راهنمای سریع افزایش نرخ تبدیل سایت

ورتکس وب  -فصل وردپرس

خیلی خوشحال هستم که این کتاب را تهیه کرده اید و قصد دارید کسب و کار اینترنتی خودتان را پیشرفت
دهید .این یعنی خود شما شخصی هستید که دنبال پیشرفت است و این یک ویژگی عالی درون شماست،
که هر کسی ندارد.
در کتاب الکترونیکی "راهنمای سریع افزایش نرخ تبدیل سایت" یاد می گیرید که:
•

بهینه سازی نرخ تبدیل چیست و چگونه آن را انجام دهیم.

•

چگونه نقاط ضعف و صفحات ضعیف سایت را پیدا کنیم.

•

 A/Bتست اجرا کنید.

•

طراحی سایت را بر اساس افزایش نرخ تبدیل انجام دهید.

•

صفحات لندینگ خود را بهبود دهید.

•

بازدید کنندگان خود را تبدیل به مشتری کنید.

•

فروش بیشتری در فروشگاه اینترنتی خود داشته باشید.

•

دکمه های  Call to Actionحرفه ای بسازید.

•

و ده ها نکات پیشرفته دیگر در رابطه با افزایش نرخ تبدیل و فروش

خالصه کالم این است که اگر میخواهید لید ،فروش و یا عضویت های سایت خود را افزایش دهید این
راهنما مخصوص شما نوشته شده است.
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فصل اول :مقدمات افزایش نرخ تبدیل
در این فصل می خواهیم کمی درباره مقدمات بهینهسازی نرختبدیل صحبت کنیم .اینکه نرخ تبدیل
چیست و چرا اینقدر مهم است .اگر زیاد با نرخ تبدیل آشنا نیستید این فصل مخصوص شما نوشته
شده است.
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بهینه سازی نرخ تبدیل چیست؟
بهینه سازی نرخ تبدیل به این معنا است که شما تعداد افرادی که در سایت شما ،هدف مورد نظر
شما را انجام میدهند را افزایش دهید .به عنوان مثال عضویت برای خبرنامه یا خرید کردن از
فروشگاه شما به معنای تبدیل بازدید کننده به مشتری است.
همانطور که متوجه شدید منظور از تبدیل این است که شما بازدیدکننده را به سمت انجام هدف
مورد نظر شما (به عنوان مثال خرید) هدایت کنید.
اگر شما یک فروشگاه اینترنتی دارید ،پس تبدیل به معنای خرید کردن محصوالت شما توسط
بازدیدکنندگان است .یا اگر شما یک سایت خبری و محتوایی دارید ،تبدیل برای شما ممکن است
عضویت در خبرنامه یا سایت باشد .یا حتی اگر خدمات آنالین ارائه میدهید ،تبدیل می تواند به
معنای استفاده از سرویس شما یا حداقل نسخه رایگان سرویس شما باشد.
نرخ تبدیل چیست؟
درصد نرخ تبدیل ،درصدی از افراد هستند که یک صفحه را می بینند و هدف مورد نظر را در آن
صفحه انجام می دهند .برای به دست آوردن عدد نرخ تبدیل صفحه خود می توانید تعداد هدف
های انجام شده آن صفحه را بر تعداد بازدیدکنندگان تقسیم کنید و آن را ضربدر صد کنید .به این
صورت درصد نرخ تبدیل آن صفحه برای شما به دست می آید.
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به عنوان مثال اگر شما یک سایت داشته باشید که خدمات کنترل رژیم غذایی به آنها می دهید و
صد نفر هر ماه سایت و صفحه مورد نظر شما را می بینند و  ۱۰نفر از آنها برای دریافت خدمات
عضو میشوند ،پس نرختبدیل آن صفحه  ۱۰درصد است.

چرا بهینه سازی نرخ تبدیل مهم است؟
احتماالً شنیده باشید که میگویند دو برابر کردن نرخ تبدیل ساده تر از دو برابر کردن ترافیک سایت
ال درست است.
است و این جمله کام ً
بیش از  ۶۸درصد از شرکت ها و سایت ها در یک نظر سنجی اعالم کردند که بهینه سازی نرخ
تبدیل سایتشان را در سال گذشته در الویت قرار دادند.
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همچنین طبق نظرسنجی های انجام شده شاهد این بودیم که فقط  ۲۲درصد از سایت ها و کسب
و کارهای آنالین از نرخ تبدیل سایتشان رضایت داشتند.

یک تغییر کوچک در لندینگ پیج شما ممکن است نرخ تبدیل شما را چندین برابر کند و در نهایت
باعث فروش بیشتر می شود .در این مورد بیش از این صحبت نمی کنم و فقط می خواستم اشارات
کوچکی کنم تا بدانید که بهینه سازی نرخ تبدیل ارزش وقت گذاشتن و سرمایه گذاشتن را دارد.
کسب و کار های آنالینی که تصمیم می گیرند نرخ تبدیل سایتشان را بهینه کنند ،قطعا نتیجه آن
را حس می کنند.
اما چرا نرخ تبدیل نباید هدف اول شما باشد؟!
در اینجا نیاز است که بگویم عبارت بهینه سازی نرخ تبدیل شاید گول زننده باشد .بله شما میخواهید
نرخ تبدیل خود را افزایش دهید اما این نباید هدف اول شما باشد .با مثال زیر دلیل آن را می گویم:
فرض می کنیم که شما یک فروشگاه اینترنتی دارید که گوشی آیفون می فروشد و نرخ تبدیل آن
 ۵درصد است.
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حال اگر شما گوشی های آیفون خود را فقط با قیمت هزار تومان بفروشید ،قطع ًا نرختبدیل شما
 ۱۰۰درصد خواهد بود و همه از شما خرید خواهند کرد.

پس افزایش نرخ تبدیل خوب است اما هدف نهایی بهینه سازی نرختبدیل این است که میزان
درآمد سایت را افزایش دهید .هر دوی این ها باید در کنار هم پیش بروند و باید هر دو را مدنظر
داشته باشید.
حال که با مقدمات بهینه سازی نرختبدیل آشنا شدید میخواهیم کار را شروع کنیم.

6

راهنمای سریع افزایش نرخ تبدیل سایت

ورتکس وب  -فصل وردپرس

فصل دوم :چگونه بهینه سازی نرخ تبدیل را شروع کنیم؟
در این فصل می خواهیم درباره موارد مهمی که در بهینه سازی نرخ تبدیل بسیار تاثیرگذار هستند
صحبت کنیم .این موارد یعنی جمع آوری اطالعات.
باید بگویم که بیشتر مردم از این مرحله گذر می کنند به صورت تستی و رندوم موارد مختلف را
امتحان می کنند .با تست های رندوم ممکن است نتایجی را هم ببینید اما اگر شما واقع ًا میخواهید
نرختبدیل خود را اصولی و هدفمند افزایش دهید ،این تحقیق در مورد اطالعات اولیه بسیار حیاتی
است .در این فصل به این موارد می خواهیم بپردازیم.
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مشخص کردن اهداف و معیارها
اولین قدم ،مشخص کردن اهداف شما برای بهینه سازی نرخ تبدیل است و این که بدانید که در
حال حاضر کجای کار هستید.
فرض می کنیم که شما یک فروشگاه اینترنتی دارید .ممکن است هدف شما افزایش نرخ تبدیل تا
 ۱۰درصد باشد .یا شاید هم می خواهید روی نرخ تبدیل یک محصول خاص تمرکز کنید.
به هر حال مهم است که شما ابتدا اهداف تان را مشخص کنید و سپس تست ها و اطالعات الزم
را ،که در جلوتر می پردازیم ،انجام دهید.
وقتی که اهدافتان مشخص شد ،حاال باید نرخ تبدیل کنونی سایت را به دست بیاورید .باید بدانید
که نرخ تبدیل شما چه وضعی دارد و باید به چه چیزی برسد.
سراغ گوگل آنالیتیکس ارزشمند بروید
حال شما نرخ تبدیل کنونی سایت تان را به دست آورده اید و اهدافتان را مشخص کردهاید.
حاال نوبت آن رسیده است که بدانیم چرا نرخ تبدیل سایت یا صفحات مورد نظرمان آنطور که
میخواهیم نیست.
احتماال می دانید برای پیدا کردن دلیل آن باید به گوگل آنالیتیکس سایت خود سر بزنید .چون این
ابزار به شما دقیق ًا می گوید که نرخ تبدیل سایت شما در کجا بسیار قوی و در کجا بسیار ضعیف
است.
به عنوان مثال در فروشگاه های اینترنتی سبد های خرید رها شده یک مشکل بزرگ است .در گوگل
آنالیتیکس شما می توانید ببینید که کاربران در کدام مرحله از خرید منصرف شدند .با همین
اطالعات شما خواهی دانست که از کجا شروع کنید.
اگر با گوگل آنالیتیکس زیاد آشنا نیستید ،ما در یک دوره آموزشی غیرحضوری ،این ابزار را به طور
کامل آموزش داده ایم که از سایت فصل وردپرس می توانید تهیه کنید.
https://wpseason.com/courses/google-analytics
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اگر بخواهم یک مثال دیگر بگویم ،یک سایت محتوایی خبری را مثال می زنم .مثال در یک سایت
مجله ای ممکن است عضویت در خبر نامه آن ،هدف مورد نظر سایت باشد .با کمک گوگل آنالیتیکس
می توانید متوجه شوید که کدام از مطالب سایت در تبدیل کاربر مشکل دارد و در کدام مطالب
خوب عمل می کند.
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همچنین می تواند به شما بگوید که نرخ تبدیل شما در دستگاههای مختلف چگونه است .به عنوان
مثال در تصویر زیر می توانید ببینید که در یک سایت نمونه نرخ تبدیل در تبلت نصف گوشی های
موبایل و کامپیوتر ها هستند.

پس در اینجا من باید بدانم که چرا کاربران تبلت ،کاری را که هدف سایت است ،انجام نمی دهند.
ممکن است صفحات سایت ما به درستی در تبلت نمایش داده نمی شود یا شاید آن فرم عضویت
در خبرنامه ،در تبلت ها نمایش داده نمی شود.
به این صورت از طریق گوگل آنالیتیکس میتوانید متوجه شوید اشکاالت سایت شما چیست و نقاط
ضعف و قوت صفحات سایتتان را در شرایط مختلف چه چیز هایی هستند.
اطالعات و داده های قابل اندازه گیری پیدا کنید
به دست آوردن اطالعات قابل اندا زه گیری یکی دیگر از مواردی است که برای افزایش نرخ تبدیل
نیاز دارید .به عنوان مثال ابزاری به نام  Hotjarوجود دارد که به شما می گوید که کاربران در
سایت چگونه با صفحه تعامل دارند .دقیقا از رفتار کاربران ویدئو ضبط می کند و به شما می گوید
که کاربران چه رفتارهایی را در سایت دارند و چرا به آن هدفی که شما می خواهید پیش نمی روند.
یا حتی نقشه ای که کاربران در چه قسمتهایی از صفحه واکنش نشان می دهند را می توانید از این
ابزار دریافت کنید.
سایت  Backlinkoاطالعاتی را در این مورد برای بخش بالگ خود منتشر کرده است .به عنوان
مثال در بخش بالگ این سایت پس از بررسی اطالعات هیت مپ صفحه ،متوجه شدند که اکثر
مردم ،بخش سایدبار سایت را نادیده گرفته اند.
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پس یا باید بخش سایدبار را حذف کرد و یا محتوای دیگری در آنجا قرار داد که کاربر را جذب کند.
و این تغییرات باید مدام انجام شود تا متوجه شویم که کدام یک از آنها برای ما مفید است تا آن را
نگه داریم.
پس برای به دست آوردن اطالعات مفید در رابطه با سایتمان باید از ابزارهای مختلف استفاده کرد.
سایت  Hubspotحتی برای این کار به صورت مستقیم از کاربران نظرسنجی کرده است تا بفهمد
که کاربران آن ها دنبال چه چیزی در سایت هستند.

اطالعات و داده های قابل اندازه گیری را جمع آوری کنید
داده های قابل اندازه گیری بسیار مفید هستند .البته اگر بخواهید یک تصویر کلی از اینکه چرا
کاربران در سایت تبدیل به مشتری نمی شوند به دست بیاورید ،باید اطالعات و داده های باکیفیت
هم به دست بیاورید.
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برای به دست آوردن این اطالعات راه های مختلفی وجود دارد که در اینجا چند مورد از آنها آورده
شده است:
• مصاحبه های حضوری و آنالین
• نظرسنجی های غیر مستقیم و عمیق
• ساخت نظرسنجی در سایت
• بررسی گزارشات ،پیام های ارسالی و تیکت های مشتریان
• و ...
بله راه های بسیار زیادی وجود دارد که اطالعات و داده های مفیدی ،برای بهینه سازی نرخ تبدیل
به دست بیاورید .فراموش نکنید که اگر به دنبال پاسخ سواالت مناسبی در رابطه با سایت خود
باشید ،می توانید اطالعات مفیدی به دست آورید .مخصوصاً وقتی که این سواالت به شما کمک
می کند که متوجه شوید چرا افراد در سایت شما خرید نمی کنند یا حتی چرا خرید می کنند!
بله ،این که دلیل خرید آنها را هم به دست بیاورید یکی از نکات مهم است.
به عنوان مثال فرض می کنیم که شما یک شرکت خدمات سئو دارید .خوب است از کاربران و
مشتریان فعلی سایت خود سواالتی مانند زیر را بپرسید.
• مهمترین دلیل شما برای استفاده از خدمات سئو چیست؟
• چه سایت های مشابه ما را قبال دیده اید؟
• چه رنج قیمتی مد نظر شماست؟
• چه زمانی می گویید که بله این شرکت خدمات خوبی برای من دارد؟
سپس با استفاده از همین جواب ها می توانید اطالعات مفیدی به دست بیاورید و از همین اطالعات
نیز می توانید برای  A/Bتست استفاده کنید ،که در فصل بعدی می خواهیم به آن بپردازیم.
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فصل سوم :چگونه یک  A/Bتست انجام دهیم؟
در این فصل یاد خواهید گرفت که چطور  A/Bتست را مانند حرفه ای ها اجرا کنید.
اگر تاکنون از خود پرسیده اید:
• چگونه این گونه تست ها را اجرا کنم؟

• چه نرم افزارهایی برای این کار وجود دارند؟

• چطوری به صورت عملی یک تست را انجام دهم؟
پس این فصل برای شماست.
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آیا شما به اندازه کافی ترافیک دارید؟
اگر سایت شما ترافیک باالیی نداشته باشد ،میتوان گفت که  A/Bتست تقریبا بیهوده است .شاید بپرسید
چرا؟ به این دلیل که این گونه تست ها در ترافیک های پایین از لحاظ آماری اهمیت زیادی ندارند و زیاد
نمی توان به آن ها اعتماد کرد.
چه چیزهایی را تست کنیم؟
اینکه چه چیزهایی را تست کنیم یکی از سواالتی است که بسیاری از مردم می پرسند .جوااب دادن به این
سوال بسیار سخت است .چرا که هزاران مورد برای تست کردن روی سایت شما وجود دارد .از عنوان ها گرفته
تا قیمت و تصویر یا رنگ دکمه.
اما در اینجا می خواهیم شما را راهنمایی کنیم که تصمیم بگیرید  A/Bتست از کجا شروع کنید.
 .1صفحات پرترافیک
دلیل اینکه صفحات پرترافیک برای تست مناسب هستند این است که اگر شما آن صفحه را بهبود دهید،
افزایش نرخ تبدیل آن صفحه را کامال حس می کنید.
سایت  Backlinkoقبال یک آزمایشی را برای صفحه اصلی خودش انجام داده است.
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آنها به این دلیل صفحه اصلی را برای تست انتخاب کردند که صفحه اصلی بیشترین بازدید را در سایت داشت.
پس طبیعی است که نتایج تست ارزش بیشتری دارند و ملموس تر هستند.
 .2صفحات ضعیف سایت
در گزینه قبل گفتیم صفحات پرترافیک اما در اینجا می گوییم شما می توانید صفحات ضعیف سایت را هم
تست کنید .اگر می پرسید چرا باید بگویم که این صفحات دیگر بدتر از این نمی توانند باشند و باید به سمت
بهبودی بروند و کامال مشخص است که ظرفیت بهبود پیدا کردن را دارند.
گاهی اوقات با اجرای  A/Bتست روی صفحات ضعیف ،بهبود چند برابری را دارید .پس صفحات ضعیف سایت
خود را پیدا کنید.
 .3اطالعات و داده های با کیفیت و قابل اندازه گیری
در فصل قبل در مورد جمع آوری دیتا در مورد سایت خود صحبت کردیم و حاال می خواهیم از آن داده ها
استفاده کنیم.
به عنوان مثال فرض می کنیم در جمع آوری داده های سایت خود متوجه شده ایم که مردم در پیدا کردن
دکمه رزرو اتاق در یک سایت اجاره اتاق مشکل دارند و دکمه را به خوبی و سریع نمی بینند .پس تست ما در
اینجا این است که آن دکمه را واضح تر ،بزرگتر و جلوی چشم قرار دهیم.
فرضیه بسازید
حال که تصمیم گرفتهاید که تست را آغاز کنید باید فرضیه بسازید .اما چرا فرضیه مهم است .بدون فرضیه
سازی شما تست ها را بدون دلیل بر روی موارد مختلف انجام می دهید اما اگر با استفاده از داده های جمع
آوری شده فرضیه بسازید ،شما تست ها را بر اساس منطق و داده های از قبل جمع آوری شده انجام می دهید
و به این صورت هدفمند پیش می روید.
چگونه  ABتست را اجرا کنیم؟
در این جا دو توصیه برای اجرای تست به شما می گویم.
اول اینکه تست ها را با تغییرات بزرگ آغاز کنید .یکی از اشتباهاتی که بعضی از افراد هنگام اجرای این تست
ها انجام می دهند این است که تغییرات کوچکی اعمال می کنند (مثال فقط رنگ دکمه خرید را تغییر می
دهند).
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دوم این که ،شما در این تست ها می خواهید دو نوع از صفحه را به طور متفاوت بسازید و نسخه های مختلف
داشته باشیم .پس سعی کنید متفاوت تر عمل کنید .پس از اینکه متوجه شدید کدام یک از صفحات بهتر
هستند ،میتوانید در طول زمان تغییرات کوچکی نیز در آنها اعمال کنید.
در مثالی که از سایت  Backlinkoآوردم ،آنها در صفحه اصلی خود صرفاً رنگ لوگو و فونت را تغییر نداده
اند ،بلکه آنها یک صفحه جدید به طور کلی ساختند.
آنها میگویند به دلیل اینکه ما تغییرات بزرگی در سایت دادیم و تست های بزرگ انجام دادیم ،توانستیم نتایج
بزرگی نیز بگیریم تا بهتر بتوانیم سایت را بهبود دهیم.
برای  A/Bتست ابزارهایی وجود دارند که اگر بخواهید حرفه ای تر  A/Bتست را اجرا کنید ممکن است به
کار شما بیایند.
•
•
•
•

Unbounce
VWO
Optimizely
AB Tasty

نتایج و آمار ها را جمع آوری کنید
قدم آخر در  A/Bتست این است که نتایج را جمعآوری کنید ،آنها را تحلیل کنید و از آنها یاد بگیرید .اگر از
ابزارهای  A/Bتست استفاده کنید ،آمار دقیقی به شما ارائه می دهند.
وقتی تست انجام شد و صفحه بهتر یا تغییرات بهتر را پیدا کردید ،حال باید جواب سواالت زیر را هم پیدا
کنیید.
• آیا فرضیه ما درست بود؟

• چه چیزهای دیگری یاد گرفتیم که در آینده بتوانیم در تست ها اعمال کنیم؟
• بر اساس نتایج ،دیگر چه چیزهایی را باید تست کنیم؟

16

راهنمای سریع افزایش نرخ تبدیل سایت

ورتکس وب  -فصل وردپرس

فصل چهارم :طراحی با هدف نرخ تبدیل
همانطور که می دانید طراحی سایت صرفا این نیست که سایت زیبا باشد .بلکه باید هدف سایت را مد نظر
داشته باشید که این هدف در نهایت تبدیل بازدیدکنندگان به مشتری است .ما نیز در این فصل می خواهیم
به مباحث طراحی در صفحات سایت بپردازیم تا بدانیم که چگونه به واسطه طراحی استاندارد و اصولی سایت،
میتوانیم نرخ تبدیل را بهبود دهیم.
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با عنوان تصاویر ،کاربران را قانع کنید
شما با درج عبارات کوتاه و هدفمند در زیر تصاویر می توانید نکات مهم را جذاب تر به کاربر منتقل کنید تا
آنها حتما آن مطلب را بخوانند .سعی کنید از این مدل فضاها در صفحات سایت خود با درج کپشن های کوتاه
و جذاب استفاده کنید.

چشم کاربران را شما هدایت کنید
شما با استفاده از تصاویر و گرافیک مناسب می توانید کاربران را به آن قسمت از صفحه که شما می خواهید
هدایت کنید و آنها جایی از سایت شما را ببینند که شما می خواهید.
به عنوان مثال با درج خط ها یا فلش ها می توانید چشم کاربران را به آن قسمت از صفحه که مد نظر شماست
هدایت کنید.
در تصویر زیر می بینید که به دلیل اینکه صورت شخص یک دکمه خیره شده است ،چشم کاربران نیز
ناخودآگاه به آن سمت کشیده می شود.
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فرم های خسته کننده سایت را جذاب کنید
شما هم مثل من دوست ندارید که فرم های زیادی را در اینترنت پر کنید .اما اگر همان فرم ها را بتوانیم
جذاب کنیم تا کاربر خوشش بیاید ،هیچ مشکلی دیگر وجود ندارد.
تصویر زیر یک فرم در یک سایت است که با یک طراحی متفاوت باعث شده است که کاربران عالقه مندی
بیشتری به پر کردن آن داشته باشند .طبق آماری که آنها ارائه کردهاند ،این کار باعث شده است  ۲۵تا ۴۰
درصد بیشتر این فرم پر شود.

دکمه های  CTAخود را واضح به کاربر نمایش دهید
دکمه های  CTAبه دلیل اینکه بسیار در اینترنت رایج شده اند ،کاربران آن ها را می شناسد و معموال روی
آنها کلیک میکنند.
اما اگر دکمه  CTAشما یک متن ساده یا یک تصویر باشد ،معموال مردم متوجه آن نمی شوند و بر روی آن
کلیک نمی کنند .پس دکمه های  CTAواضح و مشخص طراحی کنید و متن آن را نیز واضح بیان کنید.
در نسخه موبایل شماره تلفن را دم دست قرار دهید
اگر کسب و کار اینترنتی شما طوری است که مردم تماس میگیرند و اطالعاتی را در اختیار شما قرار می
دهند و در نهایت باعث فروش و کسب درآمد می شود ،به جای درج شماره به صورت ریز در فوتر یا هدر
سایت ،آن را در نسخه موبایل بزرگ و در جلوی چشم کاربر قرار دهید
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اگر امکانش است ،از لندینگ پیج های کوتاه استفاده کنید
گاهی اوقات لندینگ پیج ها صرفاً برای دریافت ایمیل یا عضویت ساده هستند .پس نیاز نیست که شما در آن
لندینگ پیج اطالعات و تصاویر زیادی قرار دهید .سعی کنید آن صفحه را بسیار کوتاه و خالصه کنید.
تصویر زیر یک صفحه لندینگ برای عضویت است که بسیار ساده طراحی شده است.
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فرایند کار و پرکردن فرم ها را مرحله ای کنید
شما فرآیند برخی از کار ها در سایت ،مانند عضویت یا خرید را ،می توانید به صورت مرحله ای و چند قسمتی
کنید .به این صورت کاربر تشویق می شود که این مراحل را بگذراند تا در نهایت به آن پایان دهد .عالوه بر
این انگیزه برای پایان دادن این مراحل ،باعث می شود کاربر در هر مرحله کارهای کمی را انجام دهد و زودتر
به نتیجه نزدیک شود.

روی واضح بودن دکمه  CTAصفحه حساس باشید
قطعاً شما هم نمی خواهید که دکمه  CTAشما در صفحه گم شود و مشابه قسمت های دیگر صفحه باشد.
شما باید سعی کنید که این دکمه را بسیار واضح در صفحه قرار دهید و کنتراست رنگ آن مناسب باشد تا به
خوبی دیده شود .اندازه آن نیز به اندازه کافی بزرگ باشد.
در سایت  Hubspotاین تست انجام شد و وقتی آنها کنتراست دکمه را به خوبی پیاده کردند و یک رنگ
متفاوت قرار دادند ،باعث شد  ۲۱درصد نرخ تبدیل آنها افزایش پیدا کند.
تعداد فیلد ها و گزینه های فرم را کاهش دهید
کامال مشخص است که هرچه فیلد ها و گزینه های زیادی در فرم وجود داشته باشد ،کاربران حوصله کمتری
برای پر کردن آن دارند .تا می توانید باید فیلد ها و گزینه های فرم را کم کنید .حتی کم کردن یک فیلد هم
می تواند تاثیر داشته باشد.
در بعضی از فرم های سفارش در فروشگاه های اینترنتی ،نام شرکت وجود دارد! در حالی که وجود این فیلد
به هیچ وجه الزم نیست و کامال بیهوده است و باید حذف شود .اگر سایت وردپرسی دارید ،ما در سایت فصل
وردپرس آموزش های الزم برای این کار را قرار داده ایم.
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فصل پنجم :چگونه لندینگ پیج هایی با نرخ تبدیل باال بسازیم؟
هر جا که سخن از بهینه سازی نرخ تبدیل است ،نام لندینگ پیج می درخشد! به این دلیل که هدف لندینگ
پیج همین هست که بتواند بازدید کنندگان را به لید یا خریدار تبدیل کند .پس بهینه سازی لندینگ پیج ها
در نهایت باعث بین سازی نرخ تبدیل میشوند.
در این فصل شما تکنیک ها و موارد مفیدی برای تقویت و بهینه سازی نرخ تبدیل در لندینگ پیج های خود
یاد می گیرید تا در سایت خود پیاده کنید.
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از کلمات منفی در عنوان ها استفاده کنید!
کلماتی مانند "هرگز" یا "بدترین" و در کل کلمات منفی بازخورد بهتری نسبت به کلمات مثبت مانند
"همیشه" یا "بهترین" دارند .طبق آزمایشی که انجام شده است مشخص شد که استفاده از کلمات منفی در
عنوان لندینگ پیج می تواند تا  ۶۳درصد جذاب تر باشند.

به عنوان مثال عنوان " ۵غذای مخرب برای کوچک کردن چربی شکم" توجه بیشتری را نسبت به عنوان "۵
غذای مفید برای کوچک کردن چربی شکم" جذب می کند.
به جای کلماتی مانند خرید یا عضویت ،از کلماتی استفاده کنید که برای کاربر سود داشته باشد
وقتی از کلمه خرید استفاده می کنید ،اولین چیزی که در ذهن کاربر به وجود می آید این است که آنها باید
پولی را پرداخت کنند .پس این کلمه نمیتواند زیاد در همه جا کاربرد داشته باشد .حال اگر به جای این گونه
از کلمات ،از کلماتی استفاده کنیم که نشان دهد کاربر چه سودی را به دست می آورد ،باعث ترغیب بیشتر
کاربر میشود.
تصویر زیر نمونه ای از پلن های قیمت در یک سایت است که متن دکمه های آنها بسیار فکر شده نوشته شده
است.
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عنوان هایی بنویسید که کاربر می خواهد
هدف از عنوان این نیست که فروش ایجاد کند .شما باید در عنوان خود ،مهم ترین مزیتی که کاربر به واسطه آن
محصول یا سرویس ،به دست می آورد را بیان کنید.
در تصویر زیر یک نمونه از این عنوان ها را می توانید ببینید.

جمالت عملگرا بنویسید
تبلیغ نویس ها دیگر به این نتیجه رسیده اند که نوشتن جمالت عملگرا بهتر از جمالت ساده هستند .مثالً به
جای این که بنویسید "محصول ما کمک می کند که وزن خود را کاهش دهید" ،جمله را به صورت عملگرا
بنویسید .به عنوان مثال می توانید بگویید "چربی های شکم خود را آب کنید".
از تاییدیه های اجتماعی و سایر مشتریان خود استفاده کنید
تاییدیه های اجتماعی صرفا این نیست که لوگوی مشتریان خود را قرار دهید .عالوه بر لوگو ،شما می توانید
نقل قول هایی از مشتریان یا حتی افراد مشهور ،جوایز و افتخاراتی که تاکنون به دست آورده اید را قرار دهید.
حتی گاهی اوقات ممکن است صرفا با درج چند لوگوی شرکت بسیار معتبر و شناخته شده ،که شما با آنها
کار کرده اید ،بهتر از درج چند صد نام مشتری است.
به عنوان مثال اگر شما با سازمانهای بزرگ مانند صدا و سیما یا استارتاپ های بزرگ مانند دیجی کاال و
اسنپ همکاری داشته اید ،درج این مشتریان و لوگو های معتبر و شناخته شده ،بهتر از این است که تعداد
زیادی لوگو از مشتریان خود قرار دهید.
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عنوان های خود را کامالً واضح بیان کنید
حقیقت این است که عنوان های مبهم فروش ایجاد نمی کند .شما باید با استفاده از عنوان دقیقاً بیان کنید
که محصول یا سرویس شما چیست و چه کاری را برای مشتری انجام می دهد .بله ،ممکن است عنوان های
ساده اما واضح بعضی از مشتریان را جذب نکنند اما این را بدانید که این کار باعث می شود که مشتریان
درست و مخاطب شما به سمت آن صفحه بیایند.
مثالً اگر کار شما این است که تی شرت هایی با چاپ اختصاصی تولید می کنید ،به جای این که در عنوان
بنویسید "نسل جدید تیشرت ها" می توانید به سادگی بیان کنید که "طرح اختصاصی شما را روی تیشرت و
شما چاپ میکنیم".
در ارزیابی فرم خود از ارزیابی های درون خطی و آنی استفاده کنید
در اکثر فرم ها شما ارزیابی را بعد از اینکه دکمه ثبت را زدید می بینید و پیام های خطای آن را بعد از زدن
دکمه ثبت به شما نمایش می دهد .اگر شما بتوانید در سایت خود اعتبار سنجی های خطی و آنی در کنار
فیلد ها داشته باشید ،بسیار کار را برای کاربران خود آسانتر کرده اید و سریعتر فرم را پر می کنند. .
این تست قبال انجام شده است و شاهد بهبود نرخ تبدیل در آن صفحه و فرم بودند.
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از الیک ها ،فالوور ها ،کاربران و مشتریان به عنوان تاییدیه اجتماعی استفاده کنید
چه بخواهید چه نخواهید ،تاییدیه های اجتماعی و سایرین ،باعث تاثیر زیادی روی تصمیم دیگران دارند .برای بهینه
سازی نرخ تبدیل شما هم باید از این تاییدیه ها تا استفاده کنید .از الیک ها و فالوور ها گرفته تا تعداد فروش و دانلود
محصوالت .هر چیزی که نشان دهد عده ای از محصوالت و خدمات شما استفاده کرده اند و راضی بوده اند.

در بعضی از موارد بسیار خاص و نادر ،ممکن است استفاده از تاییدیه های اجتماعی مناسب نباشد .اما در بیشتر مواقع
استفاده از آن ها توصیه می شود.
از اصطالحات تخصصی مخاطبان خود هم استفاده کنید
اگر مخاطبین شما تخصصی هستند ،نیاز نیست که به طور کلی از واژه های عمومی استفاده کنید و بیهوده متن را
طوالنی کنید .شاید با درج یک مخفف یا یک عبارت بتوانید سریع تر مخاطب را با محصول یا سرویس خود آشنا کنید.
به جای متن های پاراگرافی ،از لیست ها استفاده کنید
هیچکس تمایل ندارند که متون طوالنی را بخواند .پس شما باید سریع و خالصه پیام محتوایتان را منتقل کنید .یکی
از بهترین راه ها برای این کار استفاده از لیست ها است.
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قیمت را در لندینگ پیج نمایش دهید
اگر قیمت شما کمتر از میانگین قیمت آن محصول یا سرویس است ،آن را حتما در صفحه نمایش دهید .اگر قیمت را
نبینند ،با خود فکر می کنند که محصول باید گران باشد! این تست نیز قبال توسط سایت خارجی Market Dialer
انجام شده است و نتیجه مثبت بوده است.
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فصل ششم :بهینه سازی نرخ تبدیل برای فروشگاه های اینترنتی
اگر شما فروشگاه اینترنتی دارید ،این فصل برای شما بسیار کاربرد دارد .سوالی که برای شما وجود دارد این است که:
چگونه نرخ تبدیل را در فروشگاه اینترنتی افزاش دهیم؟
در این فصل به این سوال می خواهیم پاسخ دهیم .تکنیک ها و روش های مختلفی برای این کار وجود دارد که باعث
تبدیل بازدید کننده به خریدار می شود.

28

راهنمای سریع افزایش نرخ تبدیل سایت

ورتکس وب  -فصل وردپرس

اگر امکانش است ،از حدود قیمت استفاده کنید
این روش یکی از روش هایی است که میتوانید نشان دهید که محصول یا سرویس شما ممکن است ارزان باشد .به
جای درج قیمت اصلی و نهایی ،قیمت حدودی درج کنید .البته اگر امکانش است.

در صفحه محصول و سفارش ،حس اطمینان و اعتماد را منتقل کنید
شما با درج عبارات و کلمات خاصی در صفحه محصول یا حتی دکمه خرید ،می توانید حس اعتماد و اطمینان را
منتقل کنید تا کاربر احساس راحت تری برای خرید داشته باشد.
به عنوان مثال داشتن امکان ارسال رایگان ،گارانتی بازگشت وجه ،تاییدیه های اجتماعی ،حریم خصوصی و  ...می تواند
به کاربر اعتماد را منتقل کند.
در تصویر زیر این موارد را می توانید ببینید.

و در دیجی کاال:
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چندین تصویر با کیفیت از محصول خود قرار دهید
قطعا شما هم موافق هستید که تصاویر ،در فروشگاه های اینترنتی بسیار تاثیرگذار هستند و یک عامل برای خرید کاربر
یا انصراف از خرید کاربر است .پس سعی کنید  ۵تا  ۱۰تصویر با کیفیت از زوایای مختلف از محصول خود تهیه کنید
و در صفحه محصول قرار دهد .حتی برای برخی از محصوالت میتواند تصاویری از حین استفاده درج کرد.

بهترین ها را به کاربر اعالم کنید
اگر محصولی پرفروش یا محبوب است ،آن را به کاربر اعالم کنید .این مورد یکی از تاییدیه های اجتماعی مهم در
فروشگاه های اینترنتی است.
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یک جستجوی خوب و قوی داشته باشید
جستجو در فروشگاه های اینترنتی بسیار مهم است تا از این طریق به کاربران کمک کنید دقیقا چیزی را که میخواهند
پیدا کنند.
شما باید محصوالتی را که بیشتر مردم دنبال آن هستند را شناسایی کنید و آن ها را در دسترس کاربران قرار دهید.
چه در بخش هایی از سایت مانند صفحه اصلی یا ابتدای دسته بندی و چه در سرچ.
محصوالت پر سود خود را بیشتر به کاربران نمایش دهید
قطعا شما درآمد بیشتری میخواهید .پس سعی کنید محصوالت پر سود خود را هم به کاربران نمایش دهید تا نرخ
تبدیل آن ها باال رود و در نهایت سود بیشتری کسب کنید .آن محصوالت را در صفحه اصلی ،در پیشنهادات ویژه و ...
قرار دهید .البته این را بدانید شرط موفق شدن کسب و کار اینترنتی ،ارائه خدمات و محصوالت با کیفیت و خوب است
و اگر محصول یا سرویس خوبی نداشته باشید ،به مرور زمان اعتماد کاربران از بین می رود و هر چه قدر برای بهینه
سازی نرخ تبدیل تالش کنید ،نتیجه دلخواهی به دست نخواهی آورد.
ایمیل و اطالعات تماس جمع آوری کنید
بله شما هم مثل من دوست دارید کاربران سریعا از سایت شما خرید کنند .اما احتمال این کار بسیار پایین است .شما
باید ابتدا از راه های مختلف خود را به کاربران معرفی کنید ،خدمات و سرویس های رایگان بدهید ،اعتماد آن ها را
جلب کنید تا در نهایت بتوانید در قبال خدمات و محصوالت خود پول دریافت کنید.
سعی کنید از راه های مختلف (ارائه فایل و محتوا و یا سرویس های رایگان) ایمیل و اطالعات تماس کاربران را دریافت
کنید و با آن ها در ارتباط باشید.

31

راهنمای سریع افزایش نرخ تبدیل سایت

ورتکس وب  -فصل وردپرس

وقتی از این راه شما مدام جلوی چشم آن ها باشید ،اگر آن ها قصد خرید محصولی را بگیرند که شما داشته باشید،
قطعا گزینه اول خواهید بود.
فیلتر محصوالت را در صفحه قرار دهید
اگر فروشگاه شما محصوالت زیادی دارد ،باید از یک فیلتر محصول استفاده کنید .به این صورت کاربران می توانند بر
اساس نیاز خود محصوالت را فیلتر کنند تا سریع تر به محصول مورد نظر خود برسند.
فروشگاه  Kiltوقتی امکان فیلتر محصوالت را به فروشگاه خود اضافه کرد 7۶ ،درصد افزایش نرخ تبدیل را شاهد بود.
البته اگر شما از وردپرس و ووکامرس برای فروشگاه استفاده می کنید ،این امکان در افزونه ووکامرس وجود دارد.

امکان خرید بدون عضویت در سایت را داشته باشید
بله شما هم دوست دارید که اعضای سایت شما زیاد شود و ایمیل های آن ها را داشته باشید .اما اگر برای خرید،
عضویت را الزامی کنید ،شک نکنید که تعدادی مشتری را از دست خواهید داد .بله ،سایت های فروشگاهی بزرگ مانند
آمازون و یا دیجی کاال ،می توانند از این گزینه چشم پوشی کنند .چرا که عضویت در این سایت ها برای کاربران حس
خوبی دارد!
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از پاپ آپ های تخفیف استفاده کنید
شما می توانید در قبال دریافت ایمیل کاربران ،به آن ها کد تخفیف ویژه اولین خرید ارائه دهید .برای این کار میتوانید
از پاپ آپ استفاده کنید.

از تصاویر تعاملی در محصوالت استفاده کنید
اگر امکانش در محصوالت شما هست ،از تصاویری استفاده کنید که کاربر بتواند با آن تعامل داشته باشد .به عنوان
مثال زوم کند ،چرخش  ۳۶۰درجه ای داشته باشد و . ...
از نماد های اعتماد استفاده کنید
منظور از نماد های اعتماد ،صرفا ای نماد نیست .عالوه بر آن ،شما می توانید لوگو درگاه های فعال ،لوگو های تست
های امنیتی سایت و مجوز های دولتی را در سایت خود درج کنید تا کاربران بتوانند راحت تر اعتماد کنند.
این لوگو ها را مخصوصا در بخش صفحه سبد خرید و تسویه حساب بهتر نمایش دهید!
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صفحات محصوالت را برای موبایل بهینه کنید
فقط این را بگویم که اگر سایت شما هنوز ریسپانسیو نیست ،پس کسب و کار شما بسیار از دیگران عقب تر است!
در ریسپانسیو کردن سایت و صفحات سایت ،صرفا کاری نکنید که به صورت تکنیکی در موبایل صحیح نمایش داده
شود .عالوه بر آن باید امکانات و بخش های مهم را به کاربر در موبایل نمایش دهید و تاثیر گذاری صفحه محصول را
نباید کم کنید.
اگر سایت شما ریسپانسیو نیست ،همین حاال به سراغ ریسپانسیو کردن آن بروید .بعد از ریسپانسیو کردن قول می
دهم که ترافیک شما هم افزایش پیدا خواهد کرد.

سرعت لود صفحات محصول و دسته بندی را بهبود دهید
آمازون گفته است که اگر سرعت سایتشان یک ثانیه کمتر شود ۱ ،میلیارد دالر ضرر خواهند کرد!

بله شما با یک ثانیه  ۱میلیارد دالر ضرر نخواهید کرد اما در مقایس فروشگاه خود و سایر رقبا ،ضرر خواهید کرد .از
هر  CMSکه استفاده می کنید ،باید تالش کنید سرعت لود صفحات سایت خود را بهبود دهید .در سایت فصل
وردپرس نکاتی در این رابطه گفته شده است.
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فیلد کد تخفیف را مخفی کنید
بعضی از مردم وقتی فیلد تخفیف را در فروشگاهی می بینند ،سراغ گوگل می روند و دنبال کد تخفیف برای آن فروشگاه
می گردنند .شاید این باعث شود دیگر فرایند خرید از سایت شما را فراموش کنند و خرید را انجام دهند .نباید هیچ
حواس پرتی به کاربران خود بدهید .ا گر هم می خواهید کد تخفیف را در سایت خود فعال نگه دارید ،زیاد آن را جلوی
چشم کاربران قرار ندهید.

نشان دهید که چرا بهتر از بقیه هستید
گاهی اوقات باید خیلی مستقیم و صاف و پوست کنده به کاربران خود بگویید که چرا محصوالت شما یا در کل برند
شما بهتر از سایر رقبا است .به این صورت خیلی سریع می توانند متوجه شوند مزیت شما نسبت به سایرین چیست.
قیمت های مختلف را تست کنید
تا کنون گفته ایم که شما می ت وانید انواع موارد در سایت مانند رنگبندی ،سایز ها و  ...را تغییر دهید و در شرایط
مختلف تست کنید .اما در این جا به شما می گوییم که قیمت محصوالت و خدمات هم میتواند یک گزینه برای تست
باشد .مخصوصا کسب و کارهای خدماتی ،که معموال قیمت های استانداردی ندارند و بر اساس شرایط مختلف کم و
زیاد می شوند.
شما هم با شرایط کسب و کار خود ،می توانید قیمت محصوالت و خدمات را کم و زیاد کنید و نتیجه را بررسی کنید.
قطعا قیمت پایین به نرخ تبدیل کمک می کند اما همیشه باید سود آن را هم مدنظر داشته باشید و ضرر نکنید .البته
برعکس آن هم ه ست .با افزایش قیمت ،سود بیشتری نصیب شما می شود اما به نرخ تبدیل آسیب می زند( .مگر در
شرایط خاص مانند زمانی که برند معروف هستید!)
پس برای تعیین قیمت ها هم با احتیاط تصمیم گیری کنید.
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تعداد موارد داخل سبد خرید را به کاربر همیشه نمایش دهید
کاربر را با نمایش تعداد آیتم های داخل سبد خرید آگاه کنید تا بداند تا کنون چه تعداد محصول به سبد خرید اضافه
کردند و حساب آن دستش باشد .همچنین باعث می شود که آن ها مطلع شوند که در حین انجام فرایند کاری در
سایت هستند تا احتمال این که سبد خرید را رها کند ،کاهش پیدا کنید.
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فصل هفتم :چطور دکمه های  CTAبسازیم که کاربر حتما روی آن کلیک کند؟
همانطور که قبال هم گفتیم ،دکمه های  CTAتاثیر مستقیم در نرخ تبدیل دارند .اگر از دکمه های اشتباه استفاده
کنید و یا اشتباهی انجام دهید ،کاربر به پیشنهاد شما "نه" میگوید و سراغ رقیبی که بهتر کار کرده است می رود.
با استفاده از دکمه های  CTAجذاب ،به جای یک متن و لینک ساده ،شما می توانید افراد بیشتری را مجاب به خرید
یا انجام عمل خاصی کنید.
در این فصل میخواهیم تکنیک ها و استراتژی های موثر و مفیدی به شما بگویم تا هر چه بهتر دکمه های  CTAخود
را بهبود دهید.
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از عنوان های اول شخص استفاده کنید
تبلیغ نویسان به این نتیجه رسیده اند که استفاده از عبارت اول شخص هم ،در دکمه های  CTAتاثیر مثبت دارند .به
عنوان مثال "من میخواهم آن را امتحان کنم".
همچنین جمالت دستوری هم تاثیر گذار هستند .به عنوان مثال "نسخه رایگان نرم افزار را دانلود کنید".
شما هم از عبارات مختلف استفاده کنید تا بدانید کدام برای شما بهتر جواب می دهد.
حس فوریت را به دکمه اضافه کنید
یکی از راه های این که کاربر سریع تر به درخواست ما واکنش نشان دهید این است که حس فوریت در او ایجاد کنیم.
استفاده از اعداد در ایجاد حس فوریت بسیار مفید است .به عنوان مثال "فقط  ۲روز برای ثبت نام مهلت باقیست" یا
" از این محصول فقط  ۲عدد در انبار موجود است".
استفاده از این عبارات و اعداد کمک زیادی به افزایش نرخ تبدیل می کند .آمازون با پیاده سازی چنین بخشی در
صفحات محصول خود توانسته است فروش خود را بسیار افزایش دهد.
تصویر زیر یک سایت رزرو بلیط است که در لحظه می گوید چند نفر دیگر می توانند این بلیط را خریداری کنند .به
این صورت کاربر تشویق می شود که زودتر رزرو کند تا بلیط تمام نشود و همچنین زودتر از بقیه این کار را انجام دهد.

حس منفی به کاربر بدهید!
یکی از راه های تا ثیر گذار از جنبه روانشناسی برای افزایش نرخ تبدیل این است که به کاربران شکست ها و مشکالتشان
را یاد آوری کنید .البته باید با احتیاط از این روش استفاده شود و باید مخاطب خود را به خوبی بشناسید.
به عنوان مثال تاثیر جمله "اینقدر مشتری از دست ندهید!" بیشتر از "مشتریان بیشتری به دست بیاورید!" است.
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برای پیشنهادات ویژه تایمر بگذارید
یکی از روش های عالی برای ترغیب کاربر به انجام کاری در سایت ،استفاده از تایمر است تا حس فوریت را به کاربر
منتقل کند و تصمیم سریع تری بگیرد .به این صورت می داند که هر لحظه دارد زمان را از دست می دهد .در دیجی
کاال حتما دیده اید که تایمر در بخش پیشنهادات ویژه آن ها قرار دارد تا کاربر سریع تر تصمیم به خرید بگیرد.
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فصل آخر :نکات پیشرفته بهینه سازی نرخ تبدیل
خب حاال در این فصل میخواهیم به مباحث پیشرفته تری در بهینه سازی نرخ تبدیل بپردازیم تا بتوانید بازدیدکنندگان
بیشتری را به مشتری تبدیل کنید.
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نقاط ضعف قیف فروش خود را پیدا کنید
فرض می کنیم که شما یک قیف فروش هفت مرحله ای دارید .چطور می دانید که کدام را اول بهبود دهید؟
اکثر مدیران سایت ها و کسب و کارها سراغ ابتدای قیف (لندینگ پیج) یا انتهای قیف (صفحه پرداخت) می روند .اما
اشتباه بزرگی است که سایر مراحل قیف را نادیده بگیرید!
خب حاال چه کار کنیم؟!
به گوگل آنالیتیکس خود بروید و مراحل خرید یا همان قیف فروش خود را بررسی کنید .بررسی کنید که کاربران در
چه مراحلی بیشترین ریزش را دارند .با همین سادگی می توانید متوجه شوید که کجای قیف فروش شما و چه صفحاتی
از سایت شما مشکل دارند.
دوره دانلود آموزش گوگل آنالیتیکس ما در سایت فصل وردپرس ،کمک زیادی به شما خواهد کرد .برای تهیه دوره می
توانید به لینک زیر مراجعه کنید.
https://wpseason.com/courses/google-analytics
از کاربران بخواهید کار های کوچکی برای شما کنند
این کار مثل قرار گذاشتن و نامزدی قبل از ازدواج است! این کار به این دلیل انجام می شود که کاربر کمی به شما
نزدیک تر شود و اعتماد کند.
این کار کوچک می تواند همان ابتدای قیف فروش باشد .به عنوان مثال از کاربر میخواهید که نسخه رایگان سرویس
شما را دریافت کند ،عضویت رایگان انجام دهد ،فایل رایگان دانلود کند و  ، ...و در آینده از او کار بزرگتر ،یعنی خرید
کامل یک سرویس یا محصول را بخواهید.
این نکته بسیار مهم است تا کاربر با شما و خدمات شما آشنا شود و به کیفیت کار شما اعتماد کند تا به شما پولی
پرداخت کند.
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نظرات منفی ،می تواند برای شما مثبت باشد!
از این که در صفحه شما نظرات منفی وجود داشته باشد نترسید! نظرات منفی انواع مختلفی دارند که به راحتی می
توان پاسخ منظقی به آن ها داد (البته به شرط این که پاسخ منظقی برای کارتان داشته باشید) .نظرات منفی می تواند
انواع زیر را باشند:
• چرا باید به شما اعتماد کنم؟
• چرا این محصول یا سرویس برای من کار نمی کند؟
• ارزش پولی که می دهیم را ندارد!
• این محصول در مقایسه با فالن محصول به درد نمیخورد.
• و....
شما اگر جواب خوبی داشته باشید ،به راحتی می توانید این نظرات منفی را به نفع خود کنید .گاهی اوقات نظرات با
فحاشی همراه هستند که آن ها را با خیال راحت می تواند پاک کنید.
به کاربران اطالعات بیشتری دهید
صفحاتی که صرفا یک فایل یا سرویس رایگان می خواهید ارائه دهید ،توضیحات بلندی نمیخواهد .معموال با یک
توضیح کوتاه و مفید ،کاربر ،به دلیل این که قرار نیست پولی دهد ،آن کار را انجام می دهد.
اما صفحاتی که کاربر باید پولی پرداخت کند و گاهی این پول زیاد است ،شما باید اطالعات کاملی ارائه دهید و یک
صفحه ساده با توضیحات کوتاه به درد نمیخورد!
شما هم حتما صفحات محصوالت و خدمات مختلفی را دیده اید که طوالنی هستند .به این دلیل است که کاربر باید
برای پرداخت پول قانع شود .پس اگر محصول گران قیمت دارید ،خجالت نکشید و توضیحات کامل و بلندی به کاربر
ارئه دهید.
صفحه درباره ما دوستانه ای داشته باشید
صفحه درباره ما سایت ها ،یکی از صفحات پربازدید هر سایتی است .چرا که مردم میخواهند بدانند پشت این سایت
چه کسانی هستند و چرا باید اعتماد کنند .پس سراغ صفحه درباره ما می روند.
پس در این صفحه عالوه بر معرفی کسب و کار خود ،از افراد داخل شرکت و کسب و کارهم صحبت کنید .آن ها را
معرفی کنید تا ارتباط واقعی تر و با اعتماد تری شکل بگیرد.
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از اعداد و ارقام استفاده کنید
اگر به دنبال اعتبار بخشیدن به تبلیغ خود در صفحه هستید ،از اعداد و ارقام استفاده کنید تا کاربران بدانند که کار
شما دقیق و حساب شده است .مثال اگر در یک عبارت میخواهید بگویید که بهترین محصول را دارید ،بگویید محصول
ما  ۶۰درصد بهتر از محصول سایر رقبا کار میکند.
اگر آمار و ارقام رسمی نسبت به محصول خود نیز دارید ،بسیار به شما کمک می کند.

از چت آنالین استفاده کنید
با استفاده از چت آنالین شما ارتباط سریع تری با مخاطب خود خواهید داشت و مخاطب سوال و ابهامات خود را سریع
تر حل می کند تا سبد خرید را رها نکند یا برای استفاده از سرویس شما تعلل نکند.
همچنین شما با مرور چت های انجام شده و بررسی سواالت پرسیده شده ،عالوه بر درک بهتر نیاز های مشتری،
سواالت متداول و مشکالت متداول آن ها را نسبت به محصول خود پیدا می کنید و می توانید از آن اطالعات در صفحه
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لندینگ پیج خود استفاده کنید .گاهی اوقات نیاز هایی در این پیام ها وجود دارند که می تواند به تولید یک محصول
یا سرویس منتهی شود.
فیلد های سفارش را به صورت اتوماتیک پر کنید
همه می دانند که هر چه فیلد های بیشتری در فرم داشته باشید ،نرخ تبدیل کمتری خواهید داشت .پس باید سعی
کنید فیلد های فرم را تا آنجا که می شود کم کنید .همچنین گاهی اوقات شما می توانید این فیلد ها را اتوماتیک پر
کنید تا کاربر دیگر مجبور نباشد دوباره اطالعات را وارد کنید.
به عنوان مثال شاید کاربر عضو سایت باشد و اطالعاتی از کاربر دارید .پس همان اطالعات را در فرم سفارش یا هر فرم
دیگری ،به طور اتوماتیک می توانید درج کنید .یا در بعضی شرایط در فرم سفارش می توان نام شهر را با کد پستی
پیدا کرد .پس بهتر است اگر می توانید ،شما فیلد های کاربر را ،زودتر پر کنید.
لندینگ پیج های بیشتری بسازید
تحقیقی توسط  Hubspotانجام شد و مشخص شد که کسب و کار های آنالینی که در سایت خود بیش از ۱۰
لندینگ پیج دارند ،نرخ تبدیل باالتری نسبت به سایت هایی دارند که فقط  ۵لندینگ پیج دارند.

اما چرا اینگونه است؟
در لندینگ پیج ها شما پیشنهادات سفارشی شده تری ارائه می دهید و تمرکز روی یک هدف است .یا شاید شما
لندینگ پیج های مختلف برای مخاطب های مختلف میسازید .مثال یک لندینگ پیچ برای پدر و مادر ها و یک لندینگ
پیج برای دکتر ها.
همچنین روی سئو لندینگ پیج های مختلف با عبارات مختلف کار می شود پس می توانید ورودی های بیشتری
داشته باشید .این ها دالیلی هستند که باعث می شود لندینگ پیج ها بهتر جواب دهند و طبیعتا هر چه لندینگ پیج
های بیشتری داشته باشید ،نرخ تبدیل و فروش بیشتری خواهید داشت.
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البته مراقب باشید که با یک محتوای یکسان ،چندین لندیگ پیج نسازید که باعث محتوای تکراری در سایت می شود
و تاثیر منفی روی سئو سایت دارد .شما باید سعی کنید  9۰درصد هر لندینگ پیج با سایر لندینگ پیج ها متفاوت
باشد .این یعنی محتوای تبلیغاتی متفاوت ،تصاویر متفاوت و دکمه های  CTAمتفاوت.
مشتریان را ترغیب به اشتراک گذاری خریدشان کنید
مشتریان را تشویق کنید که خریدشان را در صفحه های اجتماعی خود به اشتراک بگذاریند .این کار باعث می شود
عالوه بر معرفی محصول شما ،آگاهی از برند شما افزایش پیدا کند و برند شما را افراد بیشتری بشناسند .هر شخص
شبکه ای از دوستان خود دارد ،و دوستان آن شخص معموال مانند خود او هستند که از شما خرید کرده اند .پس
احتمال تبدیل آن ها به مشتری باال می رود.
شما می توانید با دادن یک پیشنهاد خوب ،مشتریان را ترغیب به اشتراک گذاری خریدشان کنید.

امیدواریم که از این راهنمای سریع لذت برده باشید .خوشحال می شوم که نظراتتان را راجع به این کتاب در قسمت
نظرات این کتاب مطرح کنید .همچنین اگر تجریبات خودتان را با من و سایر دوستان به اشتراک بگذارید ،باعث می
شود که با یکدیگر بیشتر یاد بگیریم .منتظر نظراتتان در بخش نظرات صفحه همین کتاب هستم.
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