


Модуль 1/1

- Реєстрація Instagram акаунта; 

- Функціонал Instagram;

- Оформлення аккаунта:ім’я, аватар, опис, активні посилання;

- Безпезпека акаунта;

- Статистика бізнес-акаунтів і ключеві показники;

Оформлення акаунта, функціонал, підготовка до прийому трафіка

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC'%D1%8F


Чому потрібно розвивати бізес
саме в INSTAGRAM



1. Instagam – це соціальна мележа, яка найшвидше розвивається

www.businessinsider.com



2. В Instagam – точно є ваші клієнти!

В україні зареєстровано – 9 900 000 Акаунтів

3 900 000 - Чоловіків

5 900 000 - Жінок



2. В Instagram - сама соціально-активна аудиторія

- 43,1%  Користувачів переглядують свою сторінку 1-3 рази на день

3. Залучення «Вовлеченность»
- Ранжування постів та Stories в органічній видачі Instagram в 3-5 разів 

більша, ніж у інших соціальних мережах.

В середньому охват поста в Facebook наберає – 3-5% від кількості підписників
В Instagram – 10-20%

4. Можливість безкоштовного просування



Як все працює:

- Щоб заробити гроші, потрібні продажі;
- Щоб були продажі, потрібнен «продающий» контен (вашої продукції);
- Щоб Ваші пости бачили клієнти, потрібна аудиторія;
- Щоб зібрати аудиторію, потрібно підготовити Ваш акаунт.

На сьогоднішньому модулі ми розберемо, як це зробити!



Що може робити користувач Instagram?

- Змінювати опис акаунта (не обмежену кулькість разів);
- Робити пости і репости;
- Продивлятись і взаємодіяти з акаутнами інших учасників;
- Підписуватись, відписуватись і блокувати інших учасників;
- Слідкувати за активнісю інших учасників (через стрічку новин);
- Ставити лайки, коментувати, зберігати і репостити;
- Писати в дірект іншим учасникам.



Реєстрація акаунта в Instagram



Для - Iphone

1 2



Для - Android

1 2





1 2 3



Важливо!
- для кожного акаунта реєструйте новий E-mail
- Нікому не давайте доступ до пошти, з якої зареєстрований акаунт!



Переводимо Акаунт в Бізес профіль



1 2 3





Стрічка з постами людей, 
на яких Ви підписані

Пошук Взаємодія з Вашим акаунтом Ваш акаунт

Меню/Функціонал

Лист в Direct (повідомлення)



Створити пост З галереї (фото/відео) Зняти новий



Пілпис поста

Відмічаємо людей

Додаємо розташування (георафічну локацію)

Включаємо галочки, для репосту в інші мережі

Постимо



Кнопка для викладки Stories (історії) Instagram TV

Stories (історії) людей, на яких ви підписані



Ранжування

1. Хронологічна видача 

2. За інтересами ✓



Ранжування Stories (історії)

Ранжування постів



Від чого залежить ранжування постів:

1. Внутрішня взаємодія з вашим акаунтом
- Перегляди (і їх тривалість)
- Лайки
- Коментарі + повторні коментарі
- Зберігання
- Репост
- Згадка про вас
- Дірект



2. Зовнішня взаємодія з вашим акаунтом
- Хештеги
- Геотеги
- Згадки
- Репости
- Пошукова видача (опис профіля)



Оформлення акаунта





ВідображаєтьсяВ налаштуваннях



Ім’я Акаунта - бере участь у пошуковій видачі, тому дуже 
важливо, щоб ім’я відповідало типу вашої діяльносі
(тобто включало в собі ключеві слова)

Для цього, потрібно перейти в розділ 
пошуку і перевірити, які ключеві слова 
в вашій тематиці люди шукають.

Ключеві слова потрібно розділити 
пробілами.

Для візуального оформлення, між 
словами можна вставити символи, або 
смайли.

https://ru.piliapp.com/facebook-symbols/

Ім’я

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC'%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC'%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC'%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC'%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC'%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC'%D1%8F


Помилки

1 2 3 4



Аватар
1. Повинен чітко демонструвати вид вашої діяльності
2. Повинен бути яскравим і виділятись серед конкурентів
3. Повинен спонукати клієнта перейти на ваш профіль



Помилки

Без аватара Не розбірливий шрифт Не зрозуміло що



Про себе
- Це міні презентація вашої компанії (клієнт повинен зрозуміти куди попав і що йому далі робити)
- Довжина тексту 150 символів
- Обов'язково використовуйте смайли!



Додаткова інформація



Помилки



Активне посилання в описі

Де знаходиться посилання Вставка посилання Сервіс для створення міні/лендінга Взірець

Увага!!! На сайті обов'язково повинна бути мобільна версія!



Помилки



Звідки взяти товар?



1. Гуртом на склад
2. Дропшипінг



1) Канал в TELEGRAM - @Top_tovar_ua_bot
2) http://bonadi.com.ua/
3) https://prom.ua/ua/search?search_term=дропшипинг

Посилання

http://bonadi.com.ua/


Д/З

1. Підібрати логін та ім’я
2. Підібрати/створити аватар
3. Оформити акаунт згідно інструкції

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC'%D1%8F

