 ۵ایده تولید محتوا در اینستاگرام برای وقتی که ایده ندارید
نویسنده :علی اکبر فرج
تولیــد محتــوا بــا برنامــه ای منظــم در اینســتاگرام بــرای افزایــش تعــداد مخاطبیــن
بســیار مهــم اســت .ولــی گاهــی پیــش میایــد کــه در زمــان مخصــوص بــه تولیــد
محتــوا ایــده نداریــم و زمانمــان بــرای انتشــار محتــوا محــدود مــی شــود.
در زیــر بــه  5ایــده تولیــد محتــوا پرداختیــم تــا وقتــی در ایــن موقعیــت قــرار گرفتیــد
از ایــن ایــده هــا بــرای تولیــد محتــوا در اینســتاگرام اســتفاده کنیــد همچنیــن اســتفاده
کــردن از ایــن ایــده هــا مــی توانــد باعــث افزایــش اطمینــان مخاطبیــن شــود.
 -1پست مناسبتی بگذارید
مــردم معمــوال عــادت کــرده انــد کــه پســت هــای مناســبتی تقویــم را بــه یــاد داشــته
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باشــند امــا مــا مناســبت هــای جهانــی ای داریــم کــه یقینــا افــراد آن تاریــخ هــا را بــه
یــاد نمــی آورنــد و بــرای آن هــا جــذاب اســت .پســت مناســبتی در زمانــی کــه شــما
محتوایــی نداریــد بســیار مناســب اســت .بــرای گذاشــتن پســت مناســبتی مراحــل زیــر
را دنبــال کنیــد.
پیدا کردن مناسبت امروز
مناســبت کمــی را شــما در تقویــم هــای روزانــه خــود میبینیــد .در صورتــی کــه مــا
مناســبت هــای جهانــی بســیار زیــادی داریــم.
مناســبت هــای جهانــی شــامل :روز آمــار و برنامــه ریــزی ،روز ســازمان ملــل ،روز جهانــی
پاســتا ،روز جهانــی انیمیشــن ،روز جهانــی اینترنتــی ،روز نوجــوان ،روز جهانــی آبنبــات و
… .ســایت بــاگ اد قبــل از شــروع هــر مــاه ایــن مناســبت هــا را لیســت میکنــد نمونــه
ای از ایــن تقویــم را مــی توانیــد در ایــن لینــک ببینیــد.
تولید محتوا و تلفیق آن با محتوای مناسبتی
بــرای تولیــد محتــوا ســخت نگیریــد ،حتــی مــی توانیــد ایــن روز را تبریــک یــا تســلیت
بگوییــد و یــا حتــی نمونــه هــای موفــق افــرادی کــه در ایــن روز فعالیتــی مرتبط داشــته
انــد را بــه مخاطبیــن خــود نمایــش دهیــد .در مطلــب آمــوزش بازاریابــی محتــوا گام
بــه گام توضیــح دادیــم کــه چگونــه مــی توانیــد محتــوا تولیــد کنیــد.
 -2به پشت صحنه بروید
ایــن ایــده یکــی از قدرتمنــد تریــن و ســاده تریــن راه هــای تولید محتــوا در اینســتاگرام
اســت .مــردم بســیار مشــتاق هســتند کــه خودتــان چــکار میکنیــد .اگــر کار شــما
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خدماتــی اســت مــی توانیــد از خدماتــی کــه انجــام مــی دهیــد فیلــم کوتاهــی تهیــه
کنیــد .اگــر نمــی خواهیــد خودتــان را جلــو دوربیــن قــرار دهیــد کافیســت از کار انجــام
شــده فیلــم بگیریــد.
نکتــه بســیار مهــم در فیلــم هــای پشــت صحنــه ایــن اســت کــه بــدون ویرایــش
اســت .یعنــی اگــر در همــان فیلــم صداهــای زیــادی اســت و یــا حتــی در تصویــر
مــکان جســمی بــه دســتی قــرار نگرفتــه اســت اهمیــت ندهیــد .پیشــنهاد میکنــم
فیلــم هــای پشــتی صحنــه زیــادی تولیــد کنیــد تــا در زمانــی کــه محتوایــی نداریــد از
ایــن محتــوا بــرای تولیــد محتــوا در اینســتاگرام اســتفاده کنیــد .مــی توانیــد ویدیئــو
هــا را در جایــی ذخیــره کنیــد تــا زمــان مناســب از آن اســتفاده کنیــد.
 -3تولید محتوا توسط مخاطب
یکــی دیگــر از ســاده تریــن روش هــای تولیــد محتــوا ،تولیــد محتوایــی اســت کــه
مخاطــب مســبب آن بــوده اســت .ببینیــد مخاطبــی نظــر جداگانــه ای در رابطــه بــا
پســت قدیــم شــما بصــورت کامنــت منتشــر کــرده اســت یــا نــه .کافیســت در پســت
ایــن نظــر جداگانــه را بصــورت عمقــی بررســی کنیــد.
شــاید در پســت هــای قبلــی کســی دیــدگاه یــا نظــر جداگانــه ای نداشــته باشــد .اگــر
فالورهــای شــما پاییــن اســت پیشــنهاد میکنــم بــه پیــچ هــای رقیــب خــود مراجعــه
کنیــد و کامنــت هــای پســت هــا را بررســی کنیــد .ببینیــد چــه نظــر هــای مخالــف یــا
موافقــی را میبینیــد .کافیســت راجــع بــه نظــر هــای مخالــف یــا موافــق یــک محتــوا
تولیــد کنیــد و بگوییــد کــه مخالفــت یــا موافقــت بــا ایــن محتــوا منجــر بــه چــه
چیــزی خواهــد شــد.
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 -4در تولید محتوای اینستاگرام از نقل قول استفاده کنید
بــزرگان راجــع بــه کســب و کار شــما چــه نظــر یــا دیدگاهــی دارنــد .کافیســت ایــن نظر
هــا را در پیــچ خــود منتشــر کنیــد تــا اطمینــان مخاطبیــن افزایــش پیــدا کنــد .مثــا
اگــر اســتیو جابــز راجــع بــه کســب و کار شــما نظــری گفتــه کافیســت آن را منتشــر
کنیــد تــا اطمینــان مخاطبیــن افزایــش پیــدا کنــد .اگــر از ایــن ایــده اســتفاده نکــرده
ایــد حتمــا اســتفاده کنیــد .بــرای اســتفاده از ایــن ایــده مراحــل زیــر را دنبــال کنیــد.
اسم حوزه کاری شما به انگلیسی چیست؟
بــرای پیــدا کــردن نقــل قــول بهتــر اســت از ابــزار مترجــم گــوگل اســتفاده کنیــد .کار
بــا ایــن ابــزار بســیار ســاده اســت .ایــن ابــزار بــه شــما کمــک میکنــد یــک یــا چنــد
کلمــه را بــه زبــان هــای مختلــف بــه هــم ترجمــه کنیــد .مثــا مــن مــی خــوام راجــع
بــه بازاریابــی اینترنتــی نقــل قولــی پیــدا کنــم .اول بازاریابــی اینترنتــی را بــه انگلیســی
توســط ایــن ابــزار ترجمــه میکنــم.
بــرای وارد شــدن بــه ایــن ابــزار ایــن لینــک را بــاز کنیــد و یــک قســمت را بــر روی
فارســی بگذاریــد و قســمت دیگــر را بــر روی انگلیســی قــرار دهیــد .کلمــه مــورد نظــر
را در قســمت فارســی کــه بنویســیم ،انگلیســی آن در همــان لحظــه در قســمت دیگــر
نمایــان مــی شــود( .ابــزار گــوگل بــرای ترجمــه متــون)
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جستجو
گوگل را باز کنید و کلمه مورد نظر را در فرمول زیر بگذارید.
.…………………… + Quote
مثلquote + internet marketing :
بــا جســتجو جملــه بــاال متوجــه شــدم بیــش از  100جملــه از افــراد مشــهور جهــان
راجــع بــه بازاریابــی اینترنتــی صحبــت کــرده انــد  .ایــن یــک فرصــت عالــی بــرای بــه
اشــتراک گذاشــتن یکــی از ایــن جمــات اســت .کافیســت یکــی از ایــن جمــات بــا
اســتفاده از ابــزار مترجــم گــوگل ترجمــه کنیــد و دقیقــا آن جملــه را همــراه بــا نویســنده
آن درج کنیــد.
 -5پرسش و پاسخ
یــک راه حــل ســاده و ســریع بــرای ارســال یــک پســت حرفــه ای و ســریع ایــن اســت
کــه بــه یکــی از پیــچ هــای پــر مخاطــب مراجعــه کنیــد و ببینیــد افــراد چــه ســوالی
میپرســند .خیلــی از افــراد مشــهور هســتند کــه فرصــت پاســخگویی ندارنــد .شــما مــی
توانیــد از ایــن فرصــت اســتفاده کنیــد و پاســخ آن مخاطــب را بصــورت پســت منتشــر
کنیــد .بــا ایــن ترفنــد خیلــی ســریع مــی توانیــد اطمینــان مخاطبیــن را بدســت آوریــد.
نتیجــه گیــری :در ایــن مطلــب  5ایــده گفتیــم کــه بــه شــما در تولیــد محتــوا در
اینســتاگرام کمــک میکنــد .ولــی ایــن نکتــه را بــه یــاد داشــته باشــید کــه نبایــد تولیــد
محتــوا اشــتباه کنیــد.
منبع :خط یک

5

