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Az Instagram egy közösségi hálózat, amely okostelefonról fényképek és rövid videók megosztásán 

alapul. A rendszer alapja a telefonra telepíthető alkalmazás, amivel a mobilon készített fényképeket 

jópofa (művészi hatású) szűrőkkel lehet ellátni. Kézműves vállalkozók többek között ezért szeretik: 

egy hétköznapi fényképet pár mozdulattal olyanná lehet varázsolni, mintha profi fotós készítette 

volna. 

A fotókat elláthatjuk felirattal, beállíthatjuk hol készültek, utána pedig megoszthatjuk. A megosztás 

mehet az Instagramon belül és azon kívül is, több különböző közösségi hálózatban (Facebook, 

Twitter, Flickr, Tumblr, Posterous, Foursquare) és e-mailben is. 

Képeinket úgynevezett hashtagekkel láthatjuk el, amik az Instagram keresőszavai. Fontos, hogy 

olyan szavakkal és olyan nyelven címkézzük a képeinket, amik jól leírják a tartalmát, valamint az 

általunk megszólított csoportra jellemzőek. Saját hashtaget is létrehozhatunk, amelyek segítenek a 

felhasználóknak ránk találni, valamint ők is használhatják saját képeiken. Gyűjtőoldalakon 

megnézhetjük az éppen aktuális, legtöbbet használt hashtag szavakat is. http://web.stagram.com/hot  

A felhasználók az Instagramon belül tudják követni egymást, tudják lájkolni egymás képeit, és 

hozzá is tudnak szólni azokhoz. Így néha érdekes párbeszédek alakulnak ki egy-egy kép mellett. Az 

alkalmazás elérhető iPhone és Android alapon is. 

Az Instagram nagy létszámú közösség, havi 90 millió aktív felhasználó. Az értékét jól jelzi, hogy 

számos olyan szolgáltatás épül rá, amelyik ezekből az effektezett képekből nyomtat bögrét, fotót, 

könyvet, stb. Néha még kisebb kiállításokat is rendeznek az Instagramos fotókból. 

Miért jó kézművesként ez a megosztósdi? Mert meglévő vásárlóinkkal kommunikálhatunk az 

interneten keresztül, megoszthatjuk velük képeinket. Az Instagram nem vásárlásra ösztönző eszköz, 

hanem a márkahűséget és a követők számát növeli. Akkor lesz több követőnk, ha művészi 

inspirációnk kivetítésének használjuk az Instagramot: – bemutatjuk, milyen szép helyeken járunk, 

milyen izgalmas dolgokkal foglalkozunk, min dolgozunk éppen, milyen képek, tárgyak inspirálnak 

minket. Rengeteg híresség is fenn van, ők általában kulisszatitkokat tesznek fel a munkájukról 

(forgatási képek, koncertfelvételek, stb.). Ezt kézművesként is érdemes megtenni, mert az emberek 

szeretnek bekukucskálni mások életébe. 

Az Instagram használatával könnyen eljuttatható az üzenet a már meghatározott célcsoportnak. 

Készíthetünk cégünknek vagy márkánknak saját Instagram oldalt, melyet személyre szabhatunk, és 

a felhasználók azt követhetik: 

http://web.stagram.com/hot
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http://blog.instagram.com/post/35068144047/announcing-instagram-profiles-on-the-web 

Ezen felül megtekinthetjük, hány követőnk, hány lájkunk van, milyen országokból. Így 

információhoz juthatunk a felhasználókról és jobban megismerhetjük a rajongóinkat. Asztali 

számítógépről néha kényelmesebb és gyorsabb végignézni a többiek képeit és egyszerűbb 

hozzászólásokat írni, mint telefonról. Erre a célra az Iconosquare használható, amit itt lehet elérni: 

http://iconosquare.com/  

Példaként itt egy festőművész oldala, aki fotóival gyakran bepillantást enged követőinek abba, hogy 

milyen fázisban tartanak épp a festményei:  

http://instagram.com/artistkimberlyb  
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