
  

 



  

 ی ناب استها از ایدهدنیایی پینترست، 

 یابزارها نیتر یاز اصل یکیبه  لیدر انتقال اطالعات، تبد زیادبا قدرت تصاویر امروزه 

عکس محور  یاجتماع یها شبکه تیو محبوب  تیراز موفق. اند شده غاتیآموزش و تبل

 .گذشته استهمین افزایش اهمیت تصاویر در سالهای  زین نترستیو پ نستاگرامیمثل ا

 نستاگرامیخود، هنوز در کشور ما به اندازه ا زیاد العاده امکانات فوق به با توجه نترستیپ

در حال حاضر  یشبکه اجتماع نیکه ا میبدان جالب است اما.مورد توجه قرار نگرفته است

 یکی از، (0202طبق آمار ارائه شده در سال )کاربر فعال در ماه  ونیلیم 022 شیبا ب

محسوب  ایبزرگ دن یاجتماع یها شبکهبین در  پر بازدیدو  مندقدرت اریبس یها پلتفرم

 . ایده های مختلفی دارد ح یکار  یها نهیو زم ها قهیانواع سل یو برا می شود

 ست؟یچ نترستیپ

 تاندوستان تان با مورد عالقه ریتصاو یاشتراک گذار  ایکردن  نیپ یبرا مکانی نترستیپ

 است

 یا حتی محتواسازی تان لپ تاپ تان ای لیموبا یبرا تیفیبا ک نهیزم ریتصاو اگر دنبال

 دیجد یخانه تان به سبک نییتز ای خوشمزه یغذا کیدنبال دستور پخت  و یا د،یهست

 .دیریکمک بگ نترستیاز پ دیتوان یم دیهست

 



  

و  گیره یبه معن Pinدو کلمه  بیاز ترک( Pinterest) نترستیپ یشبکه اجتماع نام

Interest است تشکیل شده یمند عالقه یبه معن . 

با  بردهااز  یا به مجموعه هیشب نترستیپ یاست که فرم کل نیا در ینامگذار  نیا لیدل

بوردها  نیا یرو یفراوان یها نکیمطالب و ل ر،یاست که تصاو مختلفموضوعات 

عکس با  کلی د،یبگرد یبه دنبال هر موضوع نترستیدر پ. ستا  شده( Pin)چسبانده 

 .کیفیت خواهید یافت

 آن که به دنبالست  یز یهرچ موردخالقانه در عکس هایو  ها دهیپر از ا نترستیپ

اگر  د،یریبگ کلی ایده برای ژست جدید یاد دیخواه یو م دیهست عکاساگر . دیگرد یم

 یستیتور یها با جاذبه دیخواه یاگر م ،چیزی درست کنید چه ناهار یبرا دیدان ینم

چند حرکت  دیخواه یو م دیدار رژیم گرفتنقصد  یحت ای دیآشنا شو کشورهای مختلف

پینترست . کرد دیخواه دایپ یزیاد یها دهیا نترستیا در پقطع د،یکن دایپ کاهش وزن

 !شما خالقانه یها دهیو ا هنرشدن  دهیو بهتر د شتریب یبرا مخاطباست پر مکانی

از  یفهرست پیدا شدن یاست که در هنگام جستجو، به جا نیا پینترست یاصل یژگیو

، (جستجو یموتورها جیبه صفحه نتا هیشب)پشت سر هم  یها نکیها و ل جمله

خود چشمان   یاند را جلو شده دهیکه مرتب و جذاب کنار هم چ ریاز تصاو یا مجموعه

اگر به . ندک یم تیمطلب مرتبط با موضوع هدا کیشما را به عکسی که هر  دید دیخواه

 نترستیپ یشنهادیپ یها یبند از دسته دیتوان یم ،هستید  یتر  قیدق جیدنبال نتا



  

 .دیکن( Follow)را دنبال  هستند کینزدشما   قهیسل به را کهی کاربران ای نید واستفاده ک

 پینترست خچهیتار

آغاز شد ( Ben silberman) لبرمنیتوسط بن س ۹۰۰۲در سال  پینترست یسیبرنامه نو

 .در اختیار عموم قرار گرفت ۹۰۰۰در سال یکسال بعد و  آن یو نسخه بتاو 

 شنیکیتوسعه اپل وزهکردند که در ح یکار م یشرکتآن زمان در و همکارانش در  لبرمنیس

توانستند  یبود که م دهش یخانم ها طراح یها برا شنیکیاپلاین از  یکیکرد و  یکار م

 .کنند و بعدا آن را بخرند رهیرا ذخ رشیکنند و تصو دایلباس مورد عالقه شان را پ

 . دیرس لبرمنیبن سبه ذهن  جا نیهم از هم نترستیپ دهیا

که یکی از دالیل اصلی آن است خانم هستند و  نترستیکاربران پ ۰۸%حدود  امروزه نیز

  .خود را آغاز کرد تیفعال یداخل یو طراح یمد و فشن و آشپز  طهیدر ح لیشبکه اوا نیا

طولی نکشید که این برنامه طرفداران زیادی پیدا کرد، بعد از رونمایی از این اپلیکیشن 

سال  رترب تیوبسا 02" بین یا را در مقاله نترستیپ م،یبود که مجله تا 0200در تابستان 

 بیندر هفته، در  دیبازد ونیلیم 00از  شیبا ب نترستی، پ0200در زمستان  و.قرار داد" 0200

وب  یاکنون خدمات خود را رو نترستیپ، برتر در جهان قرار گرفت یشبکه اجتماع 02

پینترست   شنیکیاپلهمچنین  ارائه کرده و  لیتبلت و موبا وتر،یاستفاده در کامپ یبرا

 . مدت هاست که در دسترس هستند زیاو اس ن یو آ دیاندروکاربران  یبرا



  

 دارد؟ ییها چه تفاوت  نستاگرامیبا ا نترستیپ

عکس محور هستند و حالت  ییها هر دو پلتفرم نترستیو پ نستاگرامینگاه اول، ا در

که در زیر تفاوت این دو  با هم دارند زیادی یها دو پلتفرم تفاوت نیاما ا. دارند یبصر 

 :اپلیکیشن را از دیدهای مختلف مورد بررسی قرار می دهیم

در . استبا هم متفاوت  نترستیو پ نستاگرامیا اهداف تصاویر موجود در :هدف_0

 نترستیدر پ اما. کنند یخودشان را آپلود م یشخص ریتصاو شتریکاربران ب نستاگرام،یا

مورد استفاده قرار می گرفتن  دهیدادن و ا دهیا یبرا شتریهستند و ب تر یا ها حرفه عکس

 .گیرند

هم از نظر تعداد و هم از نظر نوع  نستاگرامیا تعداد مخاطبین اپلیکیشن :مخاطب_0

زن در  نیتعداد مخاطب دیجالب است که بدان. گسترده تر است نترستیمخاطب از پ

 یتر  نییپا یدر رنج سن نیمخاطب نستاگرامیدر ا. از مردان است شتریب اریبس نترستیپ

 در افراد ۵۶۸که فقط  صورتیدر . سال سن دارند ۵۳ ریکاربران ز ۰۸%قرار دارند و 

 .سال سن دارند ۵۰ ریز نترستیپ

به اندازه  وتر،یکامپ یبرا نترستیپ تیسا: لیو موبا دسکتاپدسترسی به سایت در _3

آن  شنیکیبه اندازه اپل نستاگرامیا تیسا که وب یاست در حال یآن کاربرد شنیکیاپل

 تشیآن وجود دارد در سا شنیکیکه در اپل نترستیدر کل همه امکانات پ. ندارد ییکارا

 .هم قابل استفاده است



  

 تالیجید یابیدر بازار نترستیاستفاده از پ یایمزا

 دیارتباط تان را گسترده کن دیتوان یم ریتصاو با_0

ها ب  کینفوگرافیا. دییتان را بگوخودقصه  ریتصاو قیاز طر خلق شده است تا نترستیپ

 یتان محتوا یحرفه ا نهیدر زم دیشوند و خصوصا اگر بتوان یم دهید ادیشبکه ز نیدر ا

 ۳۰۸حدود . خواهد بود برای شما مکان نیشبکه بهتر نیا دیکن دیتول باکیفیت یر یتصو

دهند پس  یانجام م دیخر نترستیپ یها غیتبل قیاز طرحاضر در این شبکه افراد 

 هیتفاوت باشند و سرما یب یشبکه اجتماع نینسبت به ا دیکسب و کار نبا نیصاحب

 .سود خوبی برای شما خواهد داشتدر آن  یگذار 

 دیبفروش نیمحصوالت تان را آنال دیتوان یم_0

فروش  تیقابل اپلیکیشن می تواند نیکه ا دیبدان دیبا دینشده ا نترستیاگر هنوز وارد پ

 چگونه؟ کندیو به گسترش کسب و کار شما کمک م. شما فراهم کند یمحصول را برا

 تیهم به وب سا نکیل کی دیتوان یم دیکن یکه از محصول آپلود م یبا هر عکس شما

 یکاربر م. دیتان کن جیپ نگیرا وارد لند یتازه نفس کیصورت تراف نیو به ا دیتان بده

کس عپس با آپلود هر . خواهد بخرد یرا که م یوارد شود و هر محصول مایتواند مستق

 .دیرا فراموش نکن تیوب سا نکیکردن ل اضافه

 



  

 دیوارد وبالگ تان کن ،کیتراف دیتوان یم_3

هدف شما  نیاحتماال اول دیداشته باش یگر یهر پلتفرم د ایدر وردپرس  یوبالگ اگر

 .وبالگ تان است کیتراف شیافزا

 دیوبالگ تان را اضافه کن ای تیوب سا url نترستیبه هر عکس پ دیتوان یشما م

 کیاست که  نیکار ا نیبهتر دیکن یم دیو فقط محتوا تول دیارائه ندار یبرا یمحصول اگر

از محتوا را  یکه خالصه ا کینفوگرافیا کی ایکوچک  حیتوض کیعکس از محتوا با 

 مهیکامل را هم ضم یمحتوا URLو  دیقرار بده نترستیو در پ دینشان بدهد آماده کن

 نیبه ا. مطالعه کند شما را یوارد وبالگ شود و محتوا میمستق دیتا کاربر بتوان دیکن

 .شود یوارد وبالگ تان م یادیز کیتراف بیترت

 بهتر سئو_4

 یم فروانیاست که به بهبود سئو کمک  یاجتماع یپلتفرم ها نیاز بهتر یکی نترستیپ

که در ادامه به آن  یاستراتژ  ۳اگر . است یدر سئو باور نکردن نترستیپ ریدر واقع تاث. کند

ابزار اصلی برای باال  کیبه  نترستیکه پ دیمطمئن باش دیریبه کار بگ میکن یاشاره م

وب  به شکل صحیحاگر  میشود چرا که همانطور که گفت یم سایتتان تبدیلسئو بردن 

تواند وارد وب  یم ییباال کیتراف دیوصل کرده باش خود نترستیتان را به پ تیسا

 یم شما تیوارد وب سا یکنندگان هدفمند تر  دیکه بازد ییبشود و از آنجا تتانیسا

 .است ادتریز زین یآنها به مشتر  لیتبد تیشود قابل



  

 تر قیهدف دق بازار_0

 .مشترک است قیگرد هم آوردن افراد با سال نترستیپ یاصل یاز هدف ها یکی

به مخاطب  مایتواند مستق یم تشیفعال نهیزم هبا توجه ب یهر برند نترستیدر پ

 رسی داشته باشدهدفش دست

برند ها ساده تر  یرا برا یابیکار بازار نترستیتوان متوجه شد که پ یم یژگیو نیهم از

به مخاطب  مایتواند مستق یم تشیفعال نهیزم هبا توجه ب یچرا که هر برند می کند

 .داشته باشد یتر  قیبازار هدف دق گریکند و به عبارت د دایهدفش دست پ

 آموزش نصب پینترست

 نام و ورود ثبت

. دیدار ازیکلمه عبور ن کیمعتبر و  لیمیآدرس ا کیبه در پینترست ثبت نام  یبرا

 ایگوگل  یبا حساب کاربر  تیبه سا میامکان ورود مستق شتر،یب یراحت یبراهمچنین 

از  یکه تعداد خواهد یاز شما م نترستیبعد از ورود، پ. وجود دارد زین شما سبوکیف

 ،عکاسی ،یموضوعات ممکن است آشپز  نیا. دیرا انتخاب کن خود  موضوعات مورد عالقه

شما می .باشد یگر یهر موضوع د ای نمایاسپرت، س یها لیاتومب شن،یمیوب، ان یطراح

 .تکمیل شود تان یتا حساب کاربر  نیدرا  بعدا وارد ک ازیاطالعات مورد ن یباق توانید



  

 



  

 یحساب کاربر  شیرایو

 Edit Settings نهیدکمه گوشه باال سمت راست، گز یرو کیبا کل ورود به حساباز  بعد

عکس  د،یکن شیرایمشخصات خود را و دیتوان یقسمت م نیدر ا. دیرا انتخاب کن

 ها، شنیکیفیمثل نوت گرید ماتیاز تنظ یار یبس تیو در نها دیده رییرا تغ لتانیپروفا

 .دیکن ویرایشرا  گریو موارد د لیمیارسال ا

 

 تیامن

-Two ای یا دو مرحله دییتا تیقابل برای باال بردن امنیت در اپلیکیشن پینترست باید

Factor Verification کلمه  یرو ماتیاست در قسمت تنظ یکاف. را فعال کنید

Security دیرا فعال کن یا دومرحله دییمربوط به تا گزینهکرده و  کیکل. 

در بار اول یک کد به شماره ای که وارد می کنید ارسال می شود که باید کد را در سایت 

ه ای برای اکانت شما فعال می با انجام این کار تایید دو مرحل ،وارد کنید و تایید را بزنید

به  نترستیرا که پ یکد دیبا ن،یالگ ردر هر با ، نهیگز نیدر صورت فعال بودن ا .شود

خود  یوارد حساب کاربر  دیتا بتوان دیرا وارد کن کند یتلفن همراه شما اس ام اس م

 .دیشو

 



  

 جستجو

شما مورد نظر  یها دواژهیکل یجستجو یبرا یقسمت باال و سمت چپ صفحه، قسمت در

به صورت خودکار عبارت جستجو شده توسط شما را  نترستیکه پ ییاز آنجا. وجود دارد

 دیکن یسع رد،یگ یبرچسب در نظر م کیکلمه به کلمه جدا کرده و هرکدام را به عنوان 

 سرج قسمتدر  همچنین.کوتاه، ساده و مشخص باشند دیکن یکه جستجو م یعبارات

پر  یها برچسب نترستی، پ(یسیو چه انگل یچه فارس) دیکه جستجو کن یهر عبارت یبرا

د خواه تر قیو دق تر یشما را شخص یکه جستجو دهد یم شنهادیبه شما پ یگر یدسرج 

 .کرد

 

 



  

 محتوا یگذار  اشتراک

به اشتراک  گرانیبا د ی خود رامحتوا یو کم دیکه دست به کار شو دهیوقت آن رس حال

 !دیبگذار

ها و  عکس نستاگرامیهمان طور که در ا. محور است ریتصو یا شبکه در اصل نترستیپ

ن کار را یهم دیتوان یهم م در پینترست د،یگذار یرا با دوستانتان به اشتراک م رتانیتصاو

 دیتوان یم نترست،یپ یها شنیکیوب و هم در اپل یهم در فضابرای این کار . انجام دهید

 یرو( گویند نیآنها پبه که )موردنظرتان را  یها عکس ای سعک+  گزینه یرو زدنبا 

 .دیده انتشارخود  یبوردها

در  دیتوان یم ،یتک ریعالوه بر تصاو ست،یمحدود ن نیتنها به ا نترستیپ قابلیت البته

 یموضوع اختصاص داده و رو کیرا به  بردهر  و ،نیدک فیبورد تعر نیخود چند لیپروفا

 . دیقرار ده یگوناگون یها نیپ کیهر 

 د؛یکن نیخود پ یبوردها یخود را رو تیوبسا یمطالب رو نکیکه ل دیقادر هست یحت

 کیو آن را به صورت  کرده دایشما را پ پین شده شاخص مطلب ریتصو زین نترستیپ

 نترستیپ تیقابل نیامحتوا  به  مندان عالقه یبرا. نشان خواهد داد کیقابل کل ریتصو

 .کند یم یادیشما کمک ز یشدن محتوا رالیاست و به وا بردیالعاده کار فوق

 



  

 ها نیکردن پ رهیذخ

توجه شما را جلب کرد، حتما  ینیکه پ یاست، در صورت نکیپر از عکس و ل نترستیپ

بعدا به سراغش رفته و آن را با دقت  دیتا بتوان دیکن کیگوشه آن کل saveدکمه  یرو

 یها را در شبکه نی، آن پsendدکمه  یرو کیبا کل دیتوان یم یحت. دیمطالعه کن یشتر یب

 .ارسال کنیددوستانتان  یمختلف برا یها نرسا امیپ ای گرید یاجتماع

 کاربران( follow)کردن  دنبال

کاربران، دنبال  گریبا د مکالمه زینپینترست در  گر،ید یهمانند هر شبکه اجتماع درست

که توسط  دینیبب دیتوان یم نیهر پ ریزشما . آنها وجود دارد یکردن و استفاده از محتوا

شده  شخص لیوارد پروفا دیتوان یم یا حتی و است کدام کاربر به اشتراک گذاشته شده

 .دیکن او را دنبالو 

 

 امیپ افتیو در ارسال

با دوستان  دیتوان یآن م یرو زدنوجود دارد که با  یا گزینه گوشه باال سمت راست  در

د نظر شما وراگر شخص م. دیبفرست شانیخود را برا یو بوردها ها نیپ ای دیخود چت کن

 امیتا پ دیاو را بدان لیمیآدرس ا ای یشناسه کاربر باید  ست،ین مخاطبان شمادر فهرست 

 .دکنیارسال  شیبرا مورد نظرتان را



  

 

 

 

 دیکردن موضوعات جد دایپ

 نترستیپ. دیبپرداز جستجوبه  نترستیدر پ به راحتی دیتوان ی، مExploreقسمت  در

که ممکن است دوست  ییها نیپ ایموضوعات در حال ترند شدن  را دارد کهقابلیت این 

به  گرید نیصدها پ ایدهها  ن،یهر پ یرو کیبا کل. دهد شیرا به شما نما دیداشته باش

شده و تا  غرق ها دهیا دنیای نیهرکدام، در ا یرو کیبا کل دیتوان یشده و م شنهادیشما پ

 .دینیبب دیجد و ایدهمحتوا دیهر زمان که دوست داشته باش

 



  

 و گسترش کسب و کار شما یمعرف یبرا نترستیپ یابزارها

. دیکنوارد و مشخصات خود را  تیکه جنس شود یهنگام ثبت نام، از شما خواسته م در

 ایکسب و کار، هنر  یمعرف یبرا یبه عنوان ابزار  نترستیاز پ دیخواه یاما اگر م

 نترستیپ Business یبه سراغ ابزارها میکن یم هیتوص د،یاستفاده کن تان تیوبسا

 .که در ادامه به توضیح آن می پردازیم. دیبرو

 :وجود دارد نترستیدر پ بیزینسی لیساخت پروفا یبرا یراه کل دو

را انتخاب  Create a Business Account نهیهنگام ثبت نام گزدر : حل اول راه

از شما خواسته  تتانیفعال نهیو زم نام کسب و کار حالت همان ابتدا نیکه در ا دیکن

 .شود یم

خود را  لیپروفا دیتوان یمبعدا نیز  د،یا ساخته یمعمول لیپروفاابتدا اگر : حل دوم راه

 Free Upgrade to نهیاست از گز یکاف نکاریا یبرا. دیکن لیتبد Business لیبه پروفا

Business Account دیاستفاده کن. 

 

شما قرار  اریدر اخت پیشرفته تریامکانات  ،یشما به حالت تجار  لیپروفا لیاز تبد پس

 Rich دهد، یشما قرار م اریزمان در اخت نیدر ا نترستیکه پ یدو ابزار اصل. ردیگ یم

Pins  وPinterest Analytics هستند . 



  

به طور . العاده است فوق فرصت کیوکار شما،  گسترش کسب یبرا نترستیاز پ استفاده

 .لف استتمخ یاجتماع یها فروش، حضور در شبکه شیافزا یها از قدم یکی ،یکل

 ویمش دهید شتریبهتر و ب Rich Pinsبا استفاده از  نترستیدر پچگونه 

به را  یشتر یاطالعات ب ،یمعمول یها نیهستند که  نسبت به پ ییها نیپ ها، نیپ چیر

شما را باال برده و کمک  یمحتوا تی، جذابقابلیت نیا .دهندمی  شینمامخاطبان 

 . مشاهده کنندشما را  یها نیپ یشتر یخواهد کرد افراد ب

 

 



  

 .وجود دارد نیپ چینوع ر 4 نترست،یدر پ

 نیبا استفاده از ا (:Product Pins) دیقابل خر یها نیمحصول با پ یها نیپ_ 0

کرده و آن را به فروشگاه  فیتعر متیخود ق یکاالها یبرا توانند یم افراد، قابلیت

 یدرج شده رو متیق ت،یدر وبسا متیق رییبه محض تغ. کنند نکیخود ل ینترنتیا

مورد نظر  یاست که کاال نیادر کار  نیالبته شرط ا. خواهد کرد رییتغ زین نترستیپ

و از طرف ( قابل دانلود نباشد لیفا ایمثال، نرم افزار  یبرا) اشدو قابل لمس ب یکیزیف

به البته در حال حاضر، در کشور ما . مجاز شناخته نشود ریغ یبه عنوان کاال زین نترستیپ

 .وجود ندارد نترستیپ قیامکان فروش محصول از طرطور کلی 

 توان یم ها، نینوع پ نیدر ا (:Recipe Pins) یمخصوص دستور آشپز  یها نیپ_ 0

 :به عنوان مثال. قرار داد فیلدهای آمادهاطالعات متنوعی را مربوط به محتوای آشپزی در 

 ....واست  یکاف شانیمقدار غذا برا نیکه ا یمواد الزم، زمان پخت و تعداد افراد

عنوان  ن،ینوع پ نیآماده در ا یلدهایف (:Article Pins)مخصوص مقاله  یها نیپ_ 3

 .می باشد ....و متنو خالصه  سندهیمقاله، نام نو

که  است ییها سیبرنامه نواین پین مخصوص  (:App Pins) شنیکیاپل یها نیپ_ 4

با زدن  توانند یکاربران مدر این پین . کنند غیتبل نترستیاپ خود را در پ خواهند یم

 .کنند آپلود نترستیپ طیداخل مح مای، اپ را مستقInstallدکمه 

 



  

بازخورد مخاطبان خود را ، Pinterest Analyticsاستفاده از  باهمچنین میتوانید 

 !دیبه کسب و کارتان داشته باش تر یا و حرفه تر قیعم یدیدتحلیل کرده و 

در  شما یها نیپ شدن دهیتعداد د زانیدرباره م ی، اطالعاتPinterest Analytics ابزار

 د،یخر یها شما، گزارش تیاز وبسا دیروند بازد ،و ماهانه یروزانه، هفتگ زمانی بازه

 .دهد یرا به شما ارائه م.... و  دکنندگانیجنس، سن، کشور و زبان بازد

 

می ، Analytics یلدهایفقابلیت و  ها نیپ چیاستفاده از ر یکه برا دیتوجه داشته باش

 .دیریبگ دییو تا نیدثبت ک نترستیخود را در پ تیوبسا بایست

 . طول بکشد یممکن است چند روز  یینها دییتا ***



  

 گرید یر یتصو یها با شبکه نترستیپ یها و تفاوت ها یژگیو

 گرینسبت به د یفراوان یها تیمحتوا، مز یگذار  به اشتراک یبرا نترستیاز پ استفاده

از آنها اشاره  یبه تعداد نجایدر اکه . دارد نستاگرامیاز جمله ا یاجتماع یها  شبکه

 :میکن یم

 

 اپلیکیشن  نیدر ا. ندارد یتیمحدود ریتصو تیفیاز نظر اندازه، فرم و ک نترستیپ

 .دیکن نیمشخص را پ یشکل و با ابعاد یمربع ریحتما تصاو دیستیشما مجبور ن

 02222 با ابعاد کینفوگرافیا کیکردن  نیپ یبرا نترستیدر پ شما مثال به عنوان

 .وجود ندارد یمشکل یکسلیپ 022در 

 

  و هم از  وتریکامپطریق هم از  ،یراحتبه  مورد نظرتان را یمحتواشما می توانید

 یتیمحدودنظر تعداد پین و از  دیبه اشتراک بگذار نترستیپ شنیکیاپل قیطر

  .یدوجود ندار

و نقش  شوند یم نکیل دیکه بخواه یوبالگ ای تیبه هر وبسا راحتیبه  ها نیپ

 .کنند یم ایفاشما  یرا برا عالی Call to Action کی

 

 



  

 پوریو ش وارید مثلدرست  یآگه تیسا کیمانند  نترستینقاط جهان از پ اکثر در

خود را به  یآگه نکیل دیتوان یم د،یفروش دار یبرا ییشما هم اگر کاال. دکنن یاستفاده م

 تانتیوبساآگهی خود در و کاربران را به سمت  نیدک نیدر صفحه خودتان پ یراحت

 توانند یهم م یرانیاست که کاربران ا نیا نترستیالعاده پ فوق یژگیو .دیکن تیهدا

خود  یها یقرار دادن آگه یبرا یاز آن به عنوان محل ،یمبلغ چیبه پرداخت ه ازیبدون ن

 .استفاده کنند

 32از  شی، کاربران ب0204تا سال .است ی خالقانهها دهیانتها از ا یب یانوسیاق نترستیپ

 یها نیشما را به پ ،نیکه هر پ ییاز آنجا و.را به اشتراک گذاشته بودند نیپ اردیلیم

 دیآنچه را به دنبالش هست سرانجام که  دیمطمئن باش دیتوان یم کند، یم تیهدا یگر ید

 .پیدا خواهد کرد

 لیها تشک را خانم نترستیکاربران پ تیاکثرهمان طور که در ابتدای مقاله نیز گفتیم  

، مرتبط استها  خانم ه هر نحوی بهاگر کسب و کار شما بپس (. درصد 02) دهند یم

 .دیوجه از دست نده چیرا به ه ییفرصت طال نیا

در  ،زین ییویدیو یانتشار محتوا تیقابل ایآ اما الزم است نکته ای را نیز توضیح دهیم که

 وجود دارد؟ نترستیپ

 طیکه در مح یاما نه به شکل ،در جواب این سوال باید گفت که امکان آن وجود دارد

 .دیکن نیپ تانیاز بوردها یکی یرو مایخود را مستق یویدیو دیبتوان نترستیپ



  

 کیاز  ویدیآن و نکیل یگذار  به اشتراک ،در پینترست ویدیاشتراک و یروش برا نیبهتر

مورد نظر را به  نکیاست ل یکاف. است (سبوکیف ای وبیوتیمانند )پخش کننده  تیسا

آن  یبرا یرا انتخاب کرده و کپشن مناسب ویدیشاخص و ریاشتراک گذاشته، تصو

قرار خواهد  تانگرید یها نیپ انیدر م نیپ کیشما مانند  یویدیواکنون . دیسیبنو

را تماشا  ویدیآن و نترستیپ طیآن، در مح یکردن رو کیبا کل تواند یگرفت و کاربر م

 غاتیو استفاده از تبل ومیمیحساب پر کیداشتن  و،یدیو یگذار  به اشتراک گریراه د. کند

به ...و  شاآپارات و نما یوهایدیدر حال حاضر، امکان پخش و. است نترستیپ یپول

به  ن،یپ یرو کیوجود ندارد و کاربر با کل نترستیپ طیداخل مح صورت مستقیم و در

 .شود یم تیهدا ویدیپخش کننده و تیسا

که به  مختلف یها و هنرها ، مهارتایده هااز  ارزشمنداست  یا مجموعه نترستیپ

 .اند شده دهیشکل ممکن در کنار هم چ نیترزیبا

عالقمند  زین نترستیقطعا به پ ،برای شما سرگرم کننده است یاجتماع یها شبکه کار بااگر  

وجود  مو عد یگذار  نکیل تیمخصوصا قابل ،شبکه نیمنحصر به فرد ا یها یژگیو. شد دیخواه

این پلتفرم داده تا از  این اپلیکیشنبه کاربران  یفرصت ،ارسالی ریدر ابعاد تصاو تیمحدود

شما  اکنونو . کسب و کارشان استفاده کنند گسترش یمتفاوت و خاص برا شکلیبه  بصری

حاال  نیهم د،یا نداشته تیفعال نترستیپس اگر تابحال در پ. دیفرصت خبر دار نیهم از ا

 ها یا و همانند حرفه بسازید های گفته شده در این مقاله شمطابق آموز خود را یاربر حساب ک

 .دیبپرداز در این پلتفرم محتوا یابیبه بازار



  

 


