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نوابغ اینستاگرام
روش اختصاصی من براي کشف
ایده هاي پولساز در اینستاگرام

دکتر امیرحسین فرجی: مدرس
1

مـدل 
ثروتمندان 

جدید
!مشکل اصلی اینه

اولویت اصلی یک 
کسب و کار پولساز،

.  استگردش پول 
ــــول ...ـپ
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سبک انتخاب ایده  2
ایده ي مجهول - 1
ایده ي اثبات شده - 2

4

موفقیت از خوش 
سرنخ به جاي 

!میگذاره
5

! اي؟چه اید ه

فرمـول محاسبه درآمد پیج
شما درآمد        فعال فالوور تعداد       تبدیل نرخ        سود میزان

جذب فالوور
کم هزینه 

ترند بودن
تمایل باال 

ضعیف رقباي
حاشیه سود باال یا
تکرار خرید باال
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مهم ترین و اولین گام که
!اکثرا فراموش می کنند

تطبیق بازار+ تحقیق بازار

انتخابتحلیل کشف سرنخ ها
3 2 1

مدل سازي   تکنیک

9

گام اول
کشف سرنخ ها
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...چند سرنخ کلی 
)سال 34تا  18(بهترین رنج سنی 

!خانم ها بهتر می خرن
مخاطبی که تو اینستاگرام می چرخه

مخاطبی که دنبال ایده هاي جدید  
توي اون حوزه در اینستاگرام هست

10

حوزه هاي تاپ در اینستاگرام
حوزه سالمت و بهداشت

حوزه زیبایی
حوزه مد و فشن

حوزه تناسب اندام
حوزه مادر و کودك

)خاص(حوزه خوراکی 
11

حوزه موفقیت و کسب و کار
حوزه دکوراسیون و اکسسوري

حوزه حیوانات خانگی
حوزه موبایل و لوازم جانبی

حوزه خودرو و اسپرت خودرو
گیاهان آپارتمانی و ملزومات

12

کشف دسته ها با کمک سایت شورند



1442/04/26

5

فرمول کشف سرنخ  و ساخت لیست ایده
سرچ هشتگ ها و کشف نیچ ها

...)کامنت ها و (بررسی تاپ پیج ها 
کشف مدل هاي درآمدي 

تخمین میزان فروش پیج ها
با ذهن بازساخت لیست ایده 

13

14

گام دوم
تحلیل ایده ها

امتیازبندي ایده ها
میزان ترند بودن و رشد

)درد یا رویا(میزان تمایل مخاطب 
سطح مالی مخاطب هدف

میزان کمیابی
میزان رقابت راحت
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میزان سودآوري
میزان تکرار خرید

)بازها(... ایده قبیله اي 
میزان پیج تبلیغاتی مرتبط
میزان وجود بالگر مرتبط

16

)امتیاز 10تا   1هر آیتم از (چنده؟  100امتیاز هر ایده از 

17

گام سوم
انتخاب ایده

انتخاب ایده مناسب و سودآور
اولویت بندي لیست ایده  

براساس امتیازبندي و انتخاب 
:نهایی بر اساس

میزان عالقه شما به موضوع
میزان تخصص یا کنجکاوي
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مهارت هاي پولساز در اینستاگرام
تولید محتوا جذاب و تاثیرگذار

)بالگري(تعامل و قبیله سازي 
تبلیغات موثر در اینستاگرام
استراتژي فروش حرفه اي

طراحی و اجراي کمپین فروش
19

به امید دیدارتون در
دوره جامع نوابغ اینستاگرام
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