Instagram by

Ο δωρεάν οδηγός για να κερδίσεις πελάτες χωρίς να χάσεις χρήματα!

Τιπς για το Instagram
κράτησε απλό και συγκεκριμένο bio
πρόσθεσε συνδέσμους μόνο στο bio
χρησιμοποίησε απλό λεξιλόγιο
κάνε ερωτήσεις
χρησιμοποίησε τα σωστά hashtags
αλληλεπίδρασε με hashtags
αλληλεπίδρασε με το κοινό σου
δημοσίευσε την κατάλληλη στιγμή
δημοσίευσε stories κάθε μέρα
χρησιμοποίησε ένα θέμα για το feed σου
έλεγξε τα στατιστικά σου
προώθησε το προφίλ σου

Απλό, καθαρό &
συγκεκριμένο bio
Μην προσθέτεις hashtags και πολλά
emojis στο bio. Τα hashtags δεν
προσθέτουν ούτε ομορφιά ούτε αξία. Τα
emojis δεν μπορούν να διαβαστούν από
όλες τις κινητές συσκευές και
δημιουργούν ξανά μια περίπλοκη εικόνα.
Χρησιμοποιήστε χαρούμενη και απλή
γλώσσα για να περιγράψεις τι είναι αυτό
που κάνεις.
Πρόσθεσε ένα σημαντικό σύνδεσμο, στον
οποίο να βρίσκονται όλες οι χρήσιμες
πληροφορίες για την επιχείρησή σου.

Πρόσθεσε links
μόνο στο bio
Το μόνο μέρος για να προσθέσεις
συνδέσμους στο Instagram είναι το
bio. Μόνο το bio είναι φιλικό προς
τη σύνδεση. Μην προσθέσεις
συνδέσμους στις δημοσιεύσεις σου,
γιατί δεν αναγνωρίζονται από την
πλατφόρμα, δεν οδηγούν πουθενά
και δεν φαίνονται όμορφα.

Χρησιμοποίησε απλή
γλώσσα
Μην κάνεις τα πράγματα περίπλοκα για το
κοινό σου. Δεν χρειάζεται να δείξεις ότι
είσαι μορφωμένος και επαγγελματίας, αλλά
να καταλάβουν τι γράφεις, τι προσφέρεις
και πώς μπορείς να βοηθήσεις.
Κάνε ερωτήσεις στο κοινό σου για να το
κρατήσεις αφοσιωμένο, οδήγησέ το στην
επόμενη δημοσίευσή σου ή στείλε ένα
μήνυμα για να γνωριστείτε.

Κάνε ερωτήσεις
Κάνε ερωτήσεις στο κοινό σου. Δώσ'του τροφή
για σκέψη. Ξέρει όλα όσα χρειάζεται; Σε
χρειάζεται; Παρακίνησέ το να ζητήσει
περισσότερες πληροφορίες.
Μπορείς, επίσης, να μάθεις κι εσύ τα
ενδιαφέροντά του, τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζει, τις ανάγκες που έχει, να
βελτιωθείς και να προσαρμοστείς σε αυτά.
Κάντο μέσα από τις αναρτήσεις σου, τα stories
σου, την ιστοσελίδα σου...κάντο παντού!

Χρησιμοποίησε hashtags
Το Instagram επιτρέπει να προσθέσεις
ως και 30 hashtags στη λεζάντα κάθε
ποστ και 12 hashtags στα stories (10
στο κείμενο και 2 σε stickers).
Χρησιμοποίησε hashtags πολύ σχετικά
με το αντικείμενό σου που ΔΕΝ έχουν
εκατομμύρια αποτελέσματα.
Έλεγξε να βρίσκονται στα «πρόσφατα»
και στα «κορυφαία», για να ξέρεις ότι
είναι δυνατά και ενεργά.

Αλληλεπίδρασε με
τα hashtags
Ας υποθέσουμε, ότι χρησιμοποιείς το
hashtag #bluejeans. Κάνε κλικ σε αυτό
το hashtag και βρες άλλες δημοσιεύσεις
που το έχουν χρησιμοποιήσει, επίσης.
Άφησε ουσιαστικά σχόλια σε αυτές τις
δημοσιεύσεις. Αυτός είναι ένας τρόπος
για να διευρύνεις το κοινό σου και να
δημιουργήσεις νέες σχέσεις με άλλους
λογαριασμούς.

Αλληλεπίδρασε με το
κοινό σου
Όταν αφήνουν σχόλια, να απαντάς
πάντα! Από ένα απλό «ευχαριστώ» ή
«δείτε το άρθρο μου για το Χ, υποθέτω
ότι θα το βρείτε ενδιαφέρον», μέχρι
ουσιαστικές και μεγάλες συζητήσεις,
που μπορεί να ξεκινήσουν από σχόλια
και να οδηγήσουν σε μηνύματα και
συναντήσεις.

Βρες την ιδανική ώρα
για δημοσίευση
Δημοσίευσε από 3 έως 7 ποστ την
εβδομάδα.
Έλεγξε τα στατιστικά για να βρεις
ποιες ώρες και ποιες μέρες της
εβδομάδας λειτουργούν καλύτερα
για τον λογαριασμό σου.

Ανέβασε stories κάθε μέρα
Ανέβασε από 1 έως 7 stories κάθε μέρα! Η
επικαιρότητα είναι πολύ σημαντική για
τα Social Media. Να είσαι παρόν/ούσα σε
ό,τι συμβαίνει! Ίσως είναι μια γιορτή ή
μια τάση, ίσως μια μεγάλη στιγμή που
συνέβη στη ζωή σου! Μην ξεχνάς το
κοινό σου σε αυτές τις στιγμές για να
μην σε ξεχάσει κι αυτό!
Χρησιμοποίησε τα καλύτερα stories ως
highlights σε διαφορετικές κατηγορίες.
Δημιούργησε διαδραστικά stories για να
αλληλεπιδράς πάντα με το κοινό σου!

highlights

Χρησιμοποίησε ένα θέμα
στο feed σου
Χρησιμοποίησε ένα θέμα διάταξης για το
feed σου, ώστε να φαίνεται ομοιόμορφο.
Θα μπορούσε να είναι minimal ή πολύ ποπ,
με βάση συγκεκριμένα χρώματα, σκούρο ή
ανοιχτό, ζεστό ή κρύο, με κείμενο ή χωρίς,
οριζόντιο ή κάθετο, με βάση σχήματα ή με
όρια.
Επίλεξε αυτό που ταιριάζει καλύτερα στον
κλάδο και την προσωπικότητά σου.

Τσέκαρε τα στατιστικά σου
Τσέκαρε τα στατιστικά στοιχεία
του λογαριασμού σου. Είναι ο
προσωπικός σου χώρος
απόδοσης.
Εδω μπορείς να δεις ποιο είδος
δημοσιεύσεων έχει μεγαλύτερη
απήχηση και ποια είναι η ιδανική
ώρα δημοσίευσης.
Από αυτές τις πληροφορίες
μπορείς να βελτιώσεις τις
επόμενες δημοσιεύσεις.

Προώθησε το προφιλ
σου στο Instagram
Μην το ξεχνάς! Προώθησε το στο blog
σου, στην ιστοσελίδα σου, στη σελίδα
σου στο Facebook, κάντο όταν μιλάς
για τη δουλειά σου, όταν δίνεις την
επαγγελματική σου κάρτα! Είναι
κομμάτι της δουλειάς σου κι αυτό!
Όλοι σκρολάρουν στα social media
για χίλιους λόγους όλη μέρα κάθε
μέρα. Δώστε τους έναν ακόμη λόγο. ;)

Διαδικτυακή παρουσία
Όλοι χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο καθημερινά στη ζωή μας για να
μάθουμε, να αγοράσουμε και να πάρουμε αποφάσεις.
Για αυτό, όταν μιλάς για την επιχείρησή σου, πρέπει οι δυνητικοί πελάτες
σου να μπορούν να σε βρουν στο διαδίκτυο, διαφορετικά θα τους χάσεις
και θα πάνε κάπου αλλού, σε κάποιον με ενεργή παρουσία στο διαδίκτυο.
Όσο περισσότερο χρησιμοποιείς την online παρουσία σου τόσο
περισσότερο σε ανταμείβουν οι πλατφόρμες!
Σκεψου την ιστοσελίδα σου ως το διαδικτυακό σου σπίτι, την παρουσία
σου στην Google ως την πόλη που ζεις και τα social media ως τους
γείτονες, τους φίλους και την οικογένειά σου. Σκοπός σου είναι να είσαι
συμπαθές μέλος της κοινωνίας αυτής, να είσαι χρήσιμος, να είσαι παρών!

Thank you for reading me!

www.catnipmarketing.net

