
KOLMEN KOHDAN TARKISTUSLISTA
INSTAGRAM-TILIN

ENSIVAIKUTELMAA VARTEN
-

Ensivaikutelma on tärkeä myös Instagramissa. Tiedät
varmasti mikä merkitys ensivaikutelmalla on esimerkiksi
työhaastattelussa. Tähän panostetaan vaatetusta
myöten ja pyritään antamaan paras mahdollinen
mielikuva haastattelijalle.

Tiesitkö, että Instagram-tilisi ensivaikutelma merkitsee
yhtä paljon potentiaaliselle uudelle seuraajalle?
Instagramissa profiilillasi ja feedilläsi on muutama
sekunti aikaa vakuuttaa tililläsi vierailija.

Jotta vierailijat jäisivät seuraajiksesi, tarkista että nämä
asiat ovat ensin kunnossa tililläsi:

SATU GÜLLE
satugulle.fi



SELKEÄ JA INFORMATIIVINEN BIO,
JOSTA YMMÄRTÄÄ HETI, MISTÄ

TILILLÄ ON KYSE

1.

-

Toistatko saman nimen sekä tilisi käyttäjänimessä että profiilin
nimiosiossa? Vaihda profiilin nimiosioon oma nimesi ja/tai
tärkeimmät hakusanat, jotka kertovat mistä tililläsi on kyse.
Nämä sanat toimivat Instagramissa hakusanoina tilisi
käyttäjänimen tavoin. Älä tuhlaa tätä osiota käyttäjänimesi
toistamiseen.

Kertooko biotekstisi selkeästi, kiinnostavasti ja
informatiivisesti mistä tililläsi on kyse ja mitä siellä voi odottaa
näkevänsä? Kuvaile tässä ensin tilisi aihe yleisesti ja sen
jälkeen tarkenna mitä aiheita tilisi käsittelee. Tämä on myös
hyvä paikka erottua muista saman aiheen tileistä, tuo esiin
oma erikoisosaamisesi tai erottavuustekijät!

Älä laita bioon hashtageja, ne eivät hyödytä siinä mitään vaan
vievät vaan tilaa itse asialta. Ainoastaan oman brändin hashtag
on perusteltua silloin, kun on tarkoitus saada seuraajat
käyttämään hashtagia niin, että voit poimia asiakkaiden kuvia
esimerkiksi stooreissa jaettaviksi.

Nettisivukohtaan valitse joko nettisivujesi etusivu,
ajankohtaisin tuote/tarjous tai vaikka viimeisin blogipostaus.



2. YHTENÄINEN FEEDI, JOSTA MYÖS
YMMÄRTÄÄ MISTÄ TILILLÄ ON KYSE

-

Onko tililläsi selkeä aihe/aiheet, jotta potentiaalinen seuraaja
tietää mitä tilillä voi jatkossakin odottaa näkevänsä? Katso
tiliäsi ulkopuolisen silmin. Ymmärtäisitkö mistä tilillä on kyse
jos et vielä tietäisi? 

Jos tili vaikuttaa sekavalta, rajoita aiheita tai kokeile presettiä,
joka yhtenäistää keskenään erilaisten kuvien sävymaailmaa.

Täydelliseen harmoniaan ei tarvitse pyrkiä, mutta tietynlainen
visuaalinen selkeys on tärkeää. Todella sekavalla
"sillisalaatilla" pärjää ainoastaan tunnetut julkkikset tai muuten
vain äärimmäisen kiinnostavat persoonat, joita seurataan ihan
sama mitä he tekevät.

Yhtenäisen feedin tilejä lähdetään seuraamaan helpommin,
mutta toisaalta kovin monotoninen ilme vaikuttaa monen
mielestä tylsältä. Pyri löytämään feediisi ilme, joka on tarpeeksi
selkeä mutta kuitenkin sopivasti elävä, jotta se kiinnostaa
eniten.

Vältä liikaa kikkailua kuten liian graafisia palapelifeedejä.
Kokonaisuus näyttää kivalta profiilissa, mutta palapelin osat
yksittäisinä kuvina karkottaa monet.



3. TASAINEN LAATU ELI
"LAATUTAKUU"

-

Vaihteleeko postaustesi laatu selkeästi? Onko osa kuvista
selvästi muita huonolaatuisempia? 

Jos vierailija tuli tilillesi huippupostauksen kautta, mutta muut
postaukset tililläsi ovat paljon kehnompia, vierailija kääntyy
pois. Älä anna väärää kuvaa tilistäsi postaamalla vain silloin
tällöin tilisi keskiarvoa korkealaatuisempia kuvia. 

Esimerkiksi ammattikuvaajan ottamat kuvat omien
kännykkäkuvien seassa sotkee tilin yleisilmettä, jos omat kuvat
eivät ole tarpeeksi lähellä valokuvaajan kuvien laatua.

Jos feedisi viimeisimmässä näkymässä on selvästi muista
epäedukseen poikkeavia kuvia, feedisi yleisilme paranee heti
kun arkistoit heikkolaatuisimmat kuvat piiloon.

Keskity myös siihen, että tuotat teksteissäkin mahdollisimman
tasaisesti hyvää asiaa. Jos postauksissasi ei yleensä ole
mitään kiinnostavaa luettavaa ja kerran onnistut tekemään niin
hyvän postauksen että sitä jaetaan eteenpäin, uusi tavoitettu
yleisö ei käänny seuraajiksi (tai jos kääntyvät, poistuvat
myöhemmin), jos tilin muut postaukset eivät olekaan yhtä
hyviä kuin se postaus jonka takia he tilille tulivat.



TILILLÄSI ON VAIN MUUTAMA
SEKUNTI AIKAA VAKUUTTAA

VIERAILIJA
-

Muista, että sinulla on aina vain muutama sekunti aikaa
vakuuttaa vierailija profiilillasi. Instagram-käyttäjä toimii hyvin
nopeasti, eikä jää pitkäksi aikaa selaamaan tilin feediä. 

Profiilisi teksti kertoo vierailijalle heti mistä tililläsi on kyse ja
sen jälkeen vierailija vilkaisee muutaman viimeisimmän rivin
kuvafeedistäsi. Anna vierailijalle syy tutustua postauksiisi
tarkemmin ja sen jälkeen vielä syy alkaa seurata tiliäsi! 

Jos kaipaat apua käytännön toteutuksessa tai syvempää apua
Instagram-tilisi kehittämistä varten, kurkkaa valmennukseni
nettisivuiltani satugulle.fi tai ota yhteyttä satu@satugulle.fi.
Vastaan myös mielelläni yksityisviesteihin Instagram-tililläni
@satugulle.

Uutiskirjeen tilaajana saat pari kertaa kuussa sähköpostiisi
kattavammin asiaa Instagram-ilmiöistä. Kuulet myös
ensimmäisenä tulevista valmennuksista. En lähetä spämmiä
sähköpostiisi useita kertoja viikossa, vaan lupaan että laatu
korvaa määrän tässäkin.

Tsemppiä tekemiseen, ota Instagram-tilisi valta omiin käsiisi!


