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במספריםאינסטגרם

2010הושקה באוקטובר 

מיליון משתמשים1כבר עם –2010בדצמבר 

מיליון משתמשים10–2011ספטמבר 

נקנית  משיקה גרסה לאנדרואיד ו2012באפריל -באייפוןוכל זה רק 

פייסבוקי "ע

(שניות15עד )משיקים וידאו –2013יוני 

מיליון משתמשים150חוגגים –2013ספטמבר 

משיקים את הסטוריז–2016אוגוסט 

IGTVמשיקים את –2018יולי 



מיליון משתמשים פעילים  800מעל –נכון להיום 

מיליון ביום520-בחודש ו

(מיליון משתמשים בחודש3.2-מעל ל: בישראל)

:שמעלים

מיליון תמונות ביום95-מעל ל

:  ועושים

מיליארד לייקים ביום3.5-מעל ל



גברים48.5%

(מיליון1.65)

נשים51.5%

(מיליון1.75)
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#REF! אחוז משתמשים חודשי

(מעל מיליון)33%

25-34מכלל המשתמשים נמצא בטווח של 

מהם משתמשים באופן יומי65%-



?למה להיות שם

דרך נוספת לתקשר עם קהל היעד ולשתף בתכנים*

*  כל הזמן*אופציה לשיתוף תכנים * 
"אירועים גדולים"ולא רק 

כאן ועכשיו* 

יצירת קשר עם קהלים נוספים* 



































מהעסקים שמשתמשים 52%

בוידאו מדווחים על עלייה  

.  ROI-דראסטית ב

מהגולשים היו רוצים  43%

תוכן וידאו  לראות יותר 

.ממפרסמים







מה הסיבות בגינן בוחר הצרכן להיות  

:של מותגים" חבר"

,  קבלת הנחה, רווח אישי-אינסנטיב•

(  מהצרכנים)36.9%–פרסים 

הצורך ליצור אינטראקציה עם •

(מהצרכנים)85%–הפירמה 















#instagram











מוצרים

#ring

#diamondring

#goldneckless

כללי

#Diamonds

#Jewelry

#gold

ממוקד

#diamondtlv

#(shop_name)

#(shop_speciality)

בפוסט10-כ





















צעדים להתנעת 7
ושיפור

האינסטגרם



הוא המקום Bio-ה•
היחיד בפרופילהקליקבילי

ניתן להחליף קישור בכל •
פעילות

–מומלץ לשתול לינק חכם •

אחרת לא נדע שההקלה  
הגיעה מאינסטגרם

להוסיף לינק# 1



שימוש בשכבות טקסט# 2
הוספת טקסט מעל תמונה יוצרת •

קשה לפספס תמונות . בולטות
כאלה

רצוי להשתמש בטקסט לדברים  •
שמתרחשים בזמן אמת כמו מבצע 

אפשר גם לרשום  ;מיוחד או אירוע
טיפים



הנעה לפעולה בתיאור# 3
מספיק  . תווים2,200אפשר להכניס עד •

.ולא יותר200-300-להשתמש ב
יש לרשום הנעה ברורה לפעולה בשורת •

(.caption)התיאור 
אלא , אין סיבה לחזור על הנאמר בתמונה•

.להדגיש נושאים חשובים ולהשלים



הנעה לפעולה בתיאור# 3

bio-להוסיף הנעה להקלקה על הקישור ב•

במידת הצורך או ביצוע פעולה אחרת  
שרלוונטית למותג

מוריד חשיפה–לא לערוך טקסט •



שירותיות# 4

מענה לתוכן גולשים הכרחי •
כדי להגדיל ' ד60חשוב להגיב תוך , אין להשאיר תגובות פתוחות•

חשיפה
תיוג אנשים בתגובה כדי שידעו שקבלו מענה•



תיוג מיקום# 5
קאין בתמונה ובטח בסטורי יכול להביא עוד עוקבים  'תיוג צ•

לצפות בתוכן ולהתחיל לעקוב אחר הפרופיל



תגי קניה# 6
בהקלקה מעביר לעמוד לרכישת פריט–הנגשת המוצרים •



שימוש בגרידים מיוחדים# 7




