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همایش دوره جامع نوابغ اینستاگرام

!چرا اینستاگرام معدن طالست

!پیج اینستاگرام چیست؟
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!؟...چرا اینستاگرام 
میلیون ایرانی   24 - 1
استفاده خیلی راحت - 2
ابزارهاي عالی تعامل - 3
قابلیت رشد باالي پیج - 4

گروه اینستاگرامر 3

گروه
اول
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گروه
دوم

گروه
سوم
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شما جزو کدوم گروهید؟
صاحبان مغازه و فروشگاه - 1
متخصصین و مدرسین - 2
مشاغل خانگی - 3

وظیفه اصلی شما در اینستاگرام 3
جذب فالوور - 1
تبدیل فالوور به هوادار - 2
تبدیل هوادار به خریدار - 3

مرحله اي من 7فرمول 
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1مرحله 
قواعد بازي در اینستاگرام

مشاورِ خرید قابل اعتمادشما باید یک 
!باشید، نه یک فـروشندهو ارتباط گر 

2مرحله 
شناخت مخاطب هدف
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!الیه ي شناخت مخاطب؟ 3
سواالت ذهنی مخاطب - 1
الگوهاي تصمیم گیري - 2
دالیل و موانع خرید - 3

3مرحله 
ساخت پیج حرفه اي

بخش  مهم یک پیج بیزینس 5
نام کاربري - 1
لوگو - 2
نام - 3
بایو - 4
اطالعات تماس - 5
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4مرحله 
انتشار محتوا تولید و

ستون هاي محتوایی شما
موضوعات و سبک هاي  مختلفی که می توانید  

.حول آن محتوا تولید کنید
 پشت صحنه
 محصول درحال استفاده
  ویدئو آموزشی و...

مـدل هاي مختلف ویدئو
ویدئو شخصی

ویدئو کلیپ موزیکال
ویدئو کلیپ صوتی

ویدئو کلیپ تلفیقی

...ویدئوهـا می فـروشند 
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گام مهم تولید و انتشار محتوا 4
تولید محتوا - 1
کپشن نویسی - 2
هشتگ گذاري - 3
زمان بندي - 4

5مرحله 
ابزارهاي اینستاگرام قبیله سازي با

هدف قبیله سازي در اینستاگرام 2
رشد قبیله                     افزایش تعامل  

تعامل مستقیم
محتواي سریالی

استوري
الیو

نظرسنجی
مسابقه

)تگ دوستان(مسابقه 
شکار فالوئر هدفمند

)S4S(تبادل تبلیغ 
ساخت گروه تعامل
تبلیغات در پیج ها

بازاریابی افراد تاثیرگذار

گان
رای
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7و  6مرحله 
اي سیستم فروش حرفه

فلسفه سیستم فروش حرفه اي
براي اینکه فروش ما بیشتر شود باید فرآیند خرید 

بشناسیم تا سیستمی طراحی   عمیق ترمشتري را بهتر و 
، موانع  تکنیک هاي بازاریابیو  محتواکنیم که با کمک 

خرید را برداریم و سپس محرك هاي خرید اضافه  
.بگیردتصمیم خرید کنیم تا مخاطب راحتتر و سریعتر 

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

ترغیب کردن خریداران به خریـد  
بیشتر و حتی ترویج ما

!واقعیتی که باید بدانید
!خیلی ها، تو اینستاگرام فعالند

!بعضی   هاشون، الیک و ویو باالیی دارندحتی 
!درصد خیلی کمی، درآمد زایی می کنند ولی

چرا اکثر افراد به نتیجه نمی رسند؟
نداشتن استراتژي و سیستم فروش

مطالب رایگان غلط
بهانه هاي ظاهرا منطقی

کاهش انگیزه
اهمال کاري
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مدل یادگیري اثربخش

مربی+ گروه + آموزش کاربردي

دوره جامع نوابغ ایستاگرام
)تا جمعه 5(ساعته  2جلسه ي  15
ساعت آموزش ویدئویی تکمیلی 10

گروه تلگرامی براي پشتیبانی
هدایاي ویژه براي نتیجه بهتر

!من چجوري مطمئن باشم خوبه؟
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ساختار
دوره
جامع
نوابغ

اینستاگرام

)مکمل ها(هدایاي ویژه ي دوره 

برنامه دوره دوم نوابغ اینستاگرام
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دومین دوره جامع نوابغ اینستاگرام

تخفیف ویژه براي عملگراها
بعد از مصاحبههزار تومانی،  500تخفیف 

!تجربه خرید بدون ریسک
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روش ثبت نام دوره
پرکردن فرم درخواست

دقیقه اي 15مصاحبه تلفنی 
یا ارسال نام و نام خانوادگی

09101606262به شماره 

به امید دیدارتون در
دوره نوابغ اینستاگرام


