
میالد پرنده



شکر گزاری 
چرا شکر گزاری

خدایا
...برایشکرت



کنماچخودتو 



ما چی می خواهیم از این زندگی؟



دنیا به سمت دیجیاتلی شدن میره





چرا اینساتگرام



اینساتگرام ، شغل دوم درآمد اول



چیز2چشم ما 
رو نمی بینه



باور داری که میشه؟



هدف اولت کمک کردن



عالقه مندی

توان مندی

نیاز بازار

ابزارهای در دسترس



ایــــده بـــرای شـــروع44
فتوشاپ

برنامه نویسی
طراحی سایت

ساخت اپلیکیشن
سئو

مقاله نویسی
انیمیشن سازی

تدوین
عکاسی

اینستاگرام
شبکه های اجتماعی

سخنرانی
بازاریابی
بان بدن

زبان خارجی
پاورپوینت

اکسل
دست سازهای خانگی

نقاشی
رزین

خیاطی
آرایش

تعمیرات خودرو
کسب و کار اینترنتی

(یادگیری)آموزش 
تندخوانی

بورس
حسابداری

کوچینگ

موفقیت
کنکور

بدن سازی
ورزش

مهاجرت
ارزهای دیجیتال

مدیتیشن
آشپزی

ساخت بدلیجات
ساخت ترشی

التعمیرات لوازم دیجیت
قانون جذب

آهنگسازی و خوانندگی
روانشناسی

یفروش محصول فیزیک
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شیدبمتخصص تو کار خودتون 
مدرک تحصیلی

ارتباطات
دانش جو

ساده توضیح می دهند



ههر روز آموزش می  یبنه و تولید محتوا می کن



تولید محتوابهترین نرم افزارها برای 

:سیستم

:گوشی

افترافکتپریمیرکمتازیافتوشاپ

کاین مستراینشات



چی بزاریم؟
قبل و بعد

تصاویر و ویدئو طنز
(عکس/ ویدئو )نکات جالب
پشت صحنه

پاسخ  به سواالت پر تکرار
...حقایقی درباره
....صرفه جویی

حل یک مسئله
معرفی یک محصول

اشتراک گذاری نظرات مخاطبین
نظر سنجی

یه سوال چالشی
جای خالی را پر کنید

مناسبتی
اخبار مطرح و قالب به کار

کتاب مرتبط
نقل قول

باز آفرینی
آموزش





یاد بگیرم؟کجااز 
گوگل

یوتیوب
آپارات

فرادرس
فرانش
داناپ
یادآپ

ایسمینار
ایوند

سایت های تخصصی
(کالس حضوری)دیوار
متمم

آزمون خطا
اینستاگرام

...و



مثل بسته بندی جذابکاور خوب واسه تیتر 



فرمول جذاب بری تیتر نویسی3



کنجکاوی
این پست مزخرف است

این کار را انجام دهید
...اگر میخواهید بدبخت شوید



چی ، چرا ، چگونه
کیلو کم کنیم 0 چگونه 

کپی رایتینگ چیست؟
مچرا باید هر روز پست بزاری
تری چگونه اعتماد به نفس بیش

داشته باشیم؟



قام اعداد و ار
راه برای فروش بیشتر7
ثروتمند دنیا5
راه برای کسب درآمد00



قبا تحلیل ر



کجا یپداشون کنیم؟
با هشتگ پیداشون کنیم-1

اسم کسب و کار رو سرچ کنیم-2
تو گوگل سرچ کنیم -3

از سایتشون بریم اینستاگرام-4
خیابون ها-5



چیکار کنیم؟
زمان-3استوری هاشون-2پست هاشون-1

نحوه پاسخگویی-6کارمندانکامنت ها-4

خوبی ها و بدی ها-8برتری و ضعف-7

...و -10بیو ، کپشن ، رنگ سازمانی-9



الگو بگیر ، کپی نکن



پست3روزی یک پست     یا     هفته ای 
چراغ استوری همیشه روشن



گراماستیرو ، خفن تیرن ابزار اینسات

بهکار استوری درگیر کردن مخاط



استیرو
الیف استایل

موضوعات حال خوب کن
بهترین مکان برای پول درآوردن

خودمونی باش اینجا
یک نکته کوچک

قرار عاشقانه
تعامل شما با بقیه



هایالیت
بهتریناشو بزار-1
ویترین جذاب-2
کاور هایالیت-3
نظرات شرکت کنندگان-4





پروفایل
عکس با کیفیت-1
ترجیحا خودتون-2
لوگوی کسب و کارتون-3
عکس خالقانه-4
عکسی که مشخص باشه-5
عکسی که مشخص نباشه-6



یبو یا بایو
معرفی خالقانه-1
استفاده از ایموجی-2
مزایای کار شما-3
عامیانه-4
هشتگ اختصاصی-5
دعوت به اقدام-6





layoutلی اوت 
زیبایی بصری و حس خوب-1
حرفه ای -2
زمان بیشتری توی پیج میمونه-3
تنبلی تعطیل-4
احتمال  فالو شدن در زمان تبلیغات-5
طبقه بندی پیج راحت تره-6
وجه تمایز شما و رقبا-7





کپشن
کوتاه

همراه با ایموجی
جذاب و خودمونی

کال تو اکشن



فرمت پست
igtvکراسل



آپاندیس



بیشتر دیده می شین% 1-12
تا میتونین بزارین30تا -2
تکراری نزارین-3
هشتگ های پر بازدید رو نزن-4



الیو
جلب اعتماد

فعال کردن مخاطبان غیر فعال
افزایش نرخ تعامل

(الیو دو نفره)افزایش فالوور 
(وانتشار کل الیو یا قسمتی از الی)تولید محتوا 

انتشار در سایت



جناب واتسون



کامل گرایی
مرگ خاموش





ندارمdslrو دوبرین پرده سبز آخه 





هزار کارمند630با 
کشور63پر جمعیت تر از 



همین کافیه؟(  سال)ات چندین ماه 



فروش کاالی فییزکی

فروش آموزش نآالین

معرفی محصول%  7 
محتوای مرتبط%  3

روز آموزش03
روز کمپین فروش7



دقیقا بهش بگو چیکار کنه
الیک کن
ِشیر کن

ذخیره کن
کامنت بزار



FOLLOWERSافزایش 



(فالو ، نآفالو) برات 



فالوور اول1000ات  500







Share & save



تعامل



...آما



اسفتاده از هشتگ

نوع دومنوع اول



تبلیغات



ندرآمدت رو تبلیغات ک% 50ات 30



یچند نکته پایان



اینا دکیرو نیست





متن نگار



حضور مستمر
تقویم محتوایی درست کن

پست3حداقل هفته ای 



شدشروعشد کار شما تمومکار من 




