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داستان صفحه چرخ زرین

Charkhzarrin



1396تا 1386فعالیت های من از 



1396از / دیجیتال مارکتینگ 



1389از / اینستاگرام 



1397آذر 

ربات

ارگانیگ

فیک
https://www.aparat.com/v/8TWFb

https://www.aparat.com/v/8TWFb


1397آذر و دی 

روز یک پست3به طور متوسط هر 



1398تا اسفند 1397از آذر 

97تا دی 97از آذر 

پست 8/ ماه 1

فالوور600تا 400از 

98تا خرداد 97از دی 

پست 8/ ماه 5

فالوورK11.2تا 600از 

98تا اسفند 98از خرداد 

پست 15/  ماه 9

فالوورK15.5تا K11.2از 

200+K10.6+K4.3+



؟!ربات؟

June 2019

1398خرداد 



؟!ربات؟



پست آخر6آمار 



پست آخر6آمار 



ماجرای استفاده از ربات

شخصی بودن اکانت من. 1

ارزان بودن. 3قابلیت فالو کردن اکانت های پرایوت            . 2بدون نیاز به گرفتن پسورد      . 1

االفالو کردن از اکانت هایی با اینگیجمنت ب. 2

نه به فیک/ آنفالو -فقط فالو/ K10فقط تا . 4بررسی روزانه نرخ جذب فالوور. 3

وییپاسخگ/نوع تولید محتوا / موضوع محتوا . 6اینگیجمنت ریت% 10حفظ . 5



مخاطب محتوا

(دوستان و اقوام )

حرفه ایمبتدی نیمه حرفه ای
(صاحبان کسب وکارهای کوچیک (دیجیتال مارکترها)(



Sweet Spotمن، مخاطب و 

کم حوصله با یه عالمه سئوال اینستاگرامی: مخاطبکنجکاو و خوره: من



موضوع محتوا

به زبان آدمیزادامکانات اینستاگرام آموزش



مزیت محتوا

Nicheتمرکز بر یک . 1

بیان شفاف و ساده. 2

اصل بودن/ کپی نبودن . 3



نوع و قالب محتوا

?How to/ چطوری؟ 

Carousel/ اسالیدی 



نوع و قالب محتوا

پرهیز از کمال گرایی

نه به گرید
پافشاری بر نظم

فونت درشت
PicsartPhotoshop



نوع و قالب محتوا



نوع و قالب محتوا



لحن محتوا

غیررسمی

دوستانه

محاوره ای



تولید محتوا

ساعت مطالعه3تا 2

واساعت تولید محت9تا 8



انتشار محتوا

شب9جمعه ها ساعت 



توالی انتشار محتوا
1398/06/08بیو حرفه ای اینستاگرام

1398/07/05امنیت اینستاگرام
1398/07/16درباره فالوور فیک اینستاگرام

1398/08/03آموزش محدود کردن افراد در اینستاگرام
1398/08/17آمار پست اینستاگرام

1398/09/22بکاپ گرفتن از اینستاگرام
1398/10/06افکت های اینستاگرام

1398/11/18آمار استوری اینستاگرام



توزیع محتوا

خود محتوا

(CTA)فراخوان عمل 

شبکه سازی

دوستان قدیمی و جدید



توزیع محتوا



توزیع محتوا



توزیع محتوا



پاسخگویی به سئواالت مخاطب

نفر186: 98بهمن 
نفر219: 98دی 

ساعت بعد از انتشار و بعدتر3پاسخ به کامنت تا 

ساعت بعد از پرسش24پاسخ به دایرکت حداکثر تا 



پاسخگویی به سئواالت مخاطب



آمار اینستاگرام

Like

2789الگوریتم اینستاگرام-بیشتر دیده شدن پست 

2661حل مشکل اکشن بالک اینستاگرام

2202بیو حرفه ای اینستاگرام

2081آموزش محدود کردن افراد در اینستاگرام



آمار اینستاگرام

Comment

500حل مشکل اکشن بالک اینستاگرام

462هک نشدن در اینستاگرام

421الگوریتم اینستاگرام-بیشتر دیده شدن پست 

412آمار پست اینستاگرام



آمار اینستاگرام

Share

3535حل مشکل اکشن بالک اینستاگرام

1431بکاپ گرفتن از اینستاگرام

1323الگوریتم اینستاگرام-بیشتر دیده شدن پست 

1177آمار پست اینستاگرام



مخاطب محتوا

(دوستان و اقوام )

حرفه ایمبتدی نیمه حرفه ای
(صاحبان کسب وکارهای کوچیک (دیجیتال مارکترها)(



آمار اینستاگرام

Profile Visit

3980مشکل اکشن بالک اینستاگرامحل 

1861حرفه ای اینستاگرامبیو 

1820رامالگوریتم اینستاگ-دیده شدن پست بیشتر 

1229نشدن در اینستاگرامهک 



آمار اینستاگرام
12084قوانین اینستاگرام

12179دانلود ویدیو با تلگرام
12245بیو طوالنی اینستاگرام

12335انتخاب هشتگ در اینستاگرام
12481استفاده از اکسپلور اینستاگرام

13280بیو حرفه ای اینستاگرام
13600امنیت اینستاگرام

13870درباره فالوور فیک اینستاگرام
14099آموزش محدود کردن افراد در اینستاگرام

14274آمار پست اینستاگرام
14550بکاپ گرفتن از اینستاگرام

14866افکت های اینستاگرام
15325آمار استوری اینستاگرام

+95
+66
+90

+146
+799
+320
+270
+229
+175
+276
+316
+459



آمار اینستاگرام

ReachR-FollowingR-Nfollowing

23202951313689امنیت اینستاگرام

22572948113091بیو حرفه ای اینستاگرام

33113861024503حل مشکل اکشن بالک اینستاگرام

1152382973226افکت های اینستاگرام

1450682696237الگوریتم اینستاگرام-بیشتر دیده شدن پست 

1443782306207آموزش محدود کردن افراد در اینستاگرام

1360081605440آمار استوری اینستاگرام



آمار اینستاگرام



ممنون از توجه شما

:(هم اینجا، هم بعدا در شبکه های اجتماعی . اگر سئوالی دارید در خدمتم
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مرتضی چرخ زرین
کارشناس بازاریابی محتوایی

Personal Contact :

Telegram: https://t.me/charkhzarrin

Twitter: https://twitter.com/Charkhzarrin

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/charkhzarrin/

Instagram: https://instagram.com/charkhzarrin
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https://t.me/charkhzarrin
https://twitter.com/Charkhzarrin
https://www.linkedin.com/in/charkhzarrin/
https://instagram.com/charkhzarrin

