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دوره نوابغ اینستاگرام

روش هاي قبیله سازي در اینستاگرام
محتواییساخت تقویم + 

»روز هفتم« 

فرمـول نوابـغ اینستاگـرام
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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  روش هاي قبیله سازي: 1گام 
ساخت تقویم محتوایی: 2گام 

فاز چهارم
سیستم قبیله سازي در اینستاگرام

روش هاي قبیله سازي در اینستاگرام: گام اول
ساخت تقویم محتوایی: گام دوم
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گام اول
اینستاگرامدر  روش هاي قبیله سازي

قبیـله چیست؟
، مرتبط به  یکـدیگراز افراد مرتبط به  گروهی

)عالقه مشترك( ایدهو مرتبط به یک  رهبریک 

نوع ارتباط در قبیله ي اینستاگرامی 4
شما با فالوئرها
فالوئرها با شما

فالوئرها با همدیگر
فالوئرها با غریبه ها
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تکنیک هاي افزایش تعامل
چگونه مخاطب را با پیج خود درگیر کنید

!تا بیشتر به پیج شما سر بزند و توجه کند؟ 

تعامل مستقیم - 1
پاسخ به کامنت ها

پاسخ به پیام هاي دایرکت  
الیک کامنت ها

الیک پیج فالوئرها

استوري - 2
جایی براي داستان سرایی

تولید سریال کوتاه
محتواي پولیش نشده

شخصی تر و خودمانی تر
افراد چک کننده ي استوري

امکان لینک دهی 
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قابلیت هاي استوري
)نوع 2(نظر سنجی 

سوال و جواب
هشتگ و منشن

لوکیشن
استیکر و گیف

)10kباالي (لینک دهی 

ایده عالی براي استوري  12
پشت صحنه ي زندگی و کسب و کار - 1
طرح سوال و بعد نمایش پاسخ  افراد - 2
)بله و خیر(نظرسنجی  - 3
نمایش سواالت دایرکت و پاسخ شما - 4
نمایش کامنت افراد راضی - 5

ارسال افراد به قیف فروش - 6
آموزش سریالی کوتاه - 7
چالش داستان گونه - 8
اطالع رسانی پست جدید  - 9

...اخبار کارها، رویدادها و  - 10
تبلیغ محصوالت و خدمات - 11
تبادل استوري با دیگران - 12



1441/02/22

5

هایالیت کردن استوري ها
استوري هاي همیشه سبز

استوري هاي جذاب و سریالی
نمایش دسته بندي هاي مهم

)مشابه نوار باالي سایت(

الیو - 3
بهترین نوع ارتباط

به شدت اثرگذار
!ارسال نوتیفیکیشن

شناخت عمیق مخاطب

اصل مهمِ الیو موفق 3
داشتن هدف مشخص از الیو
اعتماد به نفس و راحت بودن

به مخاطب فکر کردن
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ایده عالی براي الیو  12
پاسخ به سواالت مخاطب - 1
معرفی چیزي جدید - 2
پشت صحنه - 3
نمایش مصاحبه یا مذاکره - 4
الیو آموزشی - 5

...)همین االن : مثال(داستان سرایی در لحظه  - 6
نمایش شرکت در رویدادها - 7
خواندن قسمتی از کتاب - 8
گفتن یک نکته کلیدي  - 9

گرفتن بازخورد - 10
برگزاري مسابقه در الیو - 11
)کمپین(الیو فروش  - 12

نکات مهم الیو
!ساعت می ماند 24تا 

اطالع رسانی قبلی الیو
!چند دقیقه صبر کنید تا بیایند

.هدف الیو را همان ابتدا اعالم کنید
!در ابتدا دلیلی بیاورید که افراد بمانند
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نکات مهم الیو
.آخر الیو فکر کنید CTAبه 

!به فکر افرادي که بعدا می بینند، باشید
!راحت و خودمانی باشید

سوال پرسیدن: تعاملی
!الیو هاي کوتاه و بامزه پرطرفدار ترند

نظرسنجی - 4
طرح یک سوال  
ترجیحا چالشی
دعوت به کامنت

شناخت بیشترمخاطب
برابر میانگین تعداد کامنت 3

85 comments

مسابقه - 5
!جایزه  همیشه انگیزه بخشه

نرخ تعامل بسیار باال
مسابقه ي سریالی

105 comment
»ترفند حرفه اي« 
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سبک متداول مسابقه اینستاگرامی 6
)کامنت(+درخواست الیک  - 1
درخواست الیک و فالو - 2
انتشار عکس یا ویدئو - 3

»منشن پیج شما+ با یک هشتک خاص«      

)الیک کامنت بهتر(+درخواست نظردهی  - 4
!حدس بزن، جایزه بگیر - 5
)با جایزه(برگزاري چالش  - 6

نکات مهم برگزاري مسابقه
!هدفتان از مسابقه را مشخص کنید

.یک سبک مناسب خود انتخاب کنید
.قوانین ورود به مسابقه را شفاف بنویسید

.زمان بندي و جایزه مسابقه را اعالم کنید
.تصویر کاور، نشان دهنده ي مسابقه باشد

.از مدل هاي ساده  تر و کم کار تر شروع کنید
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گام دوم
ساخت تقویم محتوایی

استراتژي محتوایی چیست؟
انتشار محتوايِ درست، در زمانِ درست،   

با هدف درست
نظمِ محتوایی

مدل اصلی محتوایی 3
محتوا رایگان جذاب - 1
محتواي قبیلـه اي - 2
)ترجیحا سریالی و تعاملی(

محتواي کمپین - 3
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فرمت هاي محتوا در اینستاگرام
پست تصویري
پست ویدئویی

استوري
الیو

استفاده موثر
در راستاي

هدف کسب و کار 

مراحل ساخت تقویم محتوایی ماه
)پیشنهاد فروش(تعیین کمپین ماه   - 1
تعیین استراتژي قبیله سازي - 2
تعیین محتواهاي رایگان مرتبط - 3

تکمیل تقویم محتوایی - 4 

تعیین استراتژي قبیله سازي
استوري  هاي تعاملی روزانه 

/ ...خبر/نظرسنجی/ داستان سرایی/ویدئوهاي شخصی* 
روزانه/الیوهاي سریالی هفتگی

الیوهاي درلحظه/ مصاحبه/الیو پرسش و پاسخ هفتگی* 
هفتگی/مسابقه سریالی ماهانه

چالش سریالی/ مسابقه تصویر برگزیده* 
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تکمیل تقویم محتوایی ماه
هدف اصلی هفـته

محتوایی هفته
محتواي 

رایگان روزانه
قبیله سازي

)الیو/استوري(
توضیحات

1هفته 
2هفته 
3هفته 
4هفته 

اصالح استراتژي محتوایی
اصالح محتواي رایگان براساس

پیج  insightبخش 
اصالح کمپین

اصالح استراتژي قبیله سازي

)دمینگ(چرخه بهبود مستمر 
اگر پیشرفت خوبی  
نداشتید، بدانید که  

حتما در یکی از این  
فازها مشکل دارید؟
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»آسم«تکنیک : استراتژي شروع
وثرترینم+ ریع ترین س+  سان ترین آ

کار عملی
تعیین استراتژي قبیله سازي - 1
ساخت تقویم محتوایی - 2
تولید و انتشار محتوا - 3

محتواییبراساس تقویم 
اجراي کمپین فروش - 4

...به امید دیدارتون 
!کار عملی یادتون نره

نوابـغ اینستاگـرام
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