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Instagram giveaway templates

Google Analytics Izinkan kami meningkatkan situs dengan data pengunganan situs anonim. Google Adwords Izinkan kami menampilkan iklan PosterMyWall di sitys web lain. Personalicasi Izinkan kami desain desain yang lerevan ke pengunjung situs. Halaman 27 No Brand pernah lengkap tanpa desain branding, jadi buatlah sendiri! Menjalankan giveaway di Instagram adalah
cara yang bagus untuk meningkatkan audiens Anda dan meningkatkan brand awareness. Tapi bagaimana kau tahu apa yang dia lakukan dan apa yang tidak berhasil? Meneliti contoh giveaway instagram dapat memberikan wawasan besar tentang apa yang berhasil untuk merek lain. Jadi dalam artikel ini, kami akan membagikan contoh kontes favorit kami di Instagram, sehingga
Anda dapat mencobanya untuk bisnis Anda sendiri dan mencapai tingkat kesuksesan yang sama. Tapi pertama-tama, mari kita lihat bagaimana hadiah bekerja di Instagram. Bagaimana cara kerja hadiah Instagram? Anda dapat membuat kontes Instagram berfungsi dengan berbagai cara. Dan tidak ada cara yang benar atau salah untuk melakukannya. Bagaimana kontes Anda
akan terlihat sangat tergantung pada apa yang ingin Anda capai untuk bisnis Anda. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Anda mungkin ingin membuat hadiah Instagram: Selain itu, tujuan kontes Anda akan menentukan tindakan yang anda perlukan untuk dibawa penggemar untuk masuk. Jadi pikirkan tentang apa yang dapat Anda minta peserta lakukan yang akan
mengakibatkan Anda mencapai tujuan Anda. Misalnya, untuk meningkatkan pengikut Anda, Anda dapat meminta orang untuk merujuk teman atau mengunjungi profil Instagram Anda. Atau, untuk meningkatkan lalu lintas situs web, Anda dapat meminta mereka untuk meninggalkan komentar di posting blog atau mengunjungi halaman produk dengan imbalan lebih banyak posting.
Namun, ketika membuat giveaway apa pun, Anda harus memperhitungkan suka dan tidak suka penggemar Anda. Tidak ada gunanya memberikan sesuatu yang tidak diragukan lagi oleh penggemar Anda. Jadi simpan ide dan metode hadiah kontes Anda yang relevan dengan audiens Anda mungkin. Sekarang mari kita jelajahi cara membuat hadiah yang sukses di Instagram.
Bagaimana cara membuat giveaway di Instagram? Ada banyak cara untuk membuat kontes di Instagram dan banyak alat untuk membuat seluruh proses lebih mudah. Alat giveaway menghilangkan rasa sakit dari mengatur detail kontes Anda dan menawarkan cara untuk menjaga semuanya di satu tempat. Jika Anda tertarik, kami telah membandingkan sejumlah alat kontes
terbaik dalam artikel perbandingan kami: Rafflecopter vs. Gleam vs. RafflePress. Dan dengan membandingkan semua kelebihan dan kekurangan, kami telah menginstal rafflepress sebagai alat terbaik untuk kontes online. RafflePress adalah plugin giveaway WordPress terbaik di sekitar sekarang. Dan dengan antarmuka modern, pembuat giveaway drag and drop, dan template
giveaway viral, Anda dapat membuat segala jenis kontes. Tindakan sosial bawaan yang lebih baik membantu Anda mengembangkan daftar email, lalu lintas situs web, dan pengikut media sosial Anda dengan kontes viral. Kami juga telah mengumpulkan panduan langkah demi langkah untuk menjalankan giveaway Instagram dengan RafflePress di sini. Cara melacak hadiah
Instagram Anda mungkin juga bertanya-tanya cara melacak kontes Instagram Anda. Dan RafflePress memiliki apa yang tercakup Karena penawaran Anda ada di dasbor pusat, mudah untuk mengelola beberapa hadiah sekaligus. Dari sana, Anda dapat dengan cepat memeriksa jumlah entri, tanggal penutupan, dan pemenang undian untuk kontes Anda. Tetapi jika Anda ingin
melangkah lebih jauh, Anda dapat menggunakan alat analisis WordPress seperti MonsterInsights untuk melacak kunjungan ke halaman arahan giveaway, lalu lintas rujukan, dan aktivitas situs web. Dan dengan pelaporan dasbor monsterinsights, Anda dapat melihat hasilnya langsung dari dalam WordPress. Anda kemudian dapat melihat strategi mana yang memiliki hasil terbaik
untuk promosi Anda, yang dapat Anda gunakan dalam hadiah di masa depan. Sekarang kita telah membahas dasar-dasarnya, bagaimana dengan melihat beberapa contoh untuk dicoba. 13 Contoh Hadiah Instagram untuk dicoba di bawah ini, Anda akan menemukan beberapa contoh hadiah dan ide Instagram yang sangat baik untuk digunakan untuk akun Anda. 1. Baru-jacking
Instagram Kontes Contoh penawaran pertama kami adalah contoh klasik dari apa yang kita sebut berita-jacking. Pembajakan berita adalah ketika merek atau bisnis menggunakan topik berita populer untuk meningkatkan keterlibatan dan menarik pelanggan potensial. Dalam contoh ini, merek kopi terkenal menggunakan berita tentang penyebaran virus sebagai alasan untuk
mempromosikan merek mereka dengan giveaway. Dan tujuan utama mereka adalah untuk meningkatkan audiens mereka. Untuk memiliki kesempatan untuk memenangkan kontes dan mendapatkan entri tambahan, penggemar harus melakukan hal berikut: Seperti postTag teman di komentarCallow komentarKil posting di cerita Instagram mereka (opsional) Jika Anda
menjalankan jenis kontes ini menggunakan RafflePress, Anda dapat menggunakan template Grow Your Instagram Following. Muncul dengan tindakan untuk mengunjungi akun Instagram Anda dan melihat posting atau video Instagram. 2. Pilih Giveaway Produk Instagram favorit Selanjutnya, kami memiliki contoh kontes yang mempromosikan berbagai produk. Posting ini
mencakup tayangan slide dari 4 versi produk yang berbeda dan memberi orang kesempatan untuk memenangkan 1 dari 4 dengan memilih favorit mereka. Penggemar harus melakukan hal berikut: Ikuti 2 akun Instagram MerekAnalythe posting Dengan versi favorit mereka dari produkTag beberapa temanAnalyse kontes sebagai cerita (opsional) Anda dapat membuat jenis
giveaway di RafflePress dengan memilih template Instagram seperti yang disarankan di atas dan termasuk tindakan entri Pencarian dan Jajak Pendapat. Ini memungkinkan Anda untuk mengatur jajak pendapat cepat di mana pengguna dapat dengan mudah memilih favorit mereka. Hanya yang mencakup gambar dengan semua pilihan hadiah yang jelas disorot. 3. Contoh Hadiah
Instagram Musiman Contoh kontes Instagram lucu ini menggunakan awal musim baru untuk mempromosikan akun dan produk mereka. Mereka memberi penggemar kesempatan untuk memenangkan versi musiman dari produk mereka dengan imbalan keterlibatan mereka dalam posisi kompetisi mereka. Fans hanya perlu menandai teman untuk masuk. Merek pintar dapat
memanfaatkan ide ini dengan mengubahnya menjadi kontes foto di media sosial dengan daftar refer-a-friend yang viral. Yang Anda butuhkan hanyalah meminta orang untuk memposting gambar produk Anda pada waktu yang berbeda dan merujuk teman Anda untuk daftar tambahan. 4. 4. Kontes dengan beberapa pemenang Tidak ada aturan yang mengatakan Anda tidak dapat
memiliki lebih dari 1 pemenang hadiah Anda. Bahkan, termasuk beberapa pemenang dapat membantu Anda mempromosikan produk yang berbeda. Dalam contoh yang cerah ini, tato memberi penggemar 3 kesempatan untuk menang, dengan hadiah pertama adalah tato gratis. Untuk memasukkan pengikut yang Anda perlukan: Ikuti akun merekSo teman postTag 3 Karena
kontes ini adalah tentang membangun pengikut, template Grow Instagram Post Anda akan ideal. Anda bahkan bisa melangkah lebih jauh dengan membuat tagar bermerek untuk melacak dan mempromosikan kontes Anda. 5. Trending Product Instagram Example Contest Selanjutnya adalah contoh bisnis yang sangat baik yang menggunakan popularitas suatu produk untuk
mengembangkan akun mereka. Produk ini bernilai tinggi dan populer karena peluncuran game yang disertakan yang akan datang. Item tiket besar seperti ini sangat diinginkan sehingga mereka akan mengendarai banyak pintu masuk. Selain itu, menyebabkan ketakutan akan kehilangan dari orang-orang yang putus asa untuk mendapatkannya. Karena ini adalah kontes suka, tag,
dan komentar sederhana, mudah untuk membuat ulang di RafflePress dengan tindakan sosial dan referensi teman. Tindakan ini menyelamatkan lokasi kontes Anda dari menyumbat spam komentar dan membantu Anda menjaga semuanya tetap teratur. 6. Holiday Giveaway merchant di Instagram Smart tahu bahwa waktu terbaik untuk menjalankan penawaran adalah ketika ada
liburan atau acara. Interupsi seperti itu akan berada di puncak pikiran orang, membuat konten yang relevan lebih terlihat. Dalam hal ini, liburan adalah Hari St. Patrick dan merek menggunakannya untuk mempromosikan bisnis stiker mereka, memberikan satu ton stiker. Bahkan jika itu adalah hadiah sederhana, ini adalah cara yang efektif untuk menghargai penggemar setia dan
menumbuhkan pengikut Anda pada saat yang sama. 7. Fitur Produk Instagram Giveaway Idea Next adalah kompetisi dari merek yang lebih besar yang menampilkan produk mereka sebagai bagian dari banyak penghargaan. Ini adalah contoh yang sangat baik dari 2 merek yang relevan bekerja sama untuk mempromosikan bisnis mereka. Dan itu bekerja karena memanfaatkan
audiens kedua merek untuk jangkauan yang lebih besar. Untuk kesempatan memenangkan paket goodies sarapan ini, penggemar harus mengikuti 2 merek yang muncul dan menandai teman di komentar. 8. Kontes Contoh Instagram Kecantikan Bernilai Tinggi Dalam contoh ini, merek kecantikan Benefit Cosmetics bekerja sama dengan merek yang relevan untuk meningkatkan
kesadaran tentang produk mereka. Sekali lagi, mereka menggunakan audiens gabungan mereka untuk menjalankan kompetisi mereka dan mempromosikannya ke audiens yang lebih luas. Untuk memasukkan pengguna harus menyelesaikan tindakan berikut: Ikuti kedua akun merekSo kontes postTag 3 teman dan setiap merek dalam komentar Bagikan posting di feed Instagram
mereka melalui cerita (opsional) Cara mudah untuk meningkatkan kualitas peserta kontes untuk giveaway ini, mereka dapat menggunakan RafflePress untuk menerima konten buatan pengguna. Dengan meminta orang untuk mengunggah foto kecantikan terbaik mereka, mereka dapat menampilkan konten di situs web mereka untuk mendapatkan lalu lintas tambahan. 9. Pilih
penghargaan Instagram Instagram Anda Untuk kompetisi ini, peserta memiliki pilihan untuk memilih sepeda pilihan mereka sebagai hadiah. Ide giveaway ini mendorong orang untuk mengunjungi situs web produk dan menelusuri peluang yang ditawarkan, menghasilkan lebih banyak lalu lintas. Selain itu, opsi masuk mendorong rujukan teman untuk menjangkau audiens yang
lebih luas daripada: Seperti lokasi Induk akun merekReposting komentar menggunakan hashtag bermerek Anda dapat dengan cepat meningkatkan keterlibatan dalam kontes ini dengan menyertakan pertanyaan atau jajak pendapat yang meminta pilihan favorit mereka. 10. Instagram Follower Milestone Giveaway Terkadang mencapai tonggak sejarah bisa menjadi alasan besar
untuk menjalankan kontes dan merayakannya. Dan merek ini melakukan hal itu untuk mencapai tonggak penggemar 7k. Sebagai imbalannya, mereka menawarkan 2 kotak kejutan, yang meningkatkan peluang orang untuk masuk. Mari kita hadapi itu. kejutan jauh lebih menggoda. Bagaimana jika kau melewatkan sesuatu yang mengerikan? Jika Anda merasa sangat murah hati,
Anda bisa menyertakan opsi masuk otomatis, yang memungkinkan tamu untuk segera masuk tanpa perlu tindakan lebih lanjut. Anda mungkin telah memperhatikan bahwa ada tagar untuk segala sesuatu saat ini. Dan hal yang sama dapat dikatakan untuk hadiah. Instagram memiliki tagar giveaway khusus untuk hari Rabu yang disebut #winitwednesday. Hashtag giveaway
reguler dapat meningkatkan ruang lingkup kontes Anda. Hal ini dikarenakan tagar tersebut begitu populer sehingga masyarakat aktif mencari harapan untuk mencari kontes keren untuk masuk. Merek ini menggunakan kontes hashtag untuk mempromosikan produk mereka dan meningkatkan entri kontes. Mereka juga mendorong keterlibatan dengan meminta orang untuk
menjelaskan mengapa mereka menginginkan produk. Anda bahkan dapat menggunakan taktik ini untuk mengumpulkan riset pasar. 12. Influencer Instagram Giveaway Ide Pernah Berpikir Tentang Bekerja Dengan Influencer untuk Mempromosikan Merek Anda? Dengan cara ini dapat membuka Anda untuk audiens baru pelanggan potensial yang berkomitmen. Bahkan lebih baik,
karena influencer memiliki pengaruh yang signifikan pada pilihan pembelian penggemar mereka, ini adalah peluang yang sangat baik untuk meningkatkan penjualan produk. Dalam contoh ini, merek jelas bekerja dengan influencer untuk mempromosikan produk mereka, menghasilkan banyak keterlibatan dan lalu lintas di kedua belah pihak. 13. Instagram Cash Giveaway Example
Menawarkan uang tunai sebagai hadiah untuk kontes Anda bisa menjadi kemenangan cepat bagi semua bisnis. Tidak ada bidikan produk mewah untuk diambil. Dan uang cukup mudah ditransfer melalui orang-orang PayPal dan sebagainya. Dan untuk memastikan bahwa semua orang dimasukkan dengan benar, Anda dapat menggunakan metode verifikasi masuk yang
termasuk dalam RafflePress. Mereka sangat berguna untuk hadiah bernilai tinggi, seperti uang tunai, untuk memastikan bahwa semua peserta telah mengikuti aturan. Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang memverifikasi tindakan dalam dokumentasi di sini. Kontes suka dan komentar Instagram mungkin adalah beberapa ide giveaway paling populer di Instagram. Sangat
mudah bagi orang untuk masuk dan membutuhkan sedikit usaha di pihak merek. Namun, mengelola dan memverifikasi semua orang yang suka dan komentar bisa sulit jika Anda menarik banyak Contoh giveaway Instagram ini menghasilkan hampir 6.000 suka dan hampir sebanyak komentar. Ada banyak orang untuk memenuhi syarat. Untuk membuat segalanya lebih mudah
Anda dapat menggunakan RafflePress untuk menjalankan suka dan kontes komentar Instagram Anda. Cukup sertakan tindakan bagi pengguna untuk mengunjungi postingan Instagram Anda dan ciptakan postingan Anda dengan meminta mereka meninggalkan tautan untuk komentar mereka. Hal yang hebat tentang mengambil pendekatan ini adalah semua entri akan berada
tepat di dalam dasbor manajer masuk. Ini membuatnya lebih mudah untuk melihat sekilas siapa yang memenuhi syarat dengan benar. 15. Tandai Teman Instagram Contoh Kontes Anda dapat menggunakan pendekatan yang sama dengan kontes Instagram sebelumnya dengan contoh ini. Di sini pengguna diundang untuk menandai teman di komentar dan mengikuti 2 akun
Instagram yang berbeda untuk masuk. Dengan RafflePress Anda cukup meminta pengguna untuk mengunjungi setiap akun Instagram. Kemudian, setelah menandai teman di komentar, Anda dapat meminta mereka untuk menautkan ke komentar mereka dengan menggunakan tindakan entri Ciptakan Anda Sendiri. Jadi itu semua di satu tempat. Dan itu saja! Dalam artikel ini,
kami telah membagikan contoh sukses hadiah Instagram yang dapat Anda gunakan untuk penawaran Anda. Jika Anda ingin menemukan lebih banyak tempat untuk mempromosikan situs web Anda, lihat daftar situs web undian online terbaik di sini. Anda juga dapat mengikuti kami di Twitter, Facebook, dan YouTube untuk konten yang lebih hebat. Konten.
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