ اینستاگرام

سیستم جذب فالوور هدفمند
»روز دوم« 

فرمـول نوابـغ اینستاگـرام

1
2
3
4

سیستم جذب فالوور هدفمند
سیستم فروش حرفه اي

ساخت فونداسیون قدرتمند

سیستم قبیله سازي

ـار فاز خلق سیستم سودآور در اینستاگرام( )چه
الگوریتم اینستاگرام: 1گام 
شفافیت ایده پیج: 2گام 
ساخت پیج حرفه اي: 3گام  تولید و انتشار محتوا: 1گام 
رایگان فالوورافزایش : 2گام 
قواعد بازي: 3گام 
بیان اثرگذارکارگاه : 4گام 
کارگاه ویدئو اثرگذار: 5گام 

فاز دوم
سیستم جذب فالوور هدفمند

تولید و انتشار محتواي جذاب: گام اول
روش هاي افزایش فالوور رایگان: گام دوم
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گام اول
تولید و انتشار محتواي جذاب

گام تولید و انتشار محتوا 5
تولید محتوايِ هدفمند - 1
کپشن نویسی - 2
هشتگ گذاري - 3
زمان بندي - 4
تگ کردن افراد و مکان - 5

تم یا سبک محتوایی
در راستاي (موضوعات و سبک هاي  مختلفی 

که می توانید حول آن  ) هدف کسب و کار
.محتوا تولید کنید
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نمونه هایی از تم هاي محتوایی
تصویر محصول

محصول در حال استفاده
پشت صحنه

جمالت الهام بخش
محتواي آموزشی

محتواي شوخی و سرگرمی
زندگی شخصی شما

اعضاي تیم شما
ویدئو صحبت با مشتري
...حضور در رویداد ها و 

اخبار مرتبط

تمرین عملی اول
تحلیل هدف و ستون هاي محتوایی پیج من

ستون محتوایی براي کسب و کار خود   10
).چه تصویر، چه ویدئو(بنویسید 
تم محتوا براي شروع 3انتخاب 

2

3

1

یافتن تصاویرِ جذابِ رایگان
unsplashسایت 
pexelsسایت 
pixabayسایت 
freepikسایت 

سرچ تصاویر گوگل
.براي آموزش این ها به محصول جعبه ابزار اینستاگرام مراجعه شود
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تولید عکس نوشته
canvaسایت و اپلیکیشن 

phontoاپلیکیشن 
اپلیکیشن عکس نوشته ساز

اپلیکیشن متن نگار
نرم افزار فوتوشاپ

.براي آموزش این ها به محصول جعبه ابزار اینستاگرام مراجعه شود

چند نکته مهم براي تصاویر محصول
قانون نقاط طالیی

)شلوغ نباشد(قانون دو سوم 
اضافه کردن عامل انسانی

)بعدي3ایبوك (واقعی تر، بهتر 
کالژ پست نکنید

!ویدئو ها میفروشند
.ثانیه دیده شود تا ویو حساب شود 3باید 

بهترین روش انتقال پیام
تعامل و اثرگذاري بیشتر

.برابر کامنت می گیرند 2
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مدل هاي مختلف ویدئو
ویدئو شخصی

ویدئو کلیپ موزیکال
ویدئو کلیپ صوتی

ویدئو پادکستی

ویدئو کلیپ تلفیقی

نمونه اي 
از

انواع  
ویدئو 
کلیپ

footageسایت رایگان دانلود  3
Videvo.com
pexels.com

pixabay.com
Videohive.net) پولی(

.براي آموزش این ها به محصول جعبه ابزار اینستاگرام مراجعه شود
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سایت دانلود آهنگ بک گراند 3
Bensound.com

Youtubeaudio libraray
Timecode.ir

دسته بندي
.براي آموزش این ها به محصول جعبه ابزار اینستاگرام مراجعه شود

ابزارهاي ویرایش ویدئو
inshotاپلیکیشن 
vivavideoاپلیکیشن 
quikاپلیکیشن 
du recorderاپلیکیشن 

headlinerسایت 

نرم افزار پریمیر پرو
+نرم افزار کَمتا  سیا

.براي آموزش این ها به محصول جعبه ابزار اینستاگرام مراجعه شود

اپلیکیشن هاي دانلود از اینستاگرام
repostاپلیکیشن 
regrammerاپلیکیشن 
instaاپلیکیشن  downloader

ios

android

.براي آموزش این ها به محصول جعبه ابزار اینستاگرام مراجعه شود
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گامِ تولید ویدئوي اثرگذار 5
تعیین هدف محتوا

)شفاف(تعیین پیام ویدئو 
نوشتن سناریوي ویدئو

تولید یا پیدا کردن اجزاء ویدئو
ویرایش نهایی ویدئو

بخش اصلی در سناریوي ویدئوي اثرگذار 3
)مرتبط(سوال یا داستان یا آمار : جلب توجه - 1
)با زبان مخاطب(پیام اصلی  - 2
)شفاف(دعوت به انجام کار - 3

”قبیله سازي با اینستاگرام“ محصول  *
!را ببینید      

!من وقت تولید محتوا ندارم: بهانه
اگر شما فقط آنچه که فکر می کنید یا انجام می دهید

.را مستند کنید، بیش از حد نیاز محتوا خواهید داشت 
»گري واینرچاك«

.، همراه خود داشته باشیدلیست ایدهیک 
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سبک تولید محتوا 2
Content Generation

Content Curation
کاهش هزینه و زمان تولید محتوا

انتشار محتواي مرتبط دیگران 
اقتباس از محتواي دیگران

تغییر فرمت محتوا

تصویر کاور ویدئو
افراد معروف، اشاره کردن،(عنصر جالب توجه 

...)اَدا درآوردن، حیوان یا  
!خلوت و ساده باشد

!هرچه واقعی تر، بهتر
الگوبرداري از صفحه اکسپلور

!با تیترها، مخاطب را قلقلک دهید
تیتر جذاب احتمال دیده شدن

.  پست شما را چند برابر می کند 
!تحریک حس کنجکاوي

.به فایل پی دي اف تیتر نویسی مراجعه شود: توجه*
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کپشن نویسی حرفه اي

!چرا کپشن مهمه؟
توضیح بیشتر براي شفاف سازي محتوا

باعث افزایش تعامل میشه
)تگ/اشتراك گذاري/کامنت/الیک(

افزایش زمان حضور مخاطب در پیج

جزء یک کپشن حرفه اي 3
سوال یا داستان: جلب توجه
)CONTEXT(پیام اصلی 

)CTA(دعوت به اقدام 
ترتیب می تواند بسته به هدف 

!شما تغییر کند
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CTAانواع 
درخواست الیک

درخواست تگ دوستان
درخواست به اشتراك گذاري

درخواست نظر دادن
درخواست سوال پرسیدن

درخواست کلیک روي لینک بایو

چند نکته مهم در کپشن نویسی
)moreواژه (خط اول خیلی مهمه 
استفاده از ایموجی ها

لحن خودمانی
CTA واضح و شفاف

.براي آموزش بیشتر، فیلم کپشن نویسی حرفه اي دیده شود

هشتگ گذاري حرفه اي
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!چرا هشتگ گذاري؟
شناساندن محتوا به اینستاگرام

جذب کاربر جدید با سرچ کلمات کلیدي

هشتگ گذاري صحیح
هشتگ 8تا  3بین 

هشتگ هاي مرتبط حوزه خود را لیست کنید و در هر 
.استفاده کنید هدفمندو  خاصپست چند تا  بصورت 

)جدید_ثروتمندان #(هشتگ اختصاصیِ برند 

چند نکته مهم در هشتگ گذاري
!ظاهر زشت+ بودن  spamنماد = هشتگ زیاد 

جذب افراد تعاملی تر=  هشتگ هاي خاص تر 
!الزم نیست حتما آخر آورده شوند

.می توان بقیه هشتگ ها را در کامنت اول قرار داد
براي آموزش بیشتر به فیلم استراتژي هشتگ گذاري

!در جعبه ابزار مراجعه کنید 
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زمان بندي پست

بهترین زمان پست گذاري
Feed اینستاگرام دیگه به ترتیب زمانی نیست!

!به اینفوگرافیک ها توجه نکنید
.تست کنید تا به زمان ایده آل برسید

پیج تون Insightبخش 

پست گذاري اتوماتیک
به صورت رایگان bufferسایت 
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تگ کردن افراد و مکان

کی باید استفاده کنیم؟
کسب و کار محلی

سفر، رویداد،(مکان خاص 
...)نمایشگاه، رستوران و  

معرفی افراد حاضر در پست

ایجاد هارمونی
متوازن سازي تنوع

)تنوع دلنشین(   
با یک نگاه کلی به پیج 

.مشخص می شود
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@Gucci

گام دوم
فالوور رایگان روش هاي افزایش

شکار فالوور هدفمند - 1
فالو آنفالو کردن: دستی
الیک،کامنت و دایرکت هدفمند: دستی
...، هاي فالوئر و اینستاساز: ربات

!انتخاب پیج هاي هدف مناسب
!ترجیحاً از ربات استفاده نکنید: توجه*

براي استفاده از ربات، فیلم تنظیم صحیح ربات
!موجود در محصول جعبه ابزار دیده شود 
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)S4S(تبادل تبلیغ  - 2
Shoutout for shoutout

!اکانت با مخاطب هدف مشابه
!اکانت با سایز مشابه

!در استوري یا کپشن پست

مسابقه تگ کردن دوستان - 3
Organic reach

!می توان هر دو را برنده کرد
فالو+ تگ : شرطی 2

Tag to win

گروه هاي تعامل - 4
Engagement Pod

گروهیمشارکت انتفاعی 
پست گذاري براي همدیگر

الیو مشترك/مصاحبه/گپ
برگزاري مسابقه مشترك
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!زیاده روي نکنید: توجه
فالوورهاي شما به خاطر محتواي خود شما
انتخاب تان کرده اند، نه محتواي دیگران

کار عملی هفته
محتوا 5تولید حداقل  - 1

!)ویدئو حتما باشد(
شروع افزایش فالوور - 2

به صورت روزانه

...امید دیدارتونبه 
!کار عملی یادتون نره

نوابـغ اینستاگـرام
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 علم و هنر تیترنویسی
ببیند، نوشتن تیترهاي در اینستاگرام جلب توجه مخاطب براي اینکه وقت بگذارد و ویدئو شما را یک روش عالی 
به صورت کلی،  .کند میبرابر  3ویدئو را  ویويقرار دادن تیتر خوب،  .است در باال یا پایین ویدئو جذاب و محرك

  .کند ترغیبمورد نظر شما و او را به اقدام  درا برانگیز حس کنجکاوي مخاطب بهترین تیترها، تیترهایی هستند که
  

  تحریک کننده هاي سوال: 1تکنیک 
شروع جمله با کلمات سوالی مانند چرا، چه، بنابراین، یک تکنیک عالی تیتر نویسی، . کنند ذهن را فعال می ،سواالت

هاي  انگیزاننده سواالت ذهنی و اي به مخصوصا اگر این سواالت به گونه .است چگونه، چجوري، کی، کجا، آیا و غیره
  .را قرار دهید)  ؟(یادتان باشد که در پایان جمله حتما عالمت سوال  .دناصلی مخاطب هدف شما مرتبط باش

 کنن؟ واقعا این مغازه ها چه فکري می 

 چگونه ارزش پولمان را چند برابر کنیم؟ 

 یا ..... خواهید؟  شما کدامیک را می..... 

  داري؟تو هم این مشکل رو ایا 

  ؟......بیل گیتس چگونه  

  شوید؟.....ماه  .....چگونه در 

  ؟خسته شده اید .....آیا از 

  شوید؟..... دوست دارید 

  نکنید؟..... حیف نیست 

 کنید؟..... ی باید ک  
  

  هاي تحریک کننده عبارت: 2تکنیک 
مخصوصا اگر . مخاطب را قلقلک دهداي است که ذهن  نویسی، بیان عبارات به گونه یکی دیگر از تکنیک عالی تیتر

  بهتر است که در پایان جمله از عالمت .شما را هدف بگیردهاي اصلی مخاطب  انگیزانندهاي  گونه به عباراتاین 
  .استفاده نمایید(!) تعجب 

 داستان /ماجراي......! 

  ساله اي که  10بچه......! 

  خبر فوري......! 

 هشدار/اخطار ......! 

  سود آور در یک کالمایده! 

 توصیه استیو جابز قبل از مرگ! 

 استخر وسط آپارتمان! 

  کشف شد....... راز! 

  گویند ها به شما نمی...... رازي که! 

  فرمول جدید!..... 

 3  روش جادویی براي!..... 

  اعتراف!.....  

  هیچکس باورش نشد!..... 

  هستی، حتما ببین....... اگر عاشق! 

  ترسی، حتما ببینمی ...... اگر از! 

  عالی..... به این میگن! 

 نظرسنجی /مسابقه..... 

  جایزه..... 

 صرفا جهت خنده! 

  شوید..... دقیقه ..... فقط با! 

  ..... دقیقه..... فقط با! 

 جدیدترین / بهترین / ترین سریع/ ترین آسان!..... 

  رونمایی شد..... باالخره! 

 کردي فکر می!.....   
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  جذاب ولی کوتاه هاي عنوان: 3تکنیک 
  .درون خود دارند ی هم دربغضی اوقات تناقض حتیها هستند و این عنوان ها شبیه عنوان کتاب 
 هاي با انگیزه احمق! 

 کموالغر ش! 

 اي میلیونر یک دقیقه! 

 میلیونر شدن در جوانی!  

 افسانه کارآفرینی! 

 دیوانگان ثروت ساز! 

 قورباغه ات را ببوس! 

 تبدیل رویا به ثروت!  
  

  سواالت ذهنی مخاطب: 4تکنیک 
شما هم  پرسد، به احتمال زیاد آن سوال، سوال خیلی از مخاطبین دیگرِ از شما سوالی می در اینستاگرام وقتی مخاطب

در این روش شما همان سواالتی که ! پس چرا براي تولید محتوا و تیتر نویسی از این منبع با ارزش استفاده نکنیم. هست
چه "،  "گونه حوزه کاریم را انتخاب کنم؟چ": مثال. ویسیدن او به عنوان تیتر می خود شنوید را به زبانِ می تان مخاطباز 

، "مناسبه؟ اتاق کارمچه تابلویی براي  "،  "چگونه از شر ترسهام خالص بشم؟ "،  "کتابی براي کاهش استرس خوبه؟
  "سال مناسبه؟..... براي سن  رنگی جوراب مدل چه"، "چه جنس جورابی بخرم؟"
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دوره نوابغ اینستاگرام

قواعد بازي در اینستاگرام
کارگاه فن بیان و سخنوري+ 

»روز سوم« 

فرمـول نوابـغ اینستاگـرام

1
2
3
4

سیستم جذب فالوور هدفمند
سیستم فروش حرفه اي

ساخت فونداسیون قدرتمند

سیستم قبیله سازي

ـار فاز خلق سیستم سودآور در اینستاگرام( )چه

تولید و انتشار محتوا: 1گام 
رایگان فالوورافزایش : 2گام 
قواعد بازي: 3گام 
کارگاه بیان اثرگذار: 4گام 
کارگاه ویدئو اثرگذار: 5گام 

فاز دوم
سیستم جذب فالوور هدفمند

اینستاگرام قواعد بازي در: گام سوم
کارگاه بیان اثرگذار: گام چهارم
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گام سوم
قواعد بازي در اینستاگرام

تعامل و ارتباط عمیق: 1اصل 
Engagement rate

Relationships

محاسبه نرخ تعامل
در اینستاگرام

میانگین مجموع الیک، کامنت و
سیو تقسیم بر تعداد کل فالورها 

instagram-on-rate-engagement-plannthat.com/calculate
calculator-phlanx.com/engagement
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کاربر موبایلی: 2اصل 
صفحه نمایش کوچک

کاربر کم حوصله
ورزش انگشت شصت

جلب توجه فوري

به شدت بصري: 3اصل 
!متن بلند و شلوغ نگذارید

تصاویر واضح و باکیفیت

محتواي قطره چکانی: 4اصل 
Micro Contents Win

انتقال سریع پیام شفاف
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مرتبط بودن: 5اصل 
شلَخته کار نکردن

تولید محتواي مرتبط
تمرکز بر مخاطب هدف

انسانی بودن: 6اصل 
خودمانی بودن

خسته کننده نبودن
داستان سرایی

گفتگوي دوطرفه
سرگرم کردن

مردم کسی را دوست دارند که
.استشبیه خودشان احساس کنند 
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تبادل ارزش: 7اصل 
Instagram  =Value Exchange

شما محتوا می دهید
مخاطب زمان و توجهش 

انواع مدل هاي خلق ارزش
آموزش دادن
سرگرم کردن

الهام بخش و انگیزشی
آسان کردن انتخاب

)قبیله(ساخت جامعه 

)مسابقه(برنده شدن 
فعالیتهاي خیریه

فروشنده نبودن: 8اصل 
!اینستاگرام ویترین مغازه نیست

!من فقط هستم تا شما بخرید
GIVE, GIVE, GIVE, GET
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مشاور قابل اعتماد وشما باید یک 
!باشید، نه یک فروشندهارتباط گر 

ثابت قدم بودن: 9اصل 
فعالیت منظم و هدفمند
مانند بزرگ کردن بچه

گام چهارم
بیان اثرگذار کارگاه
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لحن
بیان

اعتماد
به نفس

قدرت
کالم جزء 3

بیان
اثرگذار

قدرت کالم - 1

رمز فن بیان خوب

تنفس درست
)دیافراگمی(
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تمرین هاي تنفسی
شمارش اعداد

نگه داشتن برگه
سه قدم

بازدم/نگه داشتن/دم

خواندن با یک نفس:تمرین عملی
فراموش نکنید که مصمم بودن از ویژگی هاي اصلی افراد 

در زندگی هر پیشرفتی، هنگامی بوجود می آید . موفق است
.که تصمیمی روشن و قاطع گرفته باشیم

در گام بعدي و پس از تصمیم گیري قاطعانه، باید افکار پوچ 
آن زمان است که . و منفی را در ذهن خود خاموش کنیم

خواندن یک متن انگیزشی می تواند حکم یک معجزه را 
.داشته باشد و تاثیري فوق العاده در زندگی ما داشته باشد

تمرین مشدد خوانی
تقویت قدرت کالم

من خالق زندگی خودم هستم
من خوش تیپ هستم
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لحن بیان - 2

کلید لحن بیان اثرگذار 4
و فرود ها فراز

تاکید ها
مکث ها

سرعت مناسب

)برد صدا(تمرین بلندخوانی 
من ایمان دارم که به اهدافم می رسم،

من می دانم که افکارم دنیاي مرا می سازد،
من قانون تلقین مثبت را میدانم و هر روز به کار می برم،

من انسان خوشبخت و شادي هستم،
خدا پیشاپیش من حرکت می کند،

.براي من از آسمان همواره خیر می بارد
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)لحن(تمرین شعرخوانی 
است اندر بادیه شیرآن یکی 

است اندر بادیه شیروان یکی                       
می خورد  آدم  آن یکی شیر است

می خورد آدموان یکی شیر است                     
چون از او گشتی همه چیز از تو گشت

چون از او گشتی همه چیز از تو گشت

حذف پرکننده ها
چرا از پرکننده استفاده می کنیم؟

تکنیک جادویی 2
داشتن نقشه محتوا
جایگزینی با مکث

ااا
اووم
مثال

درواقع

حرکت اصلی دهان 3
غنچه/عمودي/افقی

...مام مام مام مام مام 
...میم میم میم میم میم 

...موم موم موم موم موم 
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تقویت اجزاء بیانی
تمرین خودکار

:تمرین*
!من انسان اثرگذاري هستم 

اعتماد به نفس - 3

تمرین هاي اعتماد به نفس
ویدئو در لحظه

نفره 2تمرین 
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تمرین هاي اعتماد به نفس
تصویرسازي ذهنی
ضبط صدا و اصالح
صحبت جلوي آینه

کار عملی هفته
انجام تمرین هاي فن بیان - 1
تولید محتواي روزانه - 2

!)ویدئو حتما باشد(
افزایش فالوور روزانه - 3

...به امید دیدارتون 
!کار عملی یادتون نره

نوابـغ اینستاگـرام
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دوره نوابغ اینستاگرام

کارگاه ساخت ویدئوي اثرگذار
»روز چهارم« 

فرمـول نوابـغ اینستاگـرام

1
2
3
4

سیستم جذب فالوور هدفمند
سیستم فروش حرفه اي

ساخت فونداسیون قدرتمند

سیستم قبیله سازي

ـار فاز خلق سیستم سودآور در اینستاگرام( )چه

تولید و انتشار محتوا: 1گام 
رایگان فالوورافزایش : 2گام 
قواعد بازي: 3گام 
بیان اثرگذارکارگاه : 4گام 
کارگاه ویدئو اثرگذار: 5گام 

فاز دوم
سیستم جذب فالوور هدفمند

کارگاه تولید ویدئوي شخصی اثرگذار: گام پنجم
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وي اثرگـذار مسـابقه ویدـئ
جلب توجه

سناریوي ویدئو
شفافیت پیام

انسانی بودن
فن بیان

زبان بدن
CTA

پارامترهاي  
تعیین کننده
اثرگذاري

ویدئو

اثرگذارویدئوي شخصی گامِ تولید  4
تعیین هدف محتوا
)شفاف(تعیین پیام ویدئو 

نوشتن سناریوي ویدئو
نهایی ویدئوویرایش 

بخش اصلی سناریوي ویدئوي اثرگذار 3
)مرتبط(سوال یا داستان یا آمار : جلب توجه - 1
)با زبان مخاطب(پیام اصلی  - 2
)شفاف(دعوت به انجام کار - 3
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شوید؟ چگونه براي مسابقه آماده
فیلم کارگاه عملی ساخت   -1

ویدئوي اثرگذار که در حساب 
کاربري تان قرارگرفته با دقت  

. ببینید

شوید؟ چگونه براي مسابقه آماده
سناریوي محتواي خود را  -2

براساس توضیحات داده شده  
محتواي شما نباید . بنویسید

صرفا معرفی کارتان باشد، بلکه  
باید جنبه آموزشی یا سرگرمی 

.داشته باشد) ارزشی(

شوید؟ چگونه براي مسابقه آماده
چندین مرتبه سناریو خود را  - 3

تمرین کنید و از خودتان ویدئو  
.ضبط کنید
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شوید؟ چگونه براي مسابقه آماده
بر اساس پارامترهاي ویدئو   -4

اثرگذار، هر بار ویدئو خودتان  
را تحلیل کنید و حتی از 

اطرافیان و دوستان خود نظر  
.بخواهید و اصالح کنید

کار عملی هفته
تمرین ویدئوي اثرگذار - 1
شخصیویدئوي  3تولید  - 2
افزایش فالوور روزانه - 3

...به امید دیدارتون 
!کار عملی یادتون نره

نوابـغ اینستاگـرام
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