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ــه  ــه طریقــی ب ــوان اینســتاگرام را ب ــه می ت ــه حــال از خــود پرســیده اید کــه چگون ــا ب ت
یــک وب ســایت تبدیــل کــرد یــا آن را بــه ســایتی کــه بــه تازگــی راه انــدازی کرده ایــد، 
ــه دنبــال کســب  ــه کــرد؟ اگــر شــما هــم مثــل بســیاری از کســانی باشــید کــه ب اضاف
ــه  ــاً ب ــتاگرام تان صرف ــه اینس ــه صفح ــاً ب ــتند، مطمئن ــه هس ــای خالقان ــد از راه ه درآم
ــا و  ــا و خبر ه ــتن عکس ه ــتراک گذاش ــه  اش ــت یابی و ب ــرای دوس ــه ای ب ــوان صفح عن

ــد. ــگاه  نمی  کنی ــن، ن ــک گرفت ــردن و الی ــک ک الی
ــه می توانیــد  ــان پرســیده اید کــه ایــن صفحــه پــر ارزش را چگون احتمــاالً بارهــا از خودت
ــورد  ــه در م ــن مقال ــا در ای ــد. م ــل کنی ــایت تبدی ــه وب س ــد و آن را ب ــترش دهی گس
ــم و  ــردآوری کرده ای ــدی را گ ــب مفی ــایت، مطال ــه وب س ــتاگرام ب ــه اینس ــل صفح تبدی

ــم. ــرح می دهی ــما ش ــرای ش ــب ب ــه ترتی ــر را ب ــرفصل های زی س
مرحله اول - ضرورت تبدیل صفحه اینستاگرام به وب سایت

مرحله دوم - چگونگی اضافه کردن صفحه اینستاگرام به وب سایت
مرحله سوم - مزایای اضافه کردن صفحه اینستاگرام به وب سایت

مرحلــه چهــارم - تغییــر صفحــه اینســتاگرام شــخصی بــه صفحــه تجــاری بــرای کســب 
درآمــد

مرحله پنجم - چگونه از اینستاگرام به وب سایت لینک دهی کنیم؟
مرحله ششم - چگونه از وب سایت به اینستاگرام لینک دهی کنیم؟

مرحلــه هفتــم - آیــا انتشــار محتــوای وب ســایت شــما در اینســتاگرام دیگــران، امکان پذیر 
ست؟ ا

ــم.  ــه صــورت مفصــل شــرح دهی ــاال را ب ــی ســرفصل های ب ــم تمام ــه می خواهی در ادام
بــا مــا همــراه باشــید.
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ــه  ــتاگرام ب ــه اینس ــل صفح ــرورت تبدی ــه اول - ض مرحل
ــایت وب س

ــای  ــی از نگرانی  ه ــران، یک ــی در ای ــبکه های اجتماع ــگ ش ــا داغ شــدن بحــث فیلترین ب
صاحبــان کســب وکارها و کســانی کــه بــا اســتفاده از اینســتاگرام، کســب درآمــد 

ــت. ــوب اس ــی محب ــبکه اجتماع ــن ش ــدن ای ــر ش ــد، فیلت می کنن
بعــد از فیلتــر شــدن تلگــرام کــه خیلــی هــم غیر منتظــره نبــود، برنامــه کاری بســیاری از 
کســانی کــه بــا ایــن شــبکه اجتماعــی کار می کردنــد تــا حــد زیــادی مختــل شــد. شــاید 
اگــر صاحبــان کســب وکارهای تلگرامــی، پیش تــر بــه هشــدارهای مربــوط بــه فیلترینــگ 
ــا در نظــر گرفتــن  ــرای ادامــه کسب وکارشــان، ب ــد و ب تلگــرام واکنــش نشــان داده بودن
احتمــال فیلترینــگ تلگــرام، بــه فکــر جایگزیــن می افتادنــد، شــاهد ضررهــای بــزرگ و 

ــان نمی شــدند. ــدت کارش ــد م ــای بلن تعطیلی ه
ــواع  ــد ان ــاهد تول ــرام، ش ــر شــدن تلگ ــس از فیلت ــی پ ــدت کوتاه ــه م درســت اســت ک
ــم  ــی عظی ــال اجتماع ــن کان ــمی ای ــی دار و غیر رس ــخه های پروکس ــکن ها و نس فیلترش
بودیــم و ایــن اپلیکیشــن های جدیــد تــا حــدود زیــادی باعــث بازگشــت مــردم بــه تلگــرام 
شــدند، ولــی تلگــرام دیگــر هیچ وقت بــه دوران اوج خــودش در ایران برنگشــت و بســیاری 

از کســب وکارهای تلگرامــی هــم هرگــز کار خودشــان را از ســر نگرفتنــد.
ــر  ــا دیگ ــه ب ــرای کســانی ک ــد ب ــی ش ــه عبرت ــرام، مرحل ــگ تلگ ــال فیلترین ــر ح ــه ه ب

می کننــد.  کار  اجتماعــی  شــبکه های 
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امــروزه، می شــنویم کــه خیلی هــا نگــران فیلتــر شــدن اینســتاگرام هســتند. حتــی تصــور 
ایــن خبــر، بســیار ترســناک اســت. زیــرا کســب وکارهای مبتنــی بــر اینســتاگرام، بســیار 
ــد  ــت می کردن ــرام فعالی ــه در تلگ ــتند ک ــب وکارهایی هس ــر از کس ــر و فراگیرت بزرگ ت
ــزرگ و  ــای ب ــدد، ضرره ــوع بپیون ــه وق ــتند ب ــرش هس ــه منتظ ــه هم ــی ک ــر اتفاق و اگ

ــد. ــد ش ــا وارد خواه ــی و خانواده ه ــه اقتصــاد مردم ــه بدن ــری ب جبران ناپذی
ــرای  ــادی ب ــد چــاره ای اندیشــید. راه حل هــای زی ــد کــه بای ــه مــا می گوی عقــل ســلیم ب

پیشــگیری از چنیــن فاجعــه ای پیشــنهاد شــده اســت:
ــبکه  ــک ش ــه ی ــتاگرام ب ــردن از اینس ــوچ ک ــه ک ــد ک ــا می گوین ــل اول= بعضی ه راه ح
اجتماعــی دیگــر، راه حــل ایــن مشــکل اســت. امــا ایــرادی کــه می تــوان بــه این پیشــنهاد 
گرفــت ایــن اســت کــه هــر شــبکه اجتماعــِی خارجــِی دیگــری نیــز، دیــر یــا زود بــا خطر 
فیلترینــگ تهدیــد خواهــد شــد. بنابرایــن انتقــال کســب وکار بــه یــک شــبکه اجتماعــی 
دیگــر، ماننــد خــوردن مســکن بــرای دنــدان  درد اســت و درد را از ریشــه دوا نمی کنــد.
راه حــل دوم= پیشــنهاد گروهــی دیگــر، ســاختن یــک شــبکه اجتماعــی داخلــی اســت 
کــه بــا شــئونات و قوانیــن کشــور هماهنــگ باشــد. شــبکه ای کامــاًل ایرانــی کــه بهانــه ای 
بــرای فیلترینــگ بــه دســت کســی ندهــد. ولــی ایــن راه حــل حتــی بدتــر از راه حــل قبلی 
ــرد.  ــادی ب ــود زی ــنهادی س ــن پیش ــازی چنی ــوان از پیاده س ــل نمی ت ــه دو دلی ــت. ب اس
ــن شــبکه   هایی  ــی، جــذب چنی ــران ایران ــه کارب ــه نشــان داده اســت ک ــه، تجرب اول اینک
ــِی  ــب وکارهای ایران ــیاری از کس ــه، بس ــت ک ــن اس ــل ای ــن دلی ــد و دومی ــد ش نخواهن
ــردن از  ــوچ ک ــا ک ــی ب ــد. یعن ــی دارن ــتری های بین الملل ــتاگرام، مش ــغول در اینس مش
اینســتاگرام بــه یــک شــبکه داخلــی، ممکــن اســت بخــش بزرگــی از مشــتریان خارجــی 

خــود را از دســت بدهنــد.

3   



تبدیل صفحه اینستاگرام به وب سایت در 7 مرحله 

www.armanic.com

راه حــل ســوم= منطقی تریــن پیشــنهاد، تبدیــل صفحــه اینســتاگرام بــه وب ســایت اســت. 
احتمــاالً فکــر می کنیــد کــه ایــن راه حــل هــم فــرار از اینســتاگرام را پیشــنهاد می دهــد. 
ولــی در واقــع اینطــور نیســت و ایــن امــر کامــاًل برعکــس چیــزی اســت کــه شــما تصــور 

می کنیــد.
بــرای روشــن شــدن موضــوع، ابتــدا بایــد بدانیم کــه: منظــور از تبدیــل صفحه اینســتاگرام 
بــه وب ســایت چیســت؟ در قســمت بعــدی، ایــن پیشــنهاد را بــه صــورت مفصــل، بــرای 

شــما توضیــح می دهیــم.

مرحلــه دوم - چگونگــی تبدیــل صفحــه اینســتاگرام بــه 
وب ســایت

منظــور از تبدیــل صفحــه اینســتاگرام بــه وب ســایت، پیاده ســازی محتــوای اینســتاگرام 
ــا  ــارت دیگــر، شــما ب ــه عب ــری اســت. ب ــا همــان موضــوع و کارب شــما در وب ســایتی ب
ــری و  ــا کارب ــک ســایت ب ــه وب ســایت، ی ــوای صفحــه اینســتاگرام خــود ب ــال محت انتق
ــازه  ــتریان اج ــه مش ــد و ب ــدازی می کنی ــتاگرام تان راه ان ــه اینس ــابه صفح ــدف مش ه
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می دهیــد کــه حتــی در صــورت نداشــتن اکانــت اینســتاگرام، بتواننــد از خدمــات شــما 
ــل  ــت تبدی ــرای درک اهمی ــل ب ــک دلی ــن ی ــاد، همی ــال زی ــه احتم ــوند. ب ــد ش بهره من

ــه وب ســایت، کافــی اســت. صفحــه اینســتاگرام ب
بــرای انتقــال محتــوا از اینســتاگرام بــه وب ســایت، مــا دو روش بســیار کار آمد را پیشــنهاد 

ــم: می کنی
ــن روش  ــات ای ــعه دهندگان وب )امکان ــان و توس ــن از متخصص ــک گرفت روش اول: کم

ــی دارد(. ــازی باالی ــت سفارشی س ــت و قابلی ــدود اس نامح
روش دوم: اســتفاده از پالگین هــای آنالیــن و رایــگان )بــا امکانــات محــدود مثــل انتقــال 

گالــری عکــس از اینســتاگرام بــه صفحــه وب ســایت(.

روش اول: کمــک گرفتــن از متخصصــان و توســعه دهندگان 
وب

اســتفاده از روش اول، بــه کســانی توصیــه می شــود کــه می  خواهنــد همچنــان، فعالیــت 
حرفــه ای خــود را در وب سایت شــان ادامــه بدهنــد. کارشناســان و متخصصــان، بــا 
ــد  ــعی می کنن ــا، س ــن ابزاره ــری از به روز تری ــاص و بهره گی ــای خ ــی الگوریتم ه طراح
ــه وب ســایت منتقــل و  ــاًلً بی نقــص ب ــی کام ــه صورت کــه صفحــه اینســتاگرام شــما را ب
ــد.  ــاِت سفارشی ســازی شــده را مخصــوِص ســایت شــما طراحــی کنن بســیاری از امکان
البتــه ایــن کار، هزینــه خواهــد داشــت و ممکــن اســت خیلی هــا نخواهنــد بــرای تبدیــل 
صفحــه اینســتاگرام بــه وب ســایت،  هزینــه ای کننــد. بــرای ایــن دســته از افــراد، مــا روش 

ــگان. ــن و رای ــای آنالی ــتفاده از پالگین ه ــی: اس ــم، یعن ــنهاد می کنی دوم را پیش
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روش دوم: استفاده از پالگین های آنالین و رایگان
پالگین هــا و ابزارهــای متفــاوت زیــادی بــرای انتقــال و پیاده ســازی محتــوای اینســتاگرام 
ــا  ــم ام ــن نمی کنی ــا را تضمی ــت این ه ــا موفقی ــه م ــد. البت ــود دارن ــایت وج در وب س
می توانیــد آن هــا را امتحــان کنیــد. در ایــن قســمت، پنــج مــورد از مهم تریــن و 

محبوب تریــِن آن هــا را معرفــی می کنیــم.

1- ابزار رسمی اینستاگرام
ــا  ــه ب ــت ک ــرار داده اس ــران ق ــار کارب ــرده و در اختی ــی ک ــزاری را طراح ــتاگرام، اب اینس
ــرد.  ــل ک ــایت منتق ــه وب س ــتاگرام را ب ــه اینس ــوای صفح ــوان محت ــتفاده از آن می ت اس
چــون ایــن ابــزار بــرای خــود اینســتاگرام اســت و نســبت بــه هــر ابــزار دیگــری در ایــن 

ــت. ــن اس ــاد و ام ــیار قابل اعتم ــتری دارد، بس ــران بیش ــه کارب زمین
ــی  ــایت وردپرس ــتاگرام را در س ــی اینس ــه راحت ــد ب ــزار، می توانی ــن اب ــتفاده از ای ــا اس ب
خــود پیاده ســازی کنیــد. اســتفاده از ایــن ابــزار در وردپــرس، مرحلهــت ماننــد اســتفاده 
از ابزارهــای دیگــر اســت. اگــر خودتــان قــادر بــه ایــن کار نیســتید، بهتــر اســت بــرای 
اجــرای بــدون عیــب و نقــص اینســتاگرام در وب ســایت، از طریق ابزار رســمی اینســتاگرام 

و وردپــرس، از کمــک متخصصــان طراحــی ســایت بهــره ببریــد.

)PIXLEE( 2- ابزار رایگان پیکسلی
ــه وب ســایت، اســتفاده از  یکــی از راحت تریــن روش هــای تبدیــل صفحــه اینســتاگرام ب
پیکســلی )PIXLEE( اســت. روش کار پیکســلی )PIXLEE(، بســیار راحــت اســت و 

نیــاز بــه تخصــص خاصــی نــدارد. 
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ــد  ــد و بع ــام کنی ــوید، ثبت ن ــایت پیکســلی )PIXLEE( ش ــی اســت وارد س ــا کاف تنه
ــه شــما داده  ــد. یــک کــد اســنیپت ب ــری اینســتاگرام خــود را احــراز کنی حســاب کارب
ــن  ــه همی ــایت خــود بچســبانید. ب ــر کجــای  وب س ــد آن را در ه ــه می توانی می شــود ک

ســادگی!
ــا محتــوای اینســتاگرام را  پیکســلی )PIXLEE(، قابلیــت همگام ســازی ســایت شــما ب
بــه صــورت همزمــان دارد. یعنــی هــر بــار کــه پســتی در اینســتاگرام منتشــر می کنیــد، 
ــر  ــز نش ــما نی ــایت ش ــت را در وب س ــود آن پس ــه خ ــود ب ــلی )PIXLEE(، خ پیکس
ــرل بیشــتر  ــان کنت ــا خواه ــد ی ــی بیفت ــن اتفاق ــد چنی ــر نمی  خواهی ــه اگ ــد. البت می ده
روی ایــن عمــل هســتید، می توانیــد از قســمت تنظیمــات، پیکربنــدی دلخــواه خودتــان 

را اعمــال کنیــد.

 SMASH( ــون ــمش بال ــوراک اس ــال خ ــزار انتق 3- اب
)BALLOON

 ،)SMASH BALLOON( بــرای کســانی که ســایت وردپرســی دارنــد، اســمش بالون
ــت.  ــایت اس ــه وب س ــتاگرام ب ــوا از اینس ــال محت ــای انتق ــن ابزاره ــی از کارآمدتری یک
اســمش بالون )SMASH BALLOON(، بیــش از 400 هــزار کاربــر در سراســر دنیــا 
دارد کــه از ایــن میــان، بیــش از 1200 کاربــر بــه ایــن پالگیــن، رتبــه 5 ســتاره داده انــد. 
نســخه اســتاندارد ایــن ابــزار، رایــگان اســت و امکانــات خوبــی را در اختیــار شــما خواهــد 
ــوب هســتید،  قیمــت  ــِن محب ــن پالگی ــل ای ــات کام ــی اگــر خواهــان امکان گذاشــت. ول

ــاال اســت. ــه ب ارتقــای برنامــه، بســته بــه الیسنســی کــه می خریــد، 39 دالر ب
از امکانــات اســمش بالون )SMASH BALLOON(، می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره 

: د کر
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• اضافه کردن یک یا چند خوراک از اینستاگرام به سایت.
• قابلیت سفارشی سازِی طراحی.

• ریسپانسیو بودن )واکنش گرایی( باال و قابلیت سازگاری با پلتفرم های مختلف.
• امکان کدنویسی اختصاصی درون برنامه.

• کارگذاشــتن یــک دکمــه »follow« اینســتاگرام در وب ســایت شــما. بــه ایــن ترتیــب 
ــد. ــو کنن ــد از وب ســایت شــما، اینســتاگرام تان را فال ــراد می توانن اف

)INSTUSH( 4- اینستاش
ــه  ــت ک ــایت اس ــه وب س ــتاگرام ب ــه اینس ــل صفح ــای تبدی ــی از ابزاره ــتاش، یک اینس
امکانــات مفیــد زیــادی را در اختیــار شــما قــرار می دهــد. اســتفاده از اینســتاش، بســیار 
راحــت اســت. شــما فقــط بایــد وارد وب ســایت اینســتاش شــوید، بــا اســتفاده از حســاب 
ــایت  ــد در وب س ــه می خواهی ــری ای ک ــد و گال ــام کنی ــود ثبت ن ــری اینســتاگراِم خ کارب

نمایــش داده شــود را انتخــاب کنیــد.
دو مورد از بهترین امکانات پالگیِن کاماًل رایگاِن اینستاش عبارتند از:

- انتخــاب حداکثــر 14 گالــری بــا طراحی هــای سفارشی ســازی شــده بــرای نمایــش در 
ــایت شما. وب س

- ایجــاد یــک عکــِس پشــت صفحــه بــرای وب ســایت خودتــان. ایــن عکــس را در توییتــر 
ــد. ــش دهی ــد نمای ــوک هــم می توانی و فیس ب
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ــوا از  ــال محت ــرای انتق ــرس )WD( ب ــن وردپ 5- پالگی
ــایت ــه وب س ــتاگرام ب اینس

ــد  ــت و می توانی ــا 20 دالر اس ــت آن تنه ــی قیم ــت ول ــگان نیس ــرس، رای ــن ورد پ پالگی
بــرای تبدیــل صفحــه اینســتاگرام بــه وب ســایت بــه راحتــی از آن اســتفاده کنیــد. رونــد 
ــاده اســت و  ــرس، بســیار س ــن وردپ ــایت، در پالگی ــازی اینســتاگرام و وب س یکپارچه س

مدیریــت راحتــی دارد.
بعضی از امکانات این پالگین به شرح زیر هستند:

پیاده سازی محتوای اینستاگرام در وب سایت براساس هشتگ  ها.  •
امکان کدنویسی های ساده درون برنامه.  •

سازگار با سئو.  •
حــال کــه بهتریــن ابزارهــا و پالگین  هــای تبدیــل اینســتاگرام بــه وب ســایت را شــناختید، 

می خواهیــم مزایــای اینــکار را شــرح دهیــم.
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مرحلــه ســوم - مزایــای تبدیــل صفحــه اینســتاگرام بــه 
وب ســایت

اینســتاگرام، نحــوه تبلیغــات شــما بــرای کســب وکارتان و همچنین ظاهر وب ســایت شــما 
را بــه طــرز شــگفت آوری تغییــر می دهــد. الزم بــه ذکــر نیســت کــه کســب وکارهای جدید 
ــد  ــی، خصوصــاً اینســتاگرام نیاز من ــه اســتراتژی های شــبکه های اجتماع ــا چــه حــد ب ت
هســتند. تبدیــل صفحــه اینســتاگرام بــه وب ســایت، زیبایــی بصــری قابل مالحظــه ای را 

بــه ســایت شــما اضافــه می کنــد و کارایــی وب ســایت را بــاال می بــرد.
ــرح  ــان ش ــایت را برای ت ــه وب س ــتاگرام ب ــل اینس ــا تبدی ــال ی ــای انتق ــه، مزای در ادام

می دهیــم.

1- یک وب سایت تمام عیار با اینستاگرام
صاحبــان کســب وکار، اعتقــاد دارنــد کــه اینســتاگرام، ظاهــر وب ســایت  آن هــا را کامــل 
ــر  ــازار، یــک مدی ــزون و چشــمگیر محبوبیــت اینســتاگرام در ب ــا رشــد روزاف ــد. ب می کن
ــر  ــی ب ــن شــبکه اجتماع ــه ای ــی ک ــرات مثبت ــد از تأثی ــا، بای ــق و دان ــن موف ــا کارآفری ی

ــد. ــذارد، آگاه باش ــایت می گ وب س
ــی  ــر زندگ ــه بخــش جدایی ناپذی ــی، ب ــر شــبکه های اجتماع ــا دیگ ــراه ب اینســتاگرام هم
روزمــره مــردم تبدیــل شــده اســت و افــراد، ســاعت های زیــادی را صــرف آن می کننــد.

2- اینستاگرام، منبع نامحدود مشتری های بالقوه
بــا انتقــال یــا تبدیــل صفحــه اینســتاگرام بــه وب ســایت، می توانیــد بــه منابــع نامحــدود 
مشــتری  ها و بازدیدکننــدگان دســت پیــدا کنیــد. وقتــی افزونــه اینســتاگرام در 
ــه صفحــه اینســتاگرام شــما  ــراد می تواننــد ب وب ســایت شــما نمایــش داده می شــود، اف
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ــان را  ــایت خودت ــک وب س ــی لین ــر، وقت ــوی دیگ ــند. از س ــته باش ــی داش ــم دسترس ه
ــه  ــد، مشــتری های نامحــدودی از صفحــه اینســتاگرام شــما، روان در اینســتاگرام بگذاری

ــد. ــد ش ــایت تان خواهن وب س

3- اینســتاگرام، کالس و اعتبــار ســایت شــما را افزایــش 
ــد می ده

زیرا:
ــر و قابل اعتمــاد، باعــث می شــود شــما  ــت در یــک شــبکه اجتماعــی معتب ــف- عضوی ال
هــم فــردی معتبــر و قابل اعتمــاد جلــوه کنیــد. همیــن اتفــاق بــرای کســب وکار و ســایت 
ــت و  ــق در کارت ویزی ــب وکارهای موف ــتر کس ــروزه بیش ــاد. ام ــد افت ــم خواه ــما ه ش
ــه  ــد ک ــرا می دانن ــد، زی ــی می کنن ــان را معرف ــه اینستاگرام ش ــود، صفح ــات خ تبلیغ

مــردم خواهــان دیــدن آن هــا در ایــن شــبکه اجتماعــی محبــوب هســتند.
ب- داشــتن و ســاختن رابطه هــای بــاارزش در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام بــا 
ــه و قابل اعتمــاد  ــب وکارتــان را موج ــب وکارها، شــما و کس ــر کس ــتری ها و دیگ مش
ــال و تأییــد کننــد،  ــادی شــما را دنب ــراد و کســب وکارهای زی ــوه می دهــد. وقتــی اف جل

ــرد. ــد ک ــدا خواهی ــژه ای پی ــگاه وی ــتری ها جای ــن مش ــودآگاه در ذه ناخ
ــد.  ــه کنی ــاه تهی ــاارزش و کوت ــوای ب ــد محت ــتاگرام، می توانی ــتفاده از اینس ــا اس ج- ب
ــاه، مختصــر و  ــه کوت ــد ک ــادی دارن ــت زی ــای اینســتاگرام، از آن جهــت محبوبی محتواه
باکیفیــت هســتند. مــردم، ایــن محتواهــا را بــا دقــت و حوصلــه بیشــتری می خواننــد و در 
صورتــی کــه متــن و عکــس بــه دقــت انتخــاب شــده باشــند و بــرای تاثیر گــذارِی بیشــتر، 
ــدگان  ــد گان و بازدیدکنن ــادی از خوانن ــد زی ــاً درص ــد، قطع ــده باش ــر ش ــا فک روی آن  ه

ــد. ــد ش ــل خواهن ــایت تان تبدی ــتری های س ــه مش ــما، ب ــتاگراِم ش ــه اینس صفح
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4- دسترسی آسان به اینستاگرام
ــاعته  ــه همه س ــتند ک ــگاه هایی هس ــد فروش ــتاگرام، مانن ــات اینس ــایت ها و صفح وب س
ــد و  ــی ندارن ــا تعطیل ــد. آنه ــه می دهن ــتری ها ارائ ــه مش ــود را ب ــات خ ــر روز، خدم و ه
درهای شــان همیشــه بــه روی مشــتریان بــاز اســت. وقتــی اینســتاگرام را به وب ســایت تان 
متصــل می کنیــد، مثــل ایــن اســت کــه بیــن دو فروشــگاه خودتــان، یــک در بگذاریــد 
ــه  ــردد کننــد. ازآنجاییکــه دسترســی ب و اجــازه دهیــد مشــتری ها، بیــن دو فروشــگاه ت
ــی  ــکان دسترس ــت ام ــر اس ــت، بهت ــر اس ــردم راحت ت ــیاری از م ــرای بس ــتاگرام ب اینس
ــه عبــارت دیگــر، از  ــرای آن هــا مهیــا کنیــد. ب ــه وب ســایت را از طریــق اینســتاگرام ب ب

ــه اینســتاگرام، یــک در بگذاریــد! اینســتاگرام بــه وب ســایت و از وب ســایت ب

5- تاثیرگذاری باالی اینستاگرام
ــق  ــذاری از طری ــر از تاثیرگ ــر و کم زحمت ت ــیار راحت ت ــتاگرام، بس ــذاری در اینس تاثیرگ
وب ســایت اســت. متن هــای کوتــاه، محتــوای تصویــر محــور و امــکان نظر دهــِی 
ــات و  ــذار در تبلیغ ــیار تاثیرگ ــل بس ــگان، از عوام ــتریان و بازدیدکنن ــت مش ــیار راح بس
ــایت،  ــه وب س ــتاگرام ب ــردن اینس ــط ک ــا مرتب ــتند. ب ــتاگرامی هس ــب وکارهای اینس کس
ــه وب ســایت خــود راهنمایــی  ــد را ب می توانیــد مشــتریان تأثیــر پذیرفتــه و آمــاده خری

کنیــد.
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مرحلــه چهــارم - تغییــر صفحــه اینســتاگرام شــخصی به 
صفحــه تجــاری بــرای کســب درآمد

تغییــر صفحــه اینســتاگرام شــخصی بــه صفحــه تجــاری، راه حلــی اســت بــرای کســانی 
ــر  ــد ه ــد بدانی ــد. بای ــد کنن ــب درآم ــان کس ــه اینستاگرام ش ــد از صفح ــه می خواهن ک
صفحــه اینســتاگرام، در ابتــدا شــخصی اســت و بایــد بــرای تغیــر آن به صفحه کســب وکار، 
اقداماتــی را انجــام دهیــد. ابتــدا، بــه شــرح گام هــای ایــن تغییــر می پردازیــم و ســپس، 

ــم. ــو می کنی ــای آن را بازگ مزای
گام های تبدیل صفحه اینستاگرام شخصی به صفحه تجاری برای کسب درآمد:

گام اول= ابتــدا حالــت اینســتاگرام خــود را از خصوصــی )Private( بــه عمومــی 
ــری خصوصــی،  ــه حســاب  های کارب ــد. توجــه داشــته باشــید ک ــر دهی )Public( تغیی

ــدارد. ــاری را ن ــه تج ــه صفح ــر ب ــت تغیی قابلی
 Switch to Business تنظیمات( برویــد و گزینه( Settings گام دوم= بــه قســمت

Profile )تغییــر به حســاب تجــاری( را انتخــاب کنید.
ــوک  ــرای کســب وکارتان فیس ب ــه شــما پیشــنهاد می کنیــم کــه اگــر ب گام ســوم= مــا ب
)Facebook( داریــد، لینــک آن را در ایــن قســمت وارد کنیــد. زیــرا در ایــن صــورت 
می توانیــد از امکانــات بیشــتری در حســاب تجــاری اینســتاگرام، اســتفاده کنیــد. توجــه 
کنیــد کــه تنهــا یــک صفحــه فیس بــوک را می توانیــد بــه اینســتاگرام تان لینــک کنیــد.
ــر  ــب وکارتان و دیگ ــه کس ــوط ب ــایت مرب ــک وب س ــاس، لین ــات تم ــارم= اطالع گام چه

ــه کنیــد. ــز اضاف ــی را نی اطالعــت تکمیل
گام پنجم= روی دکمه Done )انجام شد( کلیک کنید.

حال حساب شخصی اینستاگرام شما، به یک حساب تجاری تبدیل شده  است.
ســئوال مهمــی کــه شــاید ذهــن شــما را درگیــر کــرده باشــد ایــن اســت کــه: آیــا ایــن 
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تغییــر هزینــه ای هــم دارد؟ خیــر. ایــن تغییــر کامــاًل رایــگان اســت و بــه عنــوان یکــی 
از امکانــات اینســتاگرام، در اختیــار کاربــران قــرار گرفتــه اســت. مزیــت اینــکار، امــکان 
پرداخــت هزینــه بــرای تبلیغــات در اینســتاگرام و فیس بــوک اســت. دیگــر مزایــای تغییــر 

ــه تجــاری را در ادامــه شــرح می دهیــم. صفحــه شــخصی ب
مزایای تغییر صفحه شخصی اینستاگرام به صفحه تجاری:

)CTA( 1- دکمه فراخوان عمل
وقتــی صفحــه شــما بــه یــک پیــج تجــاری تبدیــل شــود، در بــاالی صفحــه، یــک دکمــه 
فراخــوان عمــل یــا  )Call-To-Action( قــرار خواهــد گرفــت. وقتــی اطالعــات تمــاس 
کســب وکارتان را در تنظیمــات صفحــه اینســتاگرام وارد کنیــد، کاربــران بــا زدن دکمــه 
ــما  ــا ش ــد ب ــد و می توانن ــدا می کنن ــی پی ــات دسترس ــن اطالع ــه ای ــل، ب ــوان عم فراخ
ارتبــاط برقــرار کننــد. همچنیــن کاربــران می تواننــد بــا زدن ایــن دکمــه، مســتقیماً بــه 
وب ســایت شــما بیاینــد و دیگــر نیــازی نیســت کــه ســایت شــما را در اینترنــت جســتجو 

کننــد.

ــتفاده از  ــا اس ــما ب ــه ش ــد صفح ــد رش ــی رون 2- بررس
)Instagram Analytics( آنالیتیکــس  اینســتاگرام 

بــا اســتفاده از ابــزار اینســتاگرام آنالیتیکــس کــه بــا تبدیــل شــدن صفحــه شــخصی شــما 
بــه یــک صفحــه تجــاری، در دســترس قــرار خواهــد گرفــت، شــما می توانیــد اطالعــات 

زیــر را در مــورد پیــج تجــاری خودتــان بــه دســت بیاوریــد:
ــه در 7 روز گذشــته،  ــداد کســانی ک ــالوه تع ــه ع ــان ب ــداد کل دنبال کنندگان ت ــف: تع ال

ــه شــده اند. ــه صفحــه شــما اضاف ب
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ب: اطالعات کسانی که پست های شما را می بینند.
ــته  ــه در 7 روز گذش ــت هایی ک ــداد پس ــالوه تع ــه ع ــما ب ــت  های ش ــداد کل پس ج: تع

اضافــه کرده ایــد.
د: کامنت هــا و تعــداد بازدیــد از وب ســایت در 7 روز گذشــته و روز و تاریــخ ایــن 

بازدید هــا. و  کامنت هــا 
ه: درصد دنبال کنندگان شما براساس جنسیت.

و: درصد دنبال کنندگان بر اساس رده سنی.
ز: نام 5 کشور و 5 شهری که بیشترین بازدید را از صفحه شما می کنند.

ح: روز ها و ساعاتی که بیشترین بازدید از پیج شما صورت می گیرد.
ط: کسانی که استوری های شما را تماشا می کنند.

ی: کسانی که تبلیغات شما را می بینند.
اطالعاتــی کــه در بــاال ذکــر شــد، بســیار مهم هســتند، زیــرا بــا اســتفاده از ایــن اطالعات، 
ــا را  ــن داده ه ــد و ای ــود را دریابی ــان خ ــی مخاطب ــای جمعیت شناس ــد ویژگی ه می توانی

در جهــت رشــد کســب وکارتان بــه کار ببندیــد.
همچنیــن ایــن داده هــا بــه شــما می گوینــد کــه تعــداد و زمان بنــدِی گذاشــتن پســت ها 

در صفحــه شــما، مناســب اســت یــا خیر.

)Instagram Ads( 3- تبلیغات اینستاگرام
ــکان را  ــن ام ــل شــود، شــما ای ــک صفحــه تجــاری تبدی ــه ی ــی صفحــه شــخصی ب وقت
ــب وکار  ــتاگرام ادز )Instagram Ads(، کس ــک اینس ــه کم ــا ب ــت ت ــد داش خواهی
خودتــان را تبلیــغ کنیــد. البتــه ایــن کار هزینــه خواهــد داشــت، امــا تأثیــر مثبتــی کــه 
ــرد. ــکار ک ــوان ان ــته  اند را نمی ت ــوع گذاش ــب وکارهای متن ــر روی کس ــات ب ــن تبلیغ ای
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ایــن تبلیغــات، بــه طــور همزمــان، بــر روی فیس بــوک کســب وکار شــما نیــز قــرار خواهند 
گرفــت بــه همیــن خاطــر، بهتــر اســت وقتــی اینســتاگرام را بــه صفحــه تجــاری تبدیــل 

ــه کنیــد. ــوک را هــم اضاف می کنیــد، حتمــاً فیس ب
تبلیغــات اینســتاگرام، مخاطبانــی را بــرای تبلیغــات شــما پیــدا خواهنــد کــرد. همچنیــن 
می توانیــد بــه اینســتاگرام بگوییــد کــه مخاطبــان شــما چه کســانی هســتند. اینســتاگرام، 

ــد. ــدا می کن ــا را از گروه هــای مورد نظــر پی مســتقیماً آن ه
انواع تبلیغات در اینستاگرام به این صورت است:

تبلیغات عکسی.  •
تبلیغات ویدئویی.  •

کاروسل ها – محتوی مجموعه ای از عکس ها و ویدئوها هستند.  •
استوری ها  •
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ــایت  ــه وب س ــتاگرام ب ــه از اینس ــم - چگون ــه پنج مرحل
لینک دهــی کنیــم؟

ــد و تمــام گام هــای الزم را  ــه وب ســایت منتقــل کردی حــال کــه اینســتاگرام خــود را ب
ــایت برداشــته اید،  ــر اینستاگرام-وب س ــی ب ــق مبتن ــک کســب وکار موف ــرای داشــتن ی ب
ــد. ــایت می رس ــه وب س ــتاگرام ب ــی از اینس ــی لینک ده ــم، یعن ــه پنج ــه مرحل ــت ب نوب

به چند صورت می توانید لینک وب سایت خود را در اینستاگرام قرار دهید:
)Bio( در قسمت بیو  .1

)Stories( در استوری ها  .2
)Posts( در پست  ها  .3
در کامنت ها یا نظرات  .4

حال هر کدام از این موارد را به طور مفصل شرح می دهیم:

1- لینک دهی در قسمت بیو )Bio( صفحه اینستاگرام
بیــو، همــان قســمت توضیحــات صفحــه اصلــی ایســتاگرام شماســت کــه اطالعاتــی ماننــد 
اســم صفحــه، توضیحــات فعالیــت و غیــره را می توانیــد در آن وارد کنیــد. بــرای گذاشــتن 

لینــک وب ســایت در بیــوی اینســتاگرام تان، گام هــای زیــر را دنبــال کنیــد:
الف: ابتدا به صفحه پروفایل اینستاگرام خود بروید.

ب: بعد روی قسمت Edit profile )ویرایش پروفایل( بزنید.
ج: دراین مرحله در جلوی قسمت Website، لینک وب سایت خود را وارد کنید.

بــه همیــن راحتــی. حــال لینــک وب ســایت شــما، در قســمت بیــو نمایــش داده می شــود 
و هــر کســی کــه آن را لمــس کنــد بــه وب ســایت شــما هدایــت خواهــد شــد.
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)Stories( 2- لینک دهی در استوری ها
الــف: بــرای اضافــه کــردن لینــک بــه اســتوری اینســتاگرام، باید آخرین نســخه اپلیکیشــن 

را در گوشــی خــود نصــب کنید.
ب: استوری مورد نظر را بارگذاری کنید.

ج: در بــاالی اســتوری، روی آیکــون لینــک )دو حلقــه زنجیــر متصــل بــه هــم(، کلیــک 
کنیــد.

 URL ــر قســمت ــد لینــک مورد نظــر را در زی ــاز می شــود و شــما بای ــک پنجــره ب د: ی
بگذاریــد.

ه: دکمه Done را بزنید.
حــال اســتوری شــما، لینــک دار شــده اســت و هــر کســی کــه در زیــر اســتوری شــما روی 

see more بزنــد، بــه وب ســایت شــما منتقــل خواهــد شــد.

)Posts( 3- لینک دهی در پست  ها
لینک دهــی در پســت ها، یکــی از بهتریــن گزینه هایــی اســت کــه اینســتاگرام در اختیــار 
ــد هزینــه  ــن امــکان، بای ــرای اســتفاده از ای ــی متاســفانه ب ــرار داده اســت. ول ــران ق کارب
پرداخــت کنیــد. از آن جایــی کــه بــرای پرداخــت هزینــه بــه اینســتاگرام یــا شــبکه های 
ــد  ــک بگیری ــرکت هایی کم ــد از ش ــم، می توانی ــکل مواجهی ــا مش ــران ب ــی، از ای اجتماع

کــه ایــن کار را در ایــران از طریــق واســطه ، انجــام می دهنــد.
ــتاگرام  ــه اینس ــه ای ب ــد، گزین ــت کنی ــه را پرداخ ــه هزین ــد از اینک ــت، بع ــر جه ــه ه ب
شــما اضافــه خواهــد شــد. در ایــن گزینــه، تنظیماتــی وجــود دارد کــه شــما می توانیــد 
ــرای لینــک دار کــردن پســت های خــود، از آن اســتفاده کنیــد. وقتــی یــک پســت در  ب
ــوار بــه قســمت پاییــن پســت اضافــه می شــود کــه  اینســتاگرام لینــک دار  شــود، یــک ن
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روی آن عباراتــی مثــل See More یــا Learn More نوشــته شــده اســت. کاربــران 
بــا لمــس کــردن ایــن نــوار بــه آمرحلهــی کــه در آن وجــود دارد راهنمایــی خواهنــد شــد.

4- اضافه کردن لینک در قسمت کامنت ها یا نظرات
ســه روش قبلــی، بــرای لینــک دار کــردن محتویــات داخــل پروفایــل شــما بــود. ولــی یک 
روش بســیار ســاده و کارآمــد کــه تاثیــر بســیار زیــادی بــر رشــد کســب وکارتان خواهــد 
ــه کامنــت  ــر پســت دیگــران و اضافــه کــردن لینــک ب داشــت، گذاشــتن کامنــت در زی
خودتــان اســت. ایــن کار هزینــه  ای نــدارد و زحمــت زیــادی هــم بــه شــما نخواهــد داد. 
ــد و  ــرون از دیوار  هــای ســازمان برده ای ــه بی ــن کار، تبلیغــات خــود را ب ــا ای در ضمــن، ب

ــراد بیشــتری از وجــود شــما و کســب وکارتان آگاه شــوند. اجــازه می دهیــد کــه اف
در ادامه، نحوه لینک دهی از وب سایت به اینستاگرام را برای شما شرح می دهیم.

ــتاگرام  ــه اینس ــایت ب ــه از وب س ــم - چگون ــه شش مرحل
لینک دهــی کنیــم؟

ــما  ــت ش ــای موفقی ــی از راه ه ــک یک ــدون ش ــایتی دارد، ب ــما وب س ــب وکار ش ــر کس اگ
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ــه  ــا ب ــر، بن ــال حاض ــت. در ح ــی اس ــبکه های اجتماع ــه ش ــایت ب ــی از وب س لینک ده
دالیلــی کــه پیــش از ایــن گفتــه شــد، اینســتاگرام، مهم تریــن شــبکه  اجتماعــی اســت 
کــه بایــد در وب ســایت شــما حضــور داشــته باشــد. زیــرا بــا گذاشــتن لینــک اینســتاگرام 
ــه  ــد ب ــه بتوانن ــد ک ــازه می دهی ــتری ها اج ــدگان و مش ــه بازدیدکنن ــایت، ب در وب س

ــد. ــال کنن راحتــی شــما را در اینســتاگرام دنب
ــب وکارتان را  ــتاگرام کس ــه اینس ــایت ب ــک دادن از وب س ــوه لین ــر، نح ــای زی در گام ه

شــرح می دهیــم:
گام اول= ابتــدا بایــد آیکــون اینســتاگرام را در اینترنــت جســتجو کــرده و آن را دانلــود 
ــا اندازه هــا و کیفیت هــای مختلــف  ــگان و ب ــه صــورت رای ــن آیکــون ب ــر ای کنیــد. تصوی

در دســترس همــه قــرار دارد.
گام دوم= انــدازه آیکــون و شــکل ظاهــری آن بایــد بــا دیگــر عناصر ســایت شــما همخوانی 
داشــته باشــد. توجــه داشــته باشــید انــدازه مناســب بــرای آیکــون شــبکه های اجتماعــی 

32 پیکســل در 32 پیکســل است.
گام ســوم= بــه ســمت ســرور یــا سیســتم مدیریــت محتــوای ســایت خودتــان برویــد. اگــر 
نمی دانیــد چطــور بایــد ایــن کار را بکنیــد از یــک کارشــناس کمــک بگیریــد. همچنیــن 
می توانیــد بــا توجــه بــه ابــزاری کــه بــا آن ســایت را ســاخته اید )وردپــرس، ویکــس یــا 
ــزار  ــرای ســاخت وب ســایت( راهنمــای اب زبان هــای برنامــه نویســی و ابزارهــای دیگــر ب

مربوطــه را در اینترنــت جســتجو کنیــد و بخوانیــد.
گام چهارم= در قسمت سیستم مدیریت سایت، آیکون اینستاگرام را اضافه کنید.
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http://www. ــه ــه آمرحل ــده را ب ــه ش ــون اضاف ــر، عکــس آیک گام ششــم= در گام آخ
ــات  ــه اطالع ــن آمرحل ــد. در ای ــک کنی instagram.com/yourusername لین

حســاب کاربــری اینســتاگرام خــود را وارد کنیــد تــا کاربــر بتوانــد مســتقیماً وارد صفحــه 
اینســتاگرام شــما بشــود.

ــه جــز  ــاال )ب ــد و می توانیــد گام هــای ب ــن امــکان را دارن تمــام شــبکه های اجتماعــی ای
گام 5( را بــرای اضافــه کــردن آنهــا بــه وب ســایت خــود بــه کار ببندیــد.

مرحلــه هفتــم – آیــا انتشــار محتــوای وب ســایت شــما در 
اینســتاگراِم دیگــران، امکان پذیــر اســت؟

ــبکه های  ــتراک گذاری در ش ــه اش ــای ب ــی، دکمه ه ــب اینترنت ــای مطال ــاً در انته حتم
ــام و  ــا ذکــر ن ــا ب ــه خواننــده اجــازه می دهنــد ت اجتماعــی را دیده ایــد. ایــن دکمه هــا، ب
ســایت شــما، محتــوای وب ســایت شــما را در صفحه هــای شــبکه اجتماعــی، وبالگ هــا 
و وب ســایت های خودشــان بــه جــزء در اینســتاگرام منتشــر کننــد. احتمــاالً دلیــل ایــن 
امــر ایــن اســت کــه شــمار کلمــات یــک محتــوای وب ســایت ، بســیار طوالنی تــر از شــمار 
ــه هــر  ــوان در یــک پســت اینســتاگرام منتشــر کــرد. ب ــی اســت کــه می ت مجــاز کلمات

حــال ایــن امــکان بــرای اینســتاگرام وجــود نــدارد.
ــا و  ــا، اینفوگرافیک ه ــی عکس ه ــد تمام ــعی کنی ــه س ــم ک ــنهاد می کنی ــا پیش ــی م ول
نمودارهایــی کــه در ســایت اســتفاده می کنیــد، دارای لوگــوی وب ســایت شــما و معــرف 
ــمت  ــم در قس ــایت ه ــه وب س ــد آمرحل ــعی کنی ــکان س ــند. حتی االم ــما باش ــد ش برن
پاییــن تصاویــر حــک شــود. زیــرا در ایــن صــورت،  اگــر افــرادی بخواهنــد از عکس هــای 
وب ســایت شــما در فضاهایــی مثــل اینســتاگرام اســتفاده کننــد، بازدیدکننــدگان لوگــو و 
ــه ســایت شــما مراجعــه خواهنــد کــرد. آمرحلــه ســایت شــما را می بیننــد و احتمــاالً ب
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فرامــوش نکنیــد کــه تولیــد محتــوای شــبکه های اجتماعــی، یکــی از مهم تریــن 
نکته هایــی اســت کــه اگــر در پــی موفقیــت هســتید، بایــد بــه آن توجــه کنیــد. محتــوای 

ــد. ــه می کن ــه ســوی شــما روان ــران را ب ــد و جــذاب، کارب ــه، مفی بهین
ــه در صــورت  ــد ک ــدگان بخواهی ــب، از خوانن ــر مطل ــای ه ــد در انته ــن می توانی همچنی
ــی خودشــان،  ــا صفحــات شــبکه های اجتماع ــب شــما در وب ســایت ی اســتفاده از مطال
حتمــاً بــه شــما و وب ســایت تان اشــاره کننــد و آمرحلــه وب ســایت را در انتهــای مطلــب 

خــود ذکــر کننــد.

نتیجه گیری
اســتفاده از اینســتاگرام بــرای رشــد کســب وکار، یکــی از گزینه هــای حیاتــی در 
ــی  ــاً تمام ــه تقریب ــم ک ــروز می بینی ــت. ام ــی اس ــب وکارهای اینترنت ــِی کس ــازار رقابت ب
ــه خودشــان را  ــزرگ در سراســر دنیــا، صفحــه مخصــوص ب کســب  و کارهای کوچــک و ب
در اینســتاگرام دارنــد و بخــش بزرگــی از درآمدشــان از همیــن شــبکه اجتماعــِی ســاده 
ــتثنی  ــده مس ــن قاع ــم از ای ــی ه ــب وکارهای ایران ــود. کس ــان می ش ــوب، عایدش و محب
نیســتند و پا به پــای کســب وکارهای جهانــی، از امکاناتــی کــه اینســتاگرام در اختیارشــان 

ــد. ــره را می برن ــت به ــت، نهای ــرار داده اس ق

۲۲



تبدیل صفحه اینستاگرام به وب سایت در 7 مرحله 

www.armanic.com

بــا این حــال، بــا نگاهــی گــذرا بــه تاریخچــه و سرنوشــت شــبکه های اجتماعــی محبــوب 
خارجــی در کشــورمان ایــران می بینیــم کــه همگــی بــا خطــر فیلترینــگ تهدید می شــوند 
و بعضی ها ی شــان هــم ماننــد فیس بــوک و تلگــرام کــه بــه رشــد چشــمگیری در ایــران 
رســیده  بودنــد، نهایتــاً بــا فیلتــر شــدن از دنیــای رقابــت کســب وکارهای اینترنتــی ایرانــی 

ــدند. خارج ش
ــتاگرام  ــران، اینس ــی در ای ــبکه اجتماع ــن ش ــن و محبوب تری ــر، بزرگ تری ــال حاض در ح
ــا این حــال،  ــد. ب اســت و کســب وکارهای کوچــک و بــزرگ در ایــن شــبکه فعالیــت دارن
ــب وکارها  ــان کس ــر صاحب ــت و اگ ــان نیس ــگ در ام ــر فیلتری ــم از خط ــتاگرام ه اینس
ــد،   ــرای بقــای خودشــان بعــد از فیلترینــگ پیــدا کنن ــی ب ــا نتواننــد، راه حل نخواهنــد ی

ــود. ــد ب ــودی و ورشکســتی خواه ــاً ناب ــگ، قطع ــت تنگاتن ــن رقاب سهم شــان در ای
مــا در ایــن مقالــه ســعی کردیــم در مــورد راهکارهایــی صحبــت کنیــم کــه کســب وکارها 
ــگاه  ــان ن ــدودی در ام ــا ح ــتاگرام، ت ــگ اینس ــد از فیلترین ــتگی بع ــر ورشکس را از خط
ــرون از  ــب وکارهای بی ــد کس ــتای رش ــی را در راس ــب جانب ــن مطال ــد. همچنی می دارن
ــما  ــم ش ــوب، تقدی ــی محب ــبکه اجتماع ــن ش ــا کمــک ای ــه ب فضــای اینســتاگرام و البت

ــم. کردی
بــه هــر جهــت، عقــل ســلیم مــا را بــه پیشــگیری وا  مــی دارد و امیــد داریــم بــا تجربــه ای 
ــر و  ــتاگرام محتاطانه ت ــورد اینس ــم، در م ــب کردی ــرام کس ــگ تلگ ــس از فیلترین ــه پ ک
عاقالنه تــر تصمیــم بگیریــم. بــرای دریافــت اطالعــات بیشــتر در ایــن زمینــه، بهتــر اســت 

زمانــی را بــه مشــاوره اختصــاص دهیــد و تمامــی مراحــل کار را بــه خوبــی بشناســید.
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