تبدیل صفحه اینستاگرام به وبسایت در  7مرحله
تــا بــه حــال از خــود پرســیدهاید کــه چگونــه میتــوان اینســتاگرام را بــه طریقــی بــه
یــک وبســایت تبدیــل کــرد یــا آن را بــه ســایتی کــه بــه تازگــی راهانــدازی کردهایــد،
اضافــه کــرد؟ اگــر شــما هــم مثــل بســیاری از کســانی باشــید کــه بــه دنبــال کســب

درآمــد از راههــای خالقانــه هســتند ،مطمئنــاً بــه صفحــه اینســتاگرامتان صرفــاً بــه
عنــوان صفحــهای بــرای دوســتیابی و بــه اشــتراک گذاشــتن عکسهــا و خبرهــا و
الیــک کــردن و الیــک گرفتــن ،نــگاهنمیکنیــد.

احتمــاالً بارهــا از خودتــان پرســیدهاید کــه ایــن صفحــه پ ـرارزش را چگونــه میتوانیــد
گســترش دهیــد و آن را بــه وبســایت تبدیــل کنیــد .مــا در ایــن مقالــه در مــورد
تبدیــل صفحــه اینســتاگرام بــه وبســایت ،مطالــب مفیــدی را گــردآوری کردهایــم و
ســرفصلهای زیــر را بــه ترتیــب بــرای شــما شــرح میدهیــم.
مرحله اول  -ضرورت تبدیل صفحه اینستاگرام به وبسایت
مرحله دوم  -چگونگی اضافه کردن صفحه اینستاگرام به وبسایت
مرحله سوم  -مزایای اضافه کردن صفحه اینستاگرام به وبسایت
مرحلــه چهــارم  -تغییــر صفحــه اینســتاگرام شــخصی بــه صفحــه تجــاری بــرای کســب
درآمــد
مرحله پنجم  -چگونه از اینستاگرام به وبسایت لینکدهی کنیم؟
مرحله ششم  -چگونه از وبسایت به اینستاگرام لینکدهی کنیم؟
مرحلــه هفتــم  -آیــا انتشــار محتــوای وبســایت شــما در اینســتاگرام دیگــران ،امکانپذیر
ا ست ؟
در ادامــه میخواهیــم تمامــی ســرفصلهای بــاال را بــه صــورت مفصــل شــرح دهیــم.
بــا مــا همــراه باشــید.
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مرحلــه اول  -ضــرورت تبدیــل صفحــه اینســتاگرام بــه
وبســایت

بــا داغ شــدن بحــث فیلترینــگ شــبکههای اجتماعــی در ایــران ،یکــی از نگرانیهــای

صاحبــان کســبوکارها و کســانی کــه بــا اســتفاده از اینســتاگرام ،کســب درآمــد
میکننــد ،فیلتــر شــدن ایــن شــبکه اجتماعــی محبــوب اســت.
بعــد از فیلتــر شــدن تلگــرام کــه خیلــی هــم غیرمنتظــره نبــود ،برنامــه کاری بســیاری از
کســانی کــه بــا ایــن شــبکه اجتماعــی کار میکردنــد تــا حــد زیــادی مختــل شــد .شــاید
اگــر صاحبــان کسـبوکارهای تلگرامــی ،پیشتــر بــه هشــدارهای مربــوط بــه فیلترینــگ
تلگــرام واکنــش نشــان داده بودنــد و بــرای ادامــه کسبوکارشــان ،بــا در نظــر گرفتــن
احتمــال فیلترینــگ تلگــرام ،بــه فکــر جایگزیــن میافتادنــد ،شــاهد ضررهــای بــزرگ و
تعطیلیهــای بلنــد مــدت کارشــان نمیشــدند.
درســت اســت کــه مــدت کوتاهــی پــس از فیلتــر شــدن تلگــرام ،شــاهد تولــد انــواع
فیلترشــکنها و نســخههای پروکســیدار و غیررســمی ایــن کانــال اجتماعــی عظیــم
بودیــم و ایــن اپلیکیشـنهای جدیــد تــا حــدود زیــادی باعــث بازگشــت مــردم بــه تلگــرام
شــدند ،ولــی تلگــرام دیگــر هیچوقت بــه دوران اوج خــودش در ایران برنگشــت و بســیاری
از کس ـبوکارهای تلگرامــی هــم هرگــز کار خودشــان را از ســر نگرفتنــد.
بــه هــر حــال فیلترینــگ تلگــرام ،مرحلــه عبرتــی شــد بــرای کســانی کــه بــا دیگــر
شــبکههای اجتماعــی کار میکننــد.
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امــروزه ،میشــنویم کــه خیلیهــا نگــران فیلتــر شــدن اینســتاگرام هســتند .حتــی تصــور
ایــن خبــر ،بســیار ترســناک اســت .زیــرا کسـبوکارهای مبتنــی بــر اینســتاگرام ،بســیار
بزرگتــر و فراگیرتــر از کســبوکارهایی هســتند کــه در تلگــرام فعالیــت میکردنــد
و اگــر اتفاقــی کــه همــه منتظــرش هســتند بــه وقــوع بپیونــدد ،ضررهــای بــزرگ و
جبرانناپذیــری بــه بدنــه اقتصــاد مردمــی و خانوادههــا وارد خواهــد شــد.
عقــل ســلیم بــه مــا میگویــد کــه بایــد چــارهای اندیشــید .راهحلهــای زیــادی بــرای
پیشــگیری از چنیــن فاجع ـهای پیشــنهاد شــده اســت:
راهحــل اول= بعضیهــا میگوینــد کــه کــوچ کــردن از اینســتاگرام بــه یــک شــبکه
اجتماعــی دیگــر ،راهحــل ایــن مشــکل اســت .امــا ایــرادی کــه میتــوان بــه این پیشــنهاد
ـی دیگــری نیــز ،دیــر یــا زود بــا خطر
ـی خارجـ ِ
گرفــت ایــن اســت کــه هــر شــبکه اجتماعـ ِ

فیلترینــگ تهدیــد خواهــد شــد .بنابرایــن انتقــال کسـبوکار بــه یــک شــبکه اجتماعــی
ن درد اســت و درد را از ریشــه دوا نمیکنــد.
دیگــر ،ماننــد خــوردن مســکن بــرای دنــدا 
راهحــل دوم= پیشــنهاد گروهــی دیگــر ،ســاختن یــک شــبکه اجتماعــی داخلــی اســت

کــه بــا شــئونات و قوانیــن کشــور هماهنــگ باشــد .شــبکهای کامـ ً
ا ایرانــی کــه بهانـهای
بــرای فیلترینــگ بــه دســت کســی ندهــد .ولــی ایــن راهحــل حتــی بدتــر از راهحــل قبلی
اســت .بــه دو دلیــل نمیتــوان از پیادهســازی چنیــن پیشــنهادی ســود زیــادی بــرد.
اول اینکــه ،تجربــه نشــانداده اســت کــه کاربــران ایرانــی ،جــذب چنیــن شــبکههایی
ایرانــی
نخواهنــد شــد و دومیــن دلیــل ایــن اســت کــه ،بســیاری از کســبوکارهای
ِ
مشــغول در اینســتاگرام ،مشــتریهای بینالمللــی دارنــد .یعنــی بــا کــوچ کــردن از

اینســتاگرام بــه یــک شــبکه داخلــی ،ممکــن اســت بخــش بزرگــی از مشــتریان خارجــی
خــود را از دســت بدهنــد.
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راهحــل ســوم= منطقیتریــن پیشــنهاد ،تبدیــل صفحــه اینســتاگرام بــه وبســایت اســت.
احتمــاالً فکــر میکنیــد کــه ایــن راهحــل هــم فــرار از اینســتاگرام را پیشــنهاد میدهــد.

ولــی در واقــع اینطــور نیســت و ایــن امــر کامـ ً
ا برعکــس چیــزی اســت کــه شــما تصــور
میکنیــد.

بــرای روشــن شــدن موضــوع ،ابتــدا بایــد بدانیم کــه :منظــور از تبدیــل صفحه اینســتاگرام
بــه وبســایت چیســت؟ در قســمت بعــدی ،ایــن پیشــنهاد را بــه صــورت مفصــل ،بــرای
شــما توضیــح میدهیــم.

مرحلــه دوم  -چگونگــی تبدیــل صفحــه اینســتاگرام بــه
وبســایت

منظــور از تبدیــل صفحــه اینســتاگرام بــه وبســایت ،پیادهســازی محتــوای اینســتاگرام
شــما در وبســایتی بــا همــان موضــوع و کاربــری اســت .بــه عبــارت دیگــر ،شــما بــا
انتقــال محتــوای صفحــه اینســتاگرام خــود بــه وبســایت ،یــک ســایت بــا کاربــری و
هــدف مشــابه صفحــه اینســتاگرامتان راهانــدازی میکنیــد و بــه مشــتریان اجــازه
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میدهیــد کــه حتــی در صــورت نداشــتن اکانــت اینســتاگرام ،بتواننــد از خدمــات شــما
بهرهمنــد شــوند .بــه احتمــال زیــاد ،همیــن یــک دلیــل بــرای درک اهمیــت تبدیــل
صفحــه اینســتاگرام بــه وبســایت ،کافــی اســت.
بــرای انتقــال محتــوا از اینســتاگرام بــه وبســایت ،مــا دو روش بســیار کارآمد را پیشــنهاد
میکنیــم:
روش اول :کمــک گرفتــن از متخصصــان و توســعهدهندگان وب (امکانــات ایــن روش
نامحــدود اســت و قابلیــت سفارشیســازی باالیــی دارد).
روش دوم :اســتفاده از پالگینهــای آنالیــن و رایــگان (بــا امکانــات محــدود مثــل انتقــال
گالــری عکــس از اینســتاگرام بــه صفحــه وبســایت).

روش اول :کمــک گرفتــن از متخصصــان و توســعهدهندگان
وب

اســتفاده از روش اول ،بــه کســانی توصیــه میشــود کــه میخواهنــد همچنــان ،فعالیــت

حرفــهای خــود را در وبسایتشــان ادامــه بدهنــد .کارشناســان و متخصصــان ،بــا
طراحــی الگوریتمهــای خــاص و بهرهگیــری از بهروزتریــن ابزارهــا ،ســعی میکننــد

کــه صفحــه اینســتاگرام شــما را بــه صورتــی کام ـ ً
ا بینقــص بــه وبســایت منتقــل و
مخصــوص ســایت شــما طراحــی کننــد.
بســیاری از امکانــاتِ سفارشیســازی شــده را
ِ

البتــه ایــن کار ،هزینــه خواهــد داشــت و ممکــن اســت خیلیهــا نخواهنــد بــرای تبدیــل
صفحــه اینســتاگرام بــه وبســایت،هزینـهای کننــد .بــرای ایــن دســته از افــراد ،مــا روش
دوم را پیشــنهاد میکنیــم ،یعنــی :اســتفاده از پالگینهــای آنالیــن و رایــگان.
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روش دوم :استفاده از پالگینهای آنالین و رایگان

پالگینهــا و ابزارهــای متفــاوت زیــادی بــرای انتقــال و پیادهســازی محتــوای اینســتاگرام
در وبســایت وجــود دارنــد .البتــه مــا موفقیــت اینهــا را تضمیــن نمیکنیــم امــا
میتوانیــد آنهــا را امتحــان کنیــد .در ایــن قســمت ،پنــج مــورد از مهمتریــن و
تریــن آنهــا را معرفــی میکنیــم.
محبوب
ِ

 -1ابزار رسمی اینستاگرام

اینســتاگرام ،ابــزاری را طراحــی کــرده و در اختیــار کاربــران قــرار داده اســت کــه بــا
اســتفاده از آن میتــوان محتــوای صفحــه اینســتاگرام را بــه وبســایت منتقــل کــرد.
چــون ایــن ابــزار بــرای خــود اینســتاگرام اســت و نســبت بــه هــر ابــزار دیگــری در ایــن
زمینــه کاربــران بیشــتری دارد ،بســیار قابلاعتمــاد و امــن اســت.
بــا اســتفاده از ایــن ابــزار ،میتوانیــد بــه راحتــی اینســتاگرام را در ســایت وردپرســی
خــود پیادهســازی کنیــد .اســتفاده از ایــن ابــزار در وردپــرس ،مرحلهــت ماننــد اســتفاده
از ابزارهــای دیگــر اســت .اگــر خودتــان قــادر بــه ایــن کار نیســتید ،بهتــر اســت بــرای
اجــرای بــدون عیــب و نقــص اینســتاگرام در وبســایت ،از طریق ابزار رســمی اینســتاگرام
و وردپــرس ،از کمــک متخصصــان طراحــی ســایت بهــره ببریــد.

 -2ابزار رایگان پیکسلی ()PIXLEE

یکــی از راحتتریــن روشهــای تبدیــل صفحــه اینســتاگرام بــه وبســایت ،اســتفاده از
پیکســلی ( )PIXLEEاســت .روش کار پیکســلی ( ،)PIXLEEبســیار راحــت اســت و
نیــاز بــه تخصــص خاصــی نــدارد.
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تنهــا کافــی اســت وارد ســایت پیکســلی ( )PIXLEEشــوید ،ثبتنــام کنیــد و بعــد
حســاب کاربــری اینســتاگرام خــود را احــراز کنیــد .یــک کــد اســنیپت بــه شــما داده
میشــود کــه میتوانیــد آن را در هــر کجــایوبســایت خــود بچســبانید .بــه همیــن
ســادگی!
پیکســلی ( ،)PIXLEEقابلیــت همگامســازی ســایت شــما بــا محتــوای اینســتاگرام را
بــه صــورت همزمــان دارد .یعنــی هــر بــار کــه پســتی در اینســتاگرام منتشــر میکنیــد،
پیکســلی ( ،)PIXLEEخــود بــه خــود آن پســت را در وبســایت شــما نیــز نشــر
میدهــد .البتــه اگــر نمیخواهیــد چنیــن اتفاقــی بیفتــد یــا خواهــان کنتــرل بیشــتر
روی ایــن عمــل هســتید ،میتوانیــد از قســمت تنظیمــات ،پیکربنــدی دلخــواه خودتــان
را اعمــال کنیــد.

 -3ابــزار انتقــال خــوراک اســمش بالــون (SMASH
)BALLOON

بــرای کســانی که ســایت وردپرســی دارنــد ،اســمشبالون (،)SMASH BALLOON
یکــی از کارآمدتریــن ابزارهــای انتقــال محتــوا از اینســتاگرام بــه وبســایت اســت.
اســمشبالون ( ،)SMASH BALLOONبیــش از  400هــزار کاربــر در سراســر دنیــا
دارد کــه از ایــن میــان ،بیــش از  1200کاربــر بــه ایــن پالگیــن ،رتبــه  5ســتاره دادهانــد.
نســخه اســتاندارد ایــن ابــزار ،رایــگان اســت و امکانــات خوبــی را در اختیــار شــما خواهــد
ـن محبــوب هســتید ،قیمــت
گذاشــت .ولــی اگــر خواهــان امکانــات کامــل ایــن پالگیـ ِ
ارتقــای برنامــه ،بســته بــه الیسنســی کــه میخریــد 39 ،دالر بــه بــاال اســت.

از امکانــات اســمشبالون ( ،)SMASH BALLOONمیتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره
کر د :

www.armanic.com

7

تبدیل صفحه اینستاگرام به وبسایت در  7مرحله
• اضافه کردن یک یا چند خوراک از اینستاگرام به سایت.
سازی طراحی.
• قابلیت سفارشی
ِ
• ریسپانسیو بودن (واکنشگرایی) باال و قابلیت سازگاری با پلتفرمهای مختلف.
• امکان کدنویسی اختصاصی درون برنامه.
• کارگذاشــتن یــک دکمــه « »followاینســتاگرام در وبســایت شــما .بــه ایــن ترتیــب
افــراد میتواننــد از وبســایت شــما ،اینســتاگرامتان را فالــو کننــد.

 -4اینستاش ()INSTUSH

اینســتاش ،یکــی از ابزارهــای تبدیــل صفحــه اینســتاگرام بــه وبســایت اســت کــه
امکانــات مفیــد زیــادی را در اختیــار شــما قــرار میدهــد .اســتفاده از اینســتاش ،بســیار
راحــت اســت .شــما فقــط بایــد وارد وبســایت اینســتاش شــوید ،بــا اســتفاده از حســاب
کاربــری اینســتاگرا ِم خــود ثبتنــام کنیــد و گالــریای کــه میخواهیــد در وبســایت
نمایــش داده شــود را انتخــاب کنیــد.

پالگین کام ً
رایگان اینستاش عبارتند از:
ال
دو مورد از بهترین امکانات
ِ
ِ

 انتخــاب حداکثــر  14گالــری بــا طراحیهــای سفارشیســازی شــده بــرای نمایــش دروبســایت شما.
ـس پشــت صفحــه بــرای وبســایت خودتــان .ایــن عکــس را در توییتــر
 -ایجــاد یــک عکـ ِ

و فیسبــوک هــم میتوانیــد نمایــش دهیــد.
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 -5پالگیــن وردپــرس ( )WDبــرای انتقــال محتــوا از
اینســتاگرام بــه وبســایت

پالگیــن وردپــرس ،رایــگان نیســت ولــی قیمــت آن تنهــا  20دالر اســت و میتوانیــد
بــرای تبدیــل صفحــه اینســتاگرام بــه وبســایت بــه راحتــی از آن اســتفاده کنیــد .رونــد
یکپارچهســازی اینســتاگرام و وبســایت ،در پالگیــن وردپــرس ،بســیار ســاده اســت و
مدیریــت راحتــی دارد.
بعضی از امکانات این پالگین به شرح زیر هستند:
•

پیادهسازی محتوای اینستاگرام در وبسایت براساس هشتگها.

•

امکان کدنویسیهای ساده درون برنامه.

•

سازگار با سئو.

حــال کــه بهتریــن ابزارهــا و پالگینهــای تبدیــل اینســتاگرام بــه وبســایت را شــناختید،
میخواهیــم مزایــای اینــکار را شــرح دهیــم.
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مرحلــه ســوم  -مزایــای تبدیــل صفحــه اینســتاگرام بــه
وبســایت

اینســتاگرام ،نحــوه تبلیغــات شــما بــرای کسـبوکارتان و همچنین ظاهر وبســایت شــما
را بــه طــرز شــگفتآوری تغییــر میدهــد .الزم بــه ذکــر نیســت کــه کسـبوکارهای جدید

تــا چــه حــد بــه اســتراتژیهای شــبکههای اجتماعــی ،خصوصــاً اینســتاگرام نیازمنــد

هســتند .تبدیــل صفحــه اینســتاگرام بــه وبســایت ،زیبایــی بصــری قابلمالحظ ـهای را
بــه ســایت شــما اضافــه میکنــد و کارایــی وبســایت را بــاال میبــرد.
در ادامــه ،مزایــای انتقــال یــا تبدیــل اینســتاگرام بــه وبســایت را برایتــان شــرح
میدهیــم.

 -1یک وبسایت تمام عیار با اینستاگرام

صاحبــان کس ـبوکار ،اعتقــاد دارنــد کــه اینســتاگرام ،ظاهــر وبســایتآنهــا را کامــل
میکنــد .بــا رشــد روزافــزون و چشــمگیر محبوبیــت اینســتاگرام در بــازار ،یــک مدیــر
یــا کارآفریــن موفــق و دانــا ،بایــد از تأثیــرات مثبتــی کــه ایــن شــبکه اجتماعــی بــر
وبســایت میگــذارد ،آگاه باشــد.
اینســتاگرام همــراه بــا دیگــر شــبکههای اجتماعــی ،بــه بخــش جداییناپذیــر زندگــی
روزمــره مــردم تبدیــل شــده اســت و افــراد ،ســاعتهای زیــادی را صــرف آن میکننــد.

 -2اینستاگرام ،منبع نامحدود مشتریهای بالقوه

بــا انتقــال یــا تبدیــل صفحــه اینســتاگرام بــه وبســایت ،میتوانیــد بــه منابــع نامحــدود
مشــتریها و بازدیدکننــدگان دســت پیــدا کنیــد .وقتــی افزونــه اینســتاگرام در
وبســایت شــما نمایــش داده میشــود ،افــراد میتواننــد بــه صفحــه اینســتاگرام شــما
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هــم دسترســی داشــته باشــند .از ســوی دیگــر ،وقتــی لینــک وبســایت خودتــان را
در اینســتاگرام بگذاریــد ،مشــتریهای نامحــدودی از صفحــه اینســتاگرام شــما ،روانــه
وبســایتتان خواهنــد شــد.

 -3اینســتاگرام ،کالس و اعتبــار ســایت شــما را افزایــش
میدهــد
زیرا:

الــف -عضویــت در یــک شــبکه اجتماعــی معتبــر و قابلاعتمــاد ،باعــث میشــود شــما
هــم فــردی معتبــر و قابلاعتمــاد جلــوه کنیــد .همیــن اتفــاق بــرای کسـبوکار و ســایت
شــما هــم خواهــد افتــاد .امــروزه بیشــتر کســبوکارهای موفــق در کارت ویزیــت و
تبلیغــات خــود ،صفحــه اینستاگرامشــان را معرفــی میکننــد ،زیــرا میداننــد کــه
مــردم خواهــان دیــدن آنهــا در ایــن شــبکه اجتماعــی محبــوب هســتند.
ب -داشــتن و ســاختن رابطههــای بــاارزش در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام بــا
مشــتریها و دیگــر کســبوکارها ،شــما و کســب وکارتــان را موجــه و قابلاعتمــاد
جلــوه میدهــد .وقتــی افــراد و کس ـبوکارهای زیــادی شــما را دنبــال و تأییــد کننــد،
ناخــودآگاه در ذهــن مشــتریها جایــگاه ویــژهای پیــدا خواهیــد کــرد.
ج -بــا اســتفاده از اینســتاگرام ،میتوانیــد محتــوای بــاارزش و کوتــاه تهیــه کنیــد.
محتواهــای اینســتاگرام ،از آن جهــت محبوبیــت زیــادی دارنــد کــه کوتــاه ،مختصــر و
باکیفیــت هســتند .مــردم ،ایــن محتواهــا را بــا دقــت و حوصلــه بیشــتری میخواننــد و در
ـذاری بیشــتر،
صورتــی کــه متــن و عکــس بــه دقــت انتخــاب شــده باشــند و بــرای تاثیرگـ ِ

روی آنهــا فکــر شــده باشــد ،قطعــاً درصــد زیــادی از خواننــدگان و بازدیدکننــدگان
صفحــه اینســتاگرا ِم شــما ،بــه مشــتریهای ســایتتان تبدیــل خواهنــد شــد.
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 -4دسترسی آسان به اینستاگرام

وبســایتها و صفحــات اینســتاگرام ،ماننــد فروشــگاههایی هســتند کــه همهســاعته
و هــرروز ،خدمــات خــود را بــه مشــتریها ارائــه میدهنــد .آنهــا تعطیلــی ندارنــد و
درهایشــان همیشــه بــه روی مشــتریان بــاز اســت .وقتــی اینســتاگرام را به وبســایتتان
متصــل میکنیــد ،مثــل ایــن اســت کــه بیــن دو فروشــگاه خودتــان ،یــک در بگذاریــد
و اجــازه دهیــد مشــتریها ،بیــن دو فروشــگاه تــردد کننــد .ازآنجاییکــه دسترســی بــه
اینســتاگرام بــرای بســیاری از مــردم راحتتــر اســت ،بهتــر اســت امــکان دسترســی
بــه وبســایت را از طریــق اینســتاگرام بــرای آنهــا مهیــا کنیــد .بــه عبــارت دیگــر ،از
اینســتاگرام بــه وبســایت و از وبســایت بــه اینســتاگرام ،یــک در بگذاریــد!

 -5تاثیرگذاری باالی اینستاگرام

تاثیرگــذاری در اینســتاگرام ،بســیار راحتتــر و کمزحمتتــر از تاثیرگــذاری از طریــق
دهــی
وبســایت اســت .متنهــای کوتــاه ،محتــوای تصویــر محــور و امــکان نظر
ِ

بســیار راحــت مشــتریان و بازدیدکننــگان ،از عوامــل بســیار تاثیرگــذار در تبلیغــات و
کســبوکارهای اینســتاگرامی هســتند .بــا مرتبــط کــردن اینســتاگرام بــه وبســایت،
میتوانیــد مشــتریان تأثیــر پذیرفتــه و آمــاده خریــد را بــه وبســایت خــود راهنمایــی
کنیــد.
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مرحلــه چهــارم  -تغییــر صفحــه اینســتاگرام شــخصی به
صفحــه تجــاری بــرای کســب درآمد

تغییــر صفحــه اینســتاگرام شــخصی بــه صفحــه تجــاری ،راهحلــی اســت بــرای کســانی

کــه میخواهنــد از صفحــه اینستاگرامشــان کســب درآمــد کننــد .بایــد بدانیــد هــر
صفحــه اینســتاگرام ،در ابتــدا شــخصی اســت و بایــد بــرای تغیــر آن به صفحه کسـبوکار،
اقداماتــی را انجــام دهیــد .ابتــدا ،بــه شــرح گامهــای ایــن تغییــر میپردازیــم و ســپس،
مزایــای آن را بازگــو میکنیــم.
گامهای تبدیل صفحه اینستاگرام شخصی به صفحه تجاری برای کسب درآمد:
گام اول= ابتــدا حالــت اینســتاگرام خــود را از خصوصــی ( )Privateبــه عمومــی
( )Publicتغییــر دهیــد .توجــه داشــته باشــید کــه حســابهای کاربــری خصوصــی،
قابلیــت تغییــر بــه صفحــه تجــاری را نــدارد.
گام دوم= بــه قســمت ( Settingsتنظیمات) برویــد و گزینه Switch to Business
( Profileتغییــر به حســاب تجــاری) را انتخــاب کنید.
گام ســوم= مــا بــه شــما پیشــنهاد میکنیــم کــه اگــر بــرای کس ـبوکارتان فیسبــوک
( )Facebookداریــد ،لینــک آن را در ایــن قســمت وارد کنیــد .زیــرا در ایــن صــورت
میتوانیــد از امکانــات بیشــتری در حســاب تجــاری اینســتاگرام ،اســتفاده کنیــد .توجــه
کنیــد کــه تنهــا یــک صفحــه فیسبــوک را میتوانیــد بــه اینســتاگرامتان لینــک کنیــد.
گام چهــارم= اطالعــات تمــاس ،لینــک وبســایت مربــوط بــه کســبوکارتان و دیگــر
اطالعــت تکمیلــی را نیــز اضافــه کنیــد.
گام پنجم= روی دکمه ( Doneانجام شد) کلیک کنید.
حال حساب شخصی اینستاگرام شما ،به یک حساب تجاری تبدیل شده است.
ســئوال مهمــی کــه شــاید ذهــن شــما را درگیــر کــرده باشــد ایــن اســت کــه :آیــا ایــن
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تغییــر هزین ـهای هــم دارد؟ خیــر .ایــن تغییــر کام ـ ً
ا رایــگان اســت و بــه عنــوان یکــی
از امکانــات اینســتاگرام ،در اختیــار کاربــران قــرار گرفتــه اســت .مزیــت اینــکار ،امــکان
پرداخــت هزینــه بــرای تبلیغــات در اینســتاگرام و فیسبــوک اســت .دیگــر مزایــای تغییــر
صفحــه شــخصی بــه تجــاری را در ادامــه شــرح میدهیــم.
مزایای تغییر صفحه شخصی اینستاگرام به صفحه تجاری:

 -1دکمه فراخوان عمل ()CTA

وقتــی صفحــه شــما بــه یــک پیــج تجــاری تبدیــل شــود ،در بــاالی صفحــه ،یــک دکمــه
فراخــوان عمــل یــا ( )Call-To-Actionقــرار خواهــد گرفــت .وقتــی اطالعــات تمــاس
کس ـبوکارتان را در تنظیمــات صفحــه اینســتاگرام وارد کنیــد ،کاربــران بــا زدن دکمــه
فراخــوان عمــل ،بــه ایــن اطالعــات دسترســی پیــدا میکننــد و میتواننــد بــا شــما

ارتبــاط برقــرار کننــد .همچنیــن کاربــران میتواننــد بــا زدن ایــن دکمــه ،مســتقیماً بــه
وبســایت شــما بیاینــد و دیگــر نیــازی نیســت کــه ســایت شــما را در اینترنــت جســتجو
کننــد.

 -2بررســی رونــد رشــد صفحــه شــما بــا اســتفاده از
اینســتاگرام آنالیتیکــس ()Instagram Analytics

بــا اســتفاده از ابــزار اینســتاگرام آنالیتیکــس کــه بــا تبدیــل شــدن صفحــه شــخصی شــما
بــه یــک صفحــه تجــاری ،در دســترس قــرار خواهــد گرفــت ،شــما میتوانیــد اطالعــات
زیــر را در مــورد پیــج تجــاری خودتــان بــه دســت بیاوریــد:

الــف :تعــداد کل دنبالکنندگانتــان بــه عــاوه تعــداد کســانی کــه در  7روز گذشــته،
بــه صفحــه شــما اضافــه شــدهاند.
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ب :اطالعات کسانی که پستهای شما را میبینند.
ج :تعــداد کل پســتهای شــما بــه عــاوه تعــداد پســتهایی کــه در  7روز گذشــته
اضافــه کردهایــد.
د :کامنتهــا و تعــداد بازدیــد از وبســایت در  7روز گذشــته و روز و تاریــخ ایــن
کامنتهــا و بازدیدهــا.
ه :درصد دنبالکنندگان شما براساس جنسیت.
و :درصد دنبالکنندگان بر اساس رده سنی.
ز :نام  5کشور و  5شهری که بیشترین بازدید را از صفحه شما میکنند.
ح :روزها و ساعاتی که بیشترین بازدید از پیج شما صورت میگیرد.
ط :کسانی که استوریهای شما را تماشا میکنند.
ی :کسانی که تبلیغات شما را میبینند.
اطالعاتــی کــه در بــاال ذکــر شــد ،بســیار مهم هســتند ،زیــرا بــا اســتفاده از ایــن اطالعات،
میتوانیــد ویژگیهــای جمعیتشناســی مخاطبــان خــود را دریابیــد و ایــن دادههــا را
در جهــت رشــد کسـبوکارتان بــه کار ببندیــد.
ـدی گذاشــتن پسـتها
همچنیــن ایــن دادههــا بــه شــما میگوینــد کــه تعــداد و زمانبنـ ِ
در صفحــه شــما ،مناســب اســت یــا خیر.

 -3تبلیغات اینستاگرام ()Instagram Ads

وقتــی صفحــه شــخصی بــه یــک صفحــه تجــاری تبدیــل شــود ،شــما ایــن امــکان را
خواهیــد داشــت تــا بــه کمــک اینســتاگرام ادز ( ،)Instagram Adsکســبوکار
خودتــان را تبلیــغ کنیــد .البتــه ایــن کار هزینــه خواهــد داشــت ،امــا تأثیــر مثبتــی کــه
ایــن تبلیغــات بــر روی کســبوکارهای متنــوع گذاشــتهاند را نمیتــوان انــکار کــرد.
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ایــن تبلیغــات ،بــه طــور همزمــان ،بــر روی فیسبــوک کسـبوکار شــما نیــز قــرار خواهند
گرفــت بــه همیــن خاطــر ،بهتــر اســت وقتــی اینســتاگرام را بــه صفحــه تجــاری تبدیــل
میکنیــد ،حتم ـاً فیسبــوک را هــم اضافــه کنیــد.

تبلیغــات اینســتاگرام ،مخاطبانــی را بــرای تبلیغــات شــما پیــدا خواهنــد کــرد .همچنیــن
میتوانیــد بــه اینســتاگرام بگوییــد کــه مخاطبــان شــما چه کســانی هســتند .اینســتاگرام،

مســتقیماً آنهــا را از گروههــای موردنظــر پیــدا میکنــد.
انواع تبلیغات در اینستاگرام به این صورت است:
•

تبلیغات عکسی.

•

تبلیغات ویدئویی.

•

کاروسلها – محتوی مجموعهای از عکسها و ویدئوها هستند.

•

استوریها
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مرحلــه پنجــم  -چگونــه از اینســتاگرام بــه وبســایت
لینکدهــی کنیــم؟

حــال کــه اینســتاگرام خــود را بــه وبســایت منتقــل کردیــد و تمــام گامهــای الزم را

بــرای داشــتن یــک کســبوکار موفــق مبتنــی بــر اینستاگرام-وبســایت برداشــتهاید،
نوبــت بــه مرحلــه پنجــم ،یعنــی لینکدهــی از اینســتاگرام بــه وبســایت میرســد.
به چند صورت میتوانید لینک وبسایت خود را در اینستاگرام قرار دهید:
.1

در قسمت بیو ()Bio

.2

در استوریها ()Stories

.3

در پستها ()Posts

.4

در کامنتها یا نظرات

حال هر کدام از این موارد را به طور مفصل شرح میدهیم:

 -1لینکدهی در قسمت بیو ( )Bioصفحه اینستاگرام

بیــو ،همــان قســمت توضیحــات صفحــه اصلــی ایســتاگرام شماســت کــه اطالعاتــی ماننــد
اســم صفحــه ،توضیحــات فعالیــت و غیــره را میتوانیــد در آن وارد کنیــد .بــرای گذاشــتن
لینــک وبســایت در بیــوی اینســتاگرامتان ،گامهــای زیــر را دنبــال کنیــد:
الف :ابتدا به صفحه پروفایل اینستاگرام خود بروید.
ب :بعد روی قسمت ( Edit profileویرایش پروفایل) بزنید.
ج :دراین مرحله در جلوی قسمت  ،Websiteلینک وبسایت خود را وارد کنید.
بــه همیــن راحتــی .حــال لینــک وبســایت شــما ،در قســمت بیــو نمایــش داده میشــود
و هــر کســی کــه آن را لمــس کنــد بــه وبســایت شــما هدایــت خواهــد شــد.
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 -2لینکدهی در استوریها ()Stories

الــف :بــرای اضافــه کــردن لینــک بــه اســتوری اینســتاگرام ،باید آخرین نســخه اپلیکیشــن

را در گوشــی خــود نصــب کنید.
ب :استوری موردنظر را بارگذاری کنید.
ج :در بــاالی اســتوری ،روی آیکــون لینــک (دو حلقــه زنجیــر متصــل بــه هــم) ،کلیــک
کنیــد.
د :یــک پنجــره بــاز میشــود و شــما بایــد لینــک موردنظــر را در زیــر قســمت URL
بگذاریــد.
ه :دکمه  Doneرا بزنید.
حــال اســتوری شــما ،لینـکدار شــده اســت و هــر کســی کــه در زیــر اســتوری شــما روی
 see moreبزنــد ،بــه وبســایت شــما منتقــل خواهــد شــد.

 -3لینکدهی در پستها ()Posts

لینکدهــی در پسـتها ،یکــی از بهتریــن گزینههایــی اســت کــه اینســتاگرام در اختیــار

کاربــران قــرار داده اســت .ولــی متاســفانه بــرای اســتفاده از ایــن امــکان ،بایــد هزینــه
پرداخــت کنیــد .از آنجایــی کــه بــرای پرداخــت هزینــه بــه اینســتاگرام یــا شــبکههای
اجتماعــی ،از ایــران بــا مشــکل مواجهیــم ،میتوانیــد از شــرکتهایی کمــک بگیریــد
کــه ایــن کار را در ایــران از طریــق واســطه ،انجــام میدهنــد.
بــه هــر جهــت ،بعــد از اینکــه هزینــه را پرداخــت کنیــد ،گزینــهای بــه اینســتاگرام
شــما اضافــه خواهــد شــد .در ایــن گزینــه ،تنظیماتــی وجــود دارد کــه شــما میتوانیــد
بــرای لین ـکدار کــردن پس ـتهای خــود ،از آن اســتفاده کنیــد .وقتــی یــک پســت در
اینســتاگرام لین ـکدارشــود ،یــک نــوار بــه قســمت پاییــن پســت اضافــه میشــود کــه
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روی آن عباراتــی مثــل  See Moreیــا  Learn Moreنوشــته شــده اســت .کاربــران
بــا لمــس کــردن ایــن نــوار بــه آمرحلهــی کــه در آن وجــود دارد راهنمایــی خواهنــد شــد.

 -4اضافه کردن لینک در قسمت کامنتها یا نظرات

ســه روش قبلــی ،بــرای لینـکدار کــردن محتویــات داخــل پروفایــل شــما بــود .ولــی یک
روش بســیار ســاده و کارآمــد کــه تاثیــر بســیار زیــادی بــر رشــد کسـبوکارتان خواهــد
داشــت ،گذاشــتن کامنــت در زیــر پســت دیگــران و اضافــه کــردن لینــک بــه کامنــت
خودتــان اســت .ایــن کار هزینــهای نــدارد و زحمــت زیــادی هــم بــه شــما نخواهــد داد.
در ضمــن ،بــا ایــن کار ،تبلیغــات خــود را بــه بیــرون از دیوارهــای ســازمان بردهایــد و
اجــازه میدهیــد کــه افــراد بیشــتری از وجــود شــما و کس ـبوکارتان آگاه شــوند.
در ادامه ،نحوه لینکدهی از وبسایت به اینستاگرام را برای شما شرح میدهیم.

مرحلــه ششــم  -چگونــه از وبســایت بــه اینســتاگرام
لینکدهــی کنیــم؟

اگــر کســبوکار شــما وبســایتی دارد ،بــدون شــک یکــی از راههــای موفقیــت شــما

www.armanic.com

19

تبدیل صفحه اینستاگرام به وبسایت در  7مرحله
لینکدهــی از وبســایت بــه شــبکههای اجتماعــی اســت .در حــال حاضــر ،بنــا بــه
دالیلــی کــه پیــش از ایــن گفتــه شــد ،اینســتاگرام ،مهمتریــن شــبکه اجتماعــی اســت
کــه بایــد در وبســایت شــما حضــور داشــته باشــد .زیــرا بــا گذاشــتن لینــک اینســتاگرام
در وبســایت ،بــه بازدیدکننــدگان و مشــتریها اجــازه میدهیــد کــه بتواننــد بــه
راحتــی شــما را در اینســتاگرام دنبــال کننــد.
در گامهــای زیــر ،نحــوه لینــک دادن از وبســایت بــه اینســتاگرام کســبوکارتان را
شــرح میدهیــم:
گام اول= ابتــدا بایــد آیکــون اینســتاگرام را در اینترنــت جســتجو کــرده و آن را دانلــود
کنیــد .تصویــر ایــن آیکــون بــه صــورت رایــگان و بــا اندازههــا و کیفیتهــای مختلــف
در دســترس همــه قــرار دارد.
گام دوم= انــدازه آیکــون و شــکل ظاهــری آن بایــد بــا دیگــر عناصر ســایت شــما همخوانی
داشــته باشــد .توجــه داشــته باشــید انــدازه مناســب بــرای آیکــون شــبکههای اجتماعــی
 32پیکســل در  32پیکســل است.
گام ســوم= بــه ســمت ســرور یــا سیســتم مدیریــت محتــوای ســایت خودتــان برویــد .اگــر
نمیدانیــد چطــور بایــد ایــن کار را بکنیــد از یــک کارشــناس کمــک بگیریــد .همچنیــن
میتوانیــد بــا توجــه بــه ابــزاری کــه بــا آن ســایت را ســاختهاید (وردپــرس ،ویکــس یــا
زبانهــای برنامــه نویســی و ابزارهــای دیگــر بــرای ســاخت وبســایت) راهنمــای ابــزار
مربوطــه را در اینترنــت جســتجو کنیــد و بخوانیــد.
گام چهارم= در قسمت سیستم مدیریت سایت ،آیکون اینستاگرام را اضافه کنید.
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گام ششــم= در گام آخــر ،عکــس آیکــون اضافــه شــده را بــه آمرحلــه http://www.
 instagram.com/yourusernameلینــک کنیــد .در ایــن آمرحلــه اطالعــات

حســاب کاربــری اینســتاگرام خــود را وارد کنیــد تــا کاربــر بتوانــد مســتقیماً وارد صفحــه
اینســتاگرام شــما بشــود.
تمــام شــبکههای اجتماعــی ایــن امــکان را دارنــد و میتوانیــد گامهــای بــاال (بــه جــز
گام  )5را بــرای اضافــه کــردن آنهــا بــه وبســایت خــود بــه کار ببندیــد.

مرحلــه هفتــم – آیــا انتشــار محتــوای وبســایت شــما در
ـتاگرام دیگــران ،امکانپذیــر اســت؟
اینسـ
ِ

حتمــاً در انتهــای مطالــب اینترنتــی ،دکمههــای بــه اشــتراکگذاری در شــبکههای
اجتماعــی را دیدهایــد .ایــن دکمههــا ،بــه خواننــده اجــازه میدهنــد تــا بــا ذکــر نــام و
ســایت شــما ،محتــوای وبســایت شــما را در صفحههــای شــبکه اجتماعــی ،وبالگهــا

و وبســایتهای خودشــان بــه جــزء در اینســتاگرام منتشــر کننــد .احتمــاالً دلیــل ایــن
امــر ایــن اســت کــه شــمار کلمــات یــک محتــوای وبســایت ،بســیار طوالنیتــر از شــمار
مجــاز کلماتــی اســت کــه میتــوان در یــک پســت اینســتاگرام منتشــر کــرد .بــه هــر
حــال ایــن امــکان بــرای اینســتاگرام وجــود نــدارد.
ولــی مــا پیشــنهاد میکنیــم کــه ســعی کنیــد تمامــی عکسهــا ،اینفوگرافیکهــا و
نمودارهایــی کــه در ســایت اســتفاده میکنیــد ،دارای لوگــوی وبســایت شــما و معــرف
برنــد شــما باشــند .حتیاالمــکان ســعی کنیــد آمرحلــه وبســایت هــم در قســمت
پاییــن تصاویــر حــک شــود .زیــرا در ایــن صــورت،اگــر افــرادی بخواهنــد از عکسهــای
وبســایت شــما در فضاهایــی مثــل اینســتاگرام اســتفاده کننــد ،بازدیدکننــدگان لوگــو و

آمرحلــه ســایت شــما را میبیننــد و احتمــاالً بــه ســایت شــما مراجعــه خواهنــد کــرد.
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فرامــوش نکنیــد کــه تولیــد محتــوای شــبکههای اجتماعــی ،یکــی از مهمتریــن
نکتههایــی اســت کــه اگــر در پــی موفقیــت هســتید ،بایــد بــه آن توجــه کنیــد .محتــوای
بهینــه ،مفیــد و جــذاب ،کاربــران را بــه ســوی شــما روانــه میکنــد.
همچنیــن میتوانیــد در انتهــای هــر مطلــب ،از خواننــدگان بخواهیــد کــه در صــورت
اســتفاده از مطالــب شــما در وبســایت یــا صفحــات شــبکههای اجتماعــی خودشــان،

حتمـاً بــه شــما و وبســایتتان اشــاره کننــد و آمرحلــه وبســایت را در انتهــای مطلــب
خــود ذکــر کننــد.

نتیجهگیری

اســتفاده از اینســتاگرام بــرای رشــد کســبوکار ،یکــی از گزینههــای حیاتــی در

رقابتــی کســبوکارهای اینترنتــی اســت .امــروز میبینیــم کــه تقریبــاً تمامــی
بــازار
ِ

ـبوکارهای کوچــک و بــزرگ در سراســر دنیــا ،صفحــه مخصــوص بــه خودشــان را
کسـ 
ـی ســاده
در اینســتاگرام دارنــد و بخــش بزرگــی از درآمدشــان از همیــن شــبکه اجتماعـ ِ
و محبــوب ،عایدشــان میشــود .کســبوکارهای ایرانــی هــم از ایــن قاعــده مســتثنی

نیســتند و پابهپــای کسـبوکارهای جهانــی ،از امکاناتــی کــه اینســتاگرام در اختیارشــان
قــرار داده اســت ،نهایــت بهــره را میبرنــد.

www.armanic.com

۲۲

تبدیل صفحه اینستاگرام به وبسایت در  7مرحله
بــا اینحــال ،بــا نگاهــی گــذرا بــه تاریخچــه و سرنوشــت شــبکههای اجتماعــی محبــوب
خارجــی در کشــورمان ایــران میبینیــم کــه همگــی بــا خطــر فیلترینــگ تهدید میشــوند
و بعضیهایشــان هــم ماننــد فیسبــوک و تلگــرام کــه بــه رشــد چشــمگیری در ایــران
رســیدهبودنــد ،نهایتـاً بــا فیلتــر شــدن از دنیــای رقابــت کسـبوکارهای اینترنتــی ایرانــی
خارج شــدند.
در حــال حاضــر ،بزرگتریــن و محبوبتریــن شــبکه اجتماعــی در ایــران ،اینســتاگرام
اســت و کس ـبوکارهای کوچــک و بــزرگ در ایــن شــبکه فعالیــت دارنــد .بــا اینحــال،
اینســتاگرام هــم از خطــر فیلتریــگ در امــان نیســت و اگــر صاحبــان کســبوکارها
نخواهنــد یــا نتواننــد ،راهحلــی بــرای بقــای خودشــان بعــد از فیلترینــگ پیــدا کننــد،
سهمشــان در ایــن رقابــت تنگاتنــگ ،قطعــاً نابــودی و ورشکســتی خواهــد بــود.

مــا در ایــن مقالــه ســعی کردیــم در مــورد راهکارهایــی صحبــت کنیــم کــه کسـبوکارها
را از خطــر ورشکســتگی بعــد از فیلترینــگ اینســتاگرام ،تــا حــدودی در امــان نــگاه
میدارنــد .همچنیــن مطالــب جانبــی را در راســتای رشــد کســبوکارهای بیــرون از
فضــای اینســتاگرام و البتــه بــا کمــک ایــن شــبکه اجتماعــی محبــوب ،تقدیــم شــما
کردیــم.
بــه هــر جهــت ،عقــل ســلیم مــا را بــه پیشــگیری وا مـیدارد و امیــد داریــم بــا تجربـهای
کــه پــس از فیلترینــگ تلگــرام کســب کردیــم ،در مــورد اینســتاگرام محتاطانهتــر و
عاقالنهتــر تصمیــم بگیریــم .بــرای دریافــت اطالعــات بیشــتر در ایــن زمینــه ،بهتــر اســت
زمانــی را بــه مشــاوره اختصــاص دهیــد و تمامــی مراحــل کار را بــه خوبــی بشناســید.
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