
Ați  observat că, de cele mai multe ori,  nu vă este afișată o postare imediat după

momentul publicării? Și ,  tot de cele mai multe ori,  începem a ne speria și  a ne

gândi la teorii ale conspirației și  despre cum Instagram încearcă să ne țină

departe de influencerii preferați .  
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calm downcalm down
Sunt doar algoritmii Instagram, care nu consideră acea postare relevantă

pentru tine. 

Dar hai să rezolvăm câteva enigme marca Instagram. Citește în continuare

dacă vrei să îți  dezvăluim câteva secrete ale Instagram. 
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Activează-țiActivează-ți      notificărilenotificările

Accesați  pagina pe care o

urmăriți  și  pe ale cărei

postări vă doriți  să le

vizualizați .
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În momentul în care sunteți  pe pagină, veți  observa, în colțul din

dreapta sus, un clopoțel.  
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În momentul în care accesați  clopoțelul, veți  vedea cum toate opțiunile sunt

neselectate. 
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Bifați  opțiunile pentru care vă doriți  să fiți  notificați .  Din acest moment,

veți  fi notificați  de fiecare dată când persoana pe care o urmăriți  postează

ceva pe Instagram. 
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Ascunde aprecierile

Instagram este o rețea socială online care pune accentul pe imagini. Ce se

întâmplă, însă, în momentul în care aprecierile primite de utilizatori le afectează

viața?

În acest sens, Instagram a introdus opțiunea de dezinstalare a vizualizării

aprecierilor. 

Cum poți dezactiva vizualizareaCum poți dezactiva vizualizarea
aprecierilor?aprecierilor?

În momentul în care realizați  o postare nouă,

în josul paginii veți  găsi,  imediat sub opțiunea

de distribuire pe alte rețele sociale online,

Setările avansate. 

Din această secțiune veți  modifica opțiunea de

ascundere a notificărilor. 

Tot din această opțiune puteți  opri

comentariile de la postările dumneavoastră. 
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Nu-i așa că de fiecare dată când a trebuit să scrieți  ceva la Instastories, v-ați

folosit de acele culori oferite de aplicație? Cum ar fi,  însă, să vă spunem că

dispuneți  de mult mai multe culori?

Mergeți  pe Instastories și  scrieți  un text. În momentul în care setați  culoarea

textului, țineți  apăsat câteva secunde pe culoarea dorită.

Cum?Cum?  

De ce să ne limităm la cele

28 culori și  3 palete

cromatice când putem avea

orice paletă ne dorim? 
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Dacă vă doriți  mai multe tips&tricks-uri pentru orice rețea socială online, nu

trebuie decât să ne scrieți .  

Unde ne găsiți? Nimic mai simplu.Unde ne găsiți? Nimic mai simplu.  

Website: https://www.kelton.ro/

Telefon: 0756 690 583 

Facebook: https://www.facebook.com/keltondigitalmarketing

Instagram: https://www.instagram.com/keltondigitalmarketing/

Dacă seria Exploring the Digital World ți-a stârnit curiozitatea, nu ezita să ne

spui asta. Un utilizator fericit =                              fericit!   

tel:+40756690583
https://www.facebook.com/exploredigitalworld/

