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دوره نوابغ اینستاگرام

تعیین استراتژي فروش
تبلیغات موثر در اینستاگرام+ 

»روز پنجم« 

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 

تعیین استراتژي فروش: 1گام 
فرمول تبلیغات موثر: 2گام 

طراحی کمپین فروش: 3گام 

فاز سوم
سیستم فـروش حـرفه اي

استراتژي فروش در اینستاگرام تعیین: گام اول
فرمول تبلیغات موثر در اینستاگرام: گام دوم
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گام اول
فروش تعیین استراتژي

نوع استراتژي فروش 3
فروش توکّلی

فروش التماسی
فروش سیستمی

!چرا روش فروش توکلی ضعیفه؟
)تنوع(کمبود توجه 
کمبود عالقه

کمبود اعتماد
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تئوري آستانه خرید
نوسان احساس و منطق مخاطب براي خرید

آستانه خرید

ماد
 اعت

قه،
عال

جه، 
تو

زمان
افراد مردد

!سود اصلی، در جذب افراد مردد است

!چرا می خرند؟ - 1
!چرا نمی خرند؟ - 2

تحلیل رفتار خرید مصرف کننده
:سوال کلیدي 2

مهمترین مهارت کارآفرینان فوق موفق
می توانند خیلی خوب، خودشان را  

!جاي مشتري بگذارند
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چند سیستم فروش ساده
فروش لباس در مزون ها

مشاوره رایگان متخصصین زیبایی
فروش تابلو با تخفیف در نمایشگاه تابلو

نوشیدن قهوه رایگان و سپس تخفیف ویژه 

استراتژي فروش چیست؟
درآمد قابل پیش بینی؟

چقدر درآمد، از چه طریق؟
؟)لیزر(منبع اصلی درآمد 

استراتژي فروش حرفه اي

جذب مشتري 
جدید

خلق تجربه
لذت بخش

بیشتر / فروش مجدد
)مشتري وفادار(
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تعیین پیشنهاد فروش جذاب
!مردم محصول نمی خرند، پیشنهادها را می خرند

کمپین، حول چه پیشنهادي؟
تعیین ادعاي کمپین؟ 

چه تغییري؟ چه فرصتی؟

کار عملی درکالس
...تعیین پیشنهاد فروش کمپین براي

فروش کاال
فروش آموزش
فروش خدمات

گام دوم
)در راستاي کمپین(فرمول تبلیغات موثر 
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بهترین سبک تبلیغات اینستاگرامی
افزایش فالوور در راستاي کمپین

بعد از تبلیغ، کمپین اجرا شود
اشاره به فرصت، در ویدئوي تبلیغاتی

.براي آموزش بیشتر به محصول تبلیغات موثر اینستاگرامی مراجعه شود

فرمول
مرحله اي  4 

تبلیغات
پربازده 

اینستاگرامی

تبلیغات در پیج هاي دیگر:  1مدل 
!جائیکه مخاطبین هدف شما باشند

تبلیغ در یک پیج مجزا و مرتبط
سایت هاي واسط تبلیغاتی

، ادسنسوز، اینستاسازان، دیدوگرامموبودید
سایت شورند
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بازاریابی افراد تاثیرگذار: 2مدل 
Influencer marketing

برند شخصی در یک حوزه: اینفلوئنسر
مگا  اینفلوئنسر/ میکرو/ ماکرو

!با این شروع نکنید
!؟... موثره  به شرطی که 

ساخت لیست هدف
سنجه هاي کمی 

تعداد فالوور، تعداد پست
تعداد الیک، ویو، کامنت

)فیک نبودن(نرخ تعامل 
Socialblade.com

سنجه هاي کیفی
سبک محتوایی
مخاطب هدف

پیشنهادات اینستاگرام + سایت شورند : روش  2

ـفیه لیست هـدف تص
حذف پیج هاي گران از لیست هدف  

ساعته 24تعرفه تبلیغ =   ویو  kقیمت هر :  سنجه
)k(میانگین ویو ویدئو در پیج 

تایید یا رد پیج ها در لیست هدف
)انتخاب حد آستانه(هزار تومان  12000حداکثر 
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قانون کلیدي تبلیغات موثر 7
) تیترِ جذاب(تصویر کاور جذاب 

پیام شفاف، مشخص و ارزشمند
نیاز/مشکل/ترس/اشاره به رویا

)کلید واژه ها(به زبان مخاطب 
CTAبخش + بخش جلب توجه 

تکرار+  منشن پیج در خط اول کپشن
ردیابی و تحلیل بازخورد تبلیغات

سناریوي اثبات شده ي تبلیغ موثر
بخش جلب توجه قوي - 1
ادعاي ارزشمند و باورپذیر - 2
اثبات ادعا - 3
پیشنهاد ردنشدنی - 4
/...)مسابقه/هدیه(

کدوم کاوِر بنظرتون بهتره؟: سوال
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نمونه تبلیغ 
ویدئویی

)حذف پیج هاي گران(ویو  kقیمت هر 
قیمت هر فالوور

تعداد فالوور جذب شده=نرخ فالو 
100تعداد ویو ویدئو تبلیغاتی

تحلیل و بهبود تبلیغات

.براي آموزش بیشتر به محصول تبلیغات موثر اینستاگرامی مراجعه شود

کار عملی هفته
تعیین استراتژي فروش و  - 1

کمپینموضوع 
ساخت ویدئوي تبلیغاتی - 2
انجام تبلیغات کوچک و   - 3

نتایجسپس ثبت و تحلیل 
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...به امید دیدارتون 
!کار عملی یادتون نره

نوابـغ اینستاگـرام
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دوره نوابغ اینستاگرام

طراحی کمپین فروش
»روز ششم« 

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

تعیین استراتژي فروش: 1گام 
فرمول تبلیغات موثر: 2گام 
طراحی کمپین فروش: 3گام 

فاز سوم
سیستم فـروش حـرفه اي

طراحی کمپین فروش در اینستاگرام: گام سوم
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گام سوم
طراحی کمپین فروش در اینستاگرام

فلسفه سیستم فروش حرفه اي
فـرآیند خـرید براي اینکه فروش ما بیشتر شود، باید 

ـتري را بهتر و  بشناسیم تا سیستمی طراحی  عمیق ترمش
م که با کمک    موانع، تکنیک هاي بازاریابیو  محتواکنـی

اضافه کنیم محرك هاي خرید را برداریم و سپس  خرید
.تصمیم به خـرید بگیردراحت تر و سریع تر تا مخاطب 

سیستم فروش حرفه اي چیست؟
تبدیل مخاطب به مشتري وفادار

طراحی قیف فروش موثر
با مخاطب و متناسب 
هدف کسب و کار 
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قیف فروش یا کمپین فروش چیست؟
آماده کردن مخاطب براي خرید

سلسله اي از عملیات بهم وابسـته  
بازاریابی که توجه، عالقه و اعتماد 
مخاطب را افزایش می دهد تا در 

.نهایت تصمیم به خرید بگیرد

هدف یک قیف فروش حرفه اي 2
ترغیب کردن افراد مردد به خرید
ترغیب کردن خریداران به خرید 

بیشتر و حتی ترویج ما

ساختار یک قیف فروش موثر
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طراحی قیف فروش کراتینه مو : مثال

وجه طراحی قیف فروش موثر 4
دالیل خرید - 1
سواالت ذهنی - 2
موانع خرید - 3
محرك هاي خرید - 4

!ابتدا باید پیشنهاد فروش تان را مشخص کنید

کشف دالیل خرید - 1
چرا خیلی اوقـات  : سوال مهم

مردم چیزي را که نیاز ندارند 
می خرند، ولی چیـزي کـه   
واقعا و منطقا نیـاز دارنـد را   

!نمی خرند
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!فیل یا فیل سوار؟
دالیل احساسی و منطقی
نتیجه ي نتیجه ي محصول

مغز بخرند؟ شماچرا باید از 
احساسی

مغز 
منطقی

انگیزاننده و دلیل اصلی خرید 5
)مشکل یا  نیاز سوزناك(ترس  - 1
)حس مهم و جذاب بودن(عشق  - 2
تحقق بخشیدن رویاها - 3
کسب درآمد یا کاهش هزینه ها - 4
رایگان یا فروش ویژه - 5

سواالت مخاطب  - 2
) گوگل+ مستقیم (        



1441/02/22

6

کشف موانع خرید - 3
چرا مردد هستند؟

دغدغه هاي خرید؟
نگرانی هاي خرید؟
ریسک هاي خرید؟

محرك هاي خرید - 4
غلبه بر به تعویق انداختن خرید

.... !همین االن بخرید تا 
)لذت(حس برنده شدن 

)درد(حس از دست دادن 

چند محرك قوي خرید
تخفیف ویژه
هدیه خرید

ارسال رایگان
فقط هزینه ارسال

کمیابی و فوریت
اثبات اجتماعی

گارانتی
مشاوره رایگان
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استراتژي افزایش فروش 3

براي وردپرس  Smart offerافزونه 

مک دونالد: مثال عالی

طراحی هنرمندانه قیف فروش
پازل نفوذ به ذهن و دل مخاطب

با استفاده از محتوا و تکنیک هاي 
بازاریابی براي هر یک از مراحل 

قیف، المانی را درنظر می گیریم
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کار عملی درکالس
...طراحی کمپین فروش براي

فروش کاال
فروش آموزش
فروش خدمات

خودکارسازي فروش: گام بعدي
سیستمی مستقل از شما

قیف فروش خودکار
سرویس ایمیل یا پیامک

.براي آموزش بیشتر به محصول فروش خودکار در اینستاگرام مراجعه شود

کار عملی هفته
طراحی یک کمپین فروش - 1
تولید ویدئوهاي کمپین - 2
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