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دليل هاشتاغات انستقرام

لزيادة التفاعل والمتابعين

ً
أهال بكم في هذا الدليل..

ما زال تطبيق انستقرام مصراً على خطف األضواء وسحب البساط من تحت قدمي فيسبوك

وسنابشات  ،حيث يهرب الناس من تلك المنصات وصولً إلى انستقرام  ،المنصة العظيمة والسهلة  ،والتي

تحقق األهداف سواءً الشخصية أو التجارية  ،لمن يستخدمها بالطريقة الصحيحة.

والطريقة الصحيحة لستخدام النستقرام  ،هي عبر استغالل كل سنتمتر فيه لتحقيق أهدافك وغاياتك

البيعية والتسويقية  ،وهذا ما ل يفعله الماليين  ،حيث يستخدمونه بطريقة بسيطة وسطحية  ،غير
مدركين أنهم بإمكانهم عمل الكثير من األمور عبر هذه المنصة  ،والتسويق كما يجب أن يكون  ،والوصول
للعديد من الشرائح باستهداف عالً للغاية.

من أهم أسرار النستقرام هو الهاشتاق  ،وهي هذه اإلشارة المربعة المتقاطعة  #والتي أعتبرها شخصياً
ُ
عبارة عن نافذة تطل على مئات أو آلف أو ماليين المنشورات التي نشرت وتم استخدام هذا الهاشتاق
فيها.

مما يعني أنها وسيلة مجانية للوصول إلى شرائح مستهدفة جداً جداً  ،تحقق لك كل غايتك  :والتي هي

على األغلب شراء منتجات أو خدمات أو شهرة معينة !
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في هذا الدليل نقدم لك العديد من
الهاشتاقات ضمن عدة مجالت  ،مع التنويه

طبعاً أنك لو كنت مبتدئاً  ،يجب أن تعرف أن

هناك الكثير من الخبايا التي يجب عليك أن
تعرفها  ،وهناك العديد من الستراتيجيات

القوية جداً (والمثبتة) والتي تحقق لك أكبر
استفادة من النستقرام  ،حيث جمعناها
بالكامل في دورة تعليمية هي األكثر مبيعاً

من دورات األكاديمية  ،وسنتحدث عنها قليالً
في الصفحة األخيرة من هذا الكتيب إن شاء

الله تعالى

أما اآلن  ..فلنبدأ ^_^
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#

ً
األكثر شعبية عربيا ..

#عرب_فوتو #تصويري #السعودية #غرد_بصورة #انستقرام #صور #صورة #صوره #تصميم

#كانون #تصوير #كميرا #فوتو #ليك #مضحك #من_تصوير #من_تصميمي #سياحة
#عدستي #هاشتاق #غرد #ليك #لقطة #نكت #ضحك #دبي #عرب #المارات

صباح الخير ..
#صباح_الخير #صباح #يوم #نهار #شروق #صحو #نعسان #نعس #فطور #تعبان #سرير
#تخت #سنوز #عمل #مبكر #باكر

سيلفي
#سيلفي #سيلفيات #صورتي #جميل #جمال #وسيم #وقت_السيلفي #وجه #وجهي
#صورة #متعة #الحقني #بسمة #عيون
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تصبحون على خير ..
#تصبحون_على_خير #نايتي #ليل #وقت_النوم #نوم #نعسان #نعسانة #تعبان #تعبانة

#تعب #سرير #تخت #راحة #حلم

الحب ..
#حب #حبيبي #حبيبتي #حبايب #قبلة #بوسة #حضن #رومانسية #سعادة #بنت #شب
#أحبها #أحبه #جميل #جميلة #بسمة

األصدقاء ..
#أصدقاء #اصدقاء #أصحاب #اصحاب #صديق #صديقة #صديقات #صاحبات #صاحبة #متعة
#ترفيه #ليف #اصدقاء_لألبد #بسمة #صديق_مقرب #صديقة_مقربة #رائع #ذكريات
#أوقات_ممتعة
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موسيقى ..
#موسيقى #موسيقي #أغنية #أغاني #اغنية #اغاني #لحن #الحان #ألحان #بوب #راب #حفلة

#أغنية_جديدة #ريمكس #جاز

سفر ..
#سفر #رحالت #رحلة #إجازة #زيارة #عطلة #متعة #سياحة #سائح #بر #بحر #جو #فضاء

أفالم ..
#فلم #فيلم #فيديو #فديو #أفالم #فيديوهات #ممثل #ممثلين #ممثلة #ممثالت
#سينما #سيما #دي_في_دي #هوليوود #فيلم_اليوم #رعب #رومانس #كوميدي #أكشن
#خيال_علمي #وثائقي #تاريخي

9

H2

طبيعة ..
#منظر #لقطة #خضار #طبيعة #منظر_جميل #جميل #رائع #خيالي #نهر #بحر #وادي

#صحراء #اشجار #شجر #طبيعي #شاطئ #ساحل #وردة #ورود #زهور #زهرة #عشب #شالل
#شاللت #غيم #مطر #أمطار #سحاب

قهوة ..
#قهوة #كافيه #لتيه #إسبرسو #كابوتشينو #فنجان_قهوة #حب_القهوة #قهوة_اليوم
#قهوة_تركي #عشاق_القهوة #ركوة

كتب ..
#كتاب #كتب #قراءة #قاريء #صفحة #صفحات #ورق #ورقة #كيندل #مكتبة #كاتب

#مؤلف #روائي #قصصي #كتاب_اليوم #خيال #قصة #شعر #أدب #قصص #كلمات #نص
#إقرأ
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طعام ..
#طبخ #طعام #اكل #شواية #طبخي #مطبخ #طبيخ #كبسة #رز #هندي #بخاري #مندي

#حال #كيك #كعكة #طباخ #مطبخي #غرد_بصورة #صورة #عرب_فوتو #الطبخ_العربي
#المطبخ_العربي #المذاق_العربي #طعام_ساخن #فواكه #فاكهة #فرولة #برتقال #موز
#فروت #شاورما #مطعم #مطاعم

عمل ..
#عمل #وظيفة #وظيفتي #مكتب #شركة #عمل_يومي #أحب_عملي #حاسوب #كمبيوتر

#مدير #موظف #جرافيك_ديزاين

حكم ..
#حكمة #حكم #تعليق #تعليقات #حكمة_اليوم #حياة #أقوال #أقوال_مأثورة #قول
#حكيم #حكماء #مقولة #نصيحة #نصائح
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نكت ..
#مضحك #ضحك #ضحكات #ضحكة #متعة #ترفيه #أصدقاء #صديق #جنون #نكتة #طرفة

#نكات #طرف #هاهاها #طرافة #طريف #طريفة #مرح

مكياج ..
#مكياج #المكياج #أحمر_شفايف #مسكارا #كحل #كحلة #كريم_أساس #بودرة #حومرة
#بلش #ميك_أب #عيون #حواجب #رموش #جمال #مطري_شفاه #مكياج_بلقيس

#مكياج_عيون #الهلي_المصري

أزياء بنات ..
#أظافر #شعر #جمال #تنورة #فستان #أحذية #كعب_عالي #جزدان #جواهر #تسوق #موضة

#موضه #الموضة #الموضه #رائع #جذاب #جديد_الموضة #أزياء #ازياء #عارضة #عبايات
#عباءات
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مجوهرات ..
#مجوهرات #جواهر #حجر_كريم #خاتم #أساور #عقد #خلخال #ألماس #ذهب #فضة

حجاب ..
#حجاب #حجابي #محجبة #حجاب_اليوم #إسالم #مسلمة

زواج ..
#زواج

#حفل_زواج

#حفل

#كتب_كتاب

#إكليل

#حب

#فستان_زفاف

#حب_أبدي

#بدلة_زفاف #عائلة #زوج #زوجة #عقد_قران #رومانسية #أحتفالية #بالرفاه_والبنين

#أجمل_التهاني #تهاني #زفاف #زفه #زفات #فرح #افراح
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طقس مشمس ..
#شمس #مشمس #يوم_مشمس #أشعة_الشمس #ضوء_الشمس #ضوء #مشع

#طبيعة #سماء #الشمس #إشعاع_الشمس #طقس #صيف #ربيع #سماء_صافية
#سماء_زرقاء

عيد ميالد ..
#عيد_ميالد #ميالد #يوم_ميالد #كعكة_عيد_الميالد #كعكة #أصدقاء #إحتفالية #إحتفال
#شموع #شمعة

رمضان ..
#رمضان

#رمضان_مبارك

#صيام

#الله

#إسالم

#مسلم

#صالة_التراويح #فطور #قطايف #عائلة #أقارب #إفطار #زكاة

#شهر_رمضان
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#صالة

األردن ..
#األردن #الحسين_بن_طالل #عمان #إربد #الزرقاء #معان #األغوار #البتراء #جرش #القلعة
#السلط #الكرك #العقبة #المفرق #الملك_عبدالله #عبدالله_بن_الحسين #الملكة_رانيا
#األردن_أول #أم_قيس #زوروا_األردن #أردننا #وادي_رم #حب_األردن

فلسطين ..
#عيد_ميالد #ميالد #يوم_ميالد #كعكة_عيد_الميالد #كعكة #أصدقاء #إحتفالية #إحتفال
#شموع #شمعة

الكويت ..
#الكويت #كويت #كويتي #كويتية #صباح_الحمد #امير_النسانية #الكويتيات
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السعودية ..
#الرياض

#الدرعية

#المصمك

#السعودية

#المملكة

#المملكة_العربية_السعودية

#مهرجان_الجنادرية #الجنادرية #الديرة #المنصورة #البطحا #الهدا #الشفا #البرج
#برج_المملكة #الردف #الطائف #مكة_المكرمة #المدينة #المدينة_المنورة #جدة
#القصيم #الدمام #العال #الثمامة #حج #عمرة #موسم_الرياض

مصر ..
#مصر #القاهرة #شرم_الشيخ #الهرم #األهرامات #أبو_الهول #مصراوي #الغردقة
#اإلسكندرية #الفراعنة #التحرير _٦#أكتوبر #األقصر #أسوان #النيل #الجيزة #سيناء
#أهرامات_الجيزة
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اإلمارات ..
#المارات

#المارات_العربية_المتحدة

#المارات_العربية

#المارات_السبع

#المارات_تجمعنا

#الماراتي

#المارات_تسوق #دبي

#المارات_مول

#دبي_مارينا

#دبي_مول

#دبي_مال #دبي_لند #برج_خليفة #برج_العرب #جزيرة_النخلة #ابو_ظبى #أبو_ظبى
#ابوظبى #ابو_ظبى #العين

تركيا ..
#تركيا #أتاترك #إسطنبول #العثمانيين #إزمير #أنطاليا #مرمريس #أياصوفيا #طرابزون #بدرم
#توبكابي #مرمرة
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MOST
POPULAR

ً
الكورس األكثر مبيعا

"الربح والعمل والتسويق

عبر االنستقرام"
ما المميز به؟
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ُ
أكثر من  56فيديو (هناك فيديوهات جديدة كل شهر)
مشاهدة الفيديوهات بأي وقت تريده
كيف تبدأ طريق الربح من االنستقرام بدون خبرة (رحلة تعلم شاملة وكاملة)
قائمة فيها أكثر من  18سر من أسرار االنستقرام لزيادة التفاعل بجنون
كيف تزيد متابعينك ألكثر من  100و  200متابع باليوم (بيدك)
كيف تزيد الاليكات والكومنتات
الوصول إلى االكسبلور (االستكشاف)
الوصول إلى التوب هاشتاق (السيطرة على الهاشتاقات)
ستتعلم  5طرق للربح عبر االنستقرام
تزويد المبيعات واألرباح
استهداف متابعين منافسيك عبر المنشن والرسائل الخاصة (بذكاء واحتراف)
استهداف بوستات منافسينك ونشر تعليقات عنك (التسويق بالوعي اإلجباري)
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تصميم البوستات التي يحبها الناس ويعشقها انستقرام
كيف تتجنب األخطاء التي يقع بها الكثيرون
تصميم صور وإعالنات بصرية احترافية بسهولة من هاتفك
ً
إيجاد الهاشتاقات التي رح تولع حسابك حرفيا
تقنيات خاصة ال يستعملها إال  % 1من مستخدمي االنستقرام

المرجو عدم مشاركة هذه األسرار مع أي أحد بعد
االنضمام ألنها لك وحدك
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للتفاصيل

اقرأ معلومات أكثر عن الكورس في

www.theh2academy.com

أو قم بمراسلنا عبر واتساب مباشرة

00962788153311

نتمنى أن يكون

هذا الدليل قد نال إعجابكم
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