
TOOLS & TIPS för Instagram
Detta är en lista med appar och onlineverktyg som hjälper dig att skapa ett snyggare flöde.  

Instagram ägs av Facebook och viss admin görs via Facebook. Instagram är ett socialt medium för inspiration, nöje, kunskap och inköp. 
Flödet skall vara snyggt och genomtänkt och alla bilder/filmer skall hålla samma stil/ton. Planera för det innan du sätter igång! Du bygger ditt 
konto genom storytelling och genom att följa rätt konton, gilla/kommentera andras bilder och synas på rätt hashtags #. Ju mer strategisk och 
aktiv du är desto mer följare/likes får du sannolikt. Instagram har idag stöd för Stories, höjdpunkter, live, film/bild m.m. Stories och live är det 
stora här just nu. Och att hänga på sociala rörelser via en #.

Planera/ schemalägg din feed och dina posts med Planoly, Later, Buffer, Hootsuite,  the Preview app eller Layout
Skapa en länkmeny i din biografi med Linktree så kan du schemalägga och driva trafik till flera platser via din bio-länk.
Bästa tiden att posta för dig med appen When to post även för iOs
Hitta rätt hashtags # och största influncers med Hashtagify.me
Kolla din statistik men även dina konkurrenters och influencers på Instagram genom appen Iconosquare 

Sälj direkt från din webshop i Instagram med Later och Linkin.bio eller genom Shopify som har en Instagramintegrering så inlägget blir 
klickbart med länk till webshoppen. Du kan även sälja produkter på Instagram med Foursixty eller via Snappt som gör utvalda inlägg köpbara 
till din webshop.

Instagram har även infört shopable posts som gör ditt Instagram till en direkt e-shop. Dock kräver det att du lägger in din produktkatalog i 
Facebook business manager och väntar på att Instagram godkänner ditt konto. Kan vara trixigt...

Annonsera på FB/Instagram genom Facebook power editor

Snygga till dina mobilbilder med Snapseed (app) Vsco (app). Gör riktigt snygga bilder använd a Colorstory (app). Skapa rittigt snygga stories 
med Unfold (app). 
Gör snygga inlägg med text/animering med: Pablo/buffer Lumyer (app) Adobe Spark post (app+dator) Riktigt fint blir det med Werble (app)
Skapa roliga loopade inlägg med Boomerang (app från Instagram). Korta flashiga filmer i alla format kan du enkelt fixa med GoPro appen Quik 
(app, men den funkar med mobilfilm och mobilbilder utan GoPro kamera.)

Reposta andras inlägg med Repost - Vem är vem på Instagram med SocialRank? - Följ rätt konton på Instagram med Crowdfire
Håll koll på ditt konto med Social insights - Håll koll på statistiken med Instagram Insights (via Facebook som kräver ett företagskonto på 
Instagram)

Följ Instagrams företags blogg för råd och uppdateringar
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Varsågod här är m
in tipslista för ett snyggare och sm

artare Instagram
. Jag hoppas du skall ha glädje av den och riktigt 

regera på IG. M
en känner du att du skulle vilja ha m

er hjälp för att kom
m

a igång m
ed storytelling och strategier så finns 

jag att boka som
 hjälp m

ed både råd och dåd. Bor du i Halland så kan du få upp till 5 tim
m

ars kostnadsfri rådgivning av 
m

ig via Tim
banken. Du hittar m

ig på www.signaturbrittentoftarp.se och www.onlineskola.com

http://www.planoly.com
https://app.later.com
https://buffer.com/
https://hootsuite.com/
https://thepreviewapp.com/
https://itunes.apple.com/ca/app/layout-from-instagram/id967351793?mt=8
https://linktr.ee/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beryllium7.whentogram
http://hashtagify.me/
https://itunes.apple.com/us/app/iconosquare/id1150428618?mt=8
https://later.com/linkinbio/
https://apps.shopify.com/instagram-photos?ref=xeo
http://foursixty.com/
https://www.facebook.com/business/help/1397294963910848
https://www.facebook.com/business/help/162528860609436
https://pablo.buffer.com/
https://spark.adobe.com/about/post
https://www.werbleapp.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.boomerang&hl=sv
https://quik.gopro.com/en/
http://repostapp.com/
https://socialrank.com/
https://www.crowdfireapp.com/?request_locale=en_US
https://socialinsight.io/
https://www.facebook.com/help/1533933820244654
https://business.instagram.com/blog/
https://www.timbanken.se/halland/konsult-lista/britten-toftarp/britten-toftarp/
http://www.signaturbrittentoftarp.se
http://www.onlineskola.com

