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خوشــبختانه، راه هــای زیــادی بــرای افزایــش فــروش آنایــن وجــود دارد کــه کامــا عملی 
و قابــل اجــرا هســتند. برخــی از ایــن راه هــا بــر مــوارد خاصــی تمرکــز دارنــد و برخــی 
دیگــر بــه صــورت کلــی هســتند. شــاید بــرای افزایــش فــروش آنایــن خــود، دســت بــه 
ایجــاد تغییــرات اساســی در اســتراتژی های بازاریابــی بزنیــد. امــا گاهــی اوقــات بــا ایجــاد 
تغییــرات کوچــک، می توانیــد باعــث ایجــاد تحولــی مثبــت، در رونــد کســب وکار ســایت 

خــود شــوید.

ــت  ــن دس ــروش آنالی ــش ف ــه افزای ــم ب ــور می توانی چط
ــم؟ یابی

ــزرگ اســت.  ــی همــه کســب وکارهای کوچــک و ب ــن، هــدف اصل ــروش آنای افزایــش ف
صــرف   نظــر از نــوع تجــارت و زمینــه فعالیــت، همــه افــرادی کــه فروشــگاه آنایــن دارنــد، 
بــه دنبــال بــه حداکثــر رســاندن ســود و درآمــد خــود هســتند. امــا ســوال اصلــی اینجــا 

اســت کــه چطــور می تــوان بــه افزایــش فــروش آنایــن دســت پیــدا کــرد؟
ــدف  ــت. ه ــاده اس ــا س ــم ام ــرات مه ــن تغیی ــی از ای ــل، یک ــرخ تبدی ــازی ن بهینه س
ــت کــه می تواننــد  ــداد بازدیدکنندگانــی اس بهینه ســازی نــرخ تبدیــل، افزایــش تع
ــازی  ــازه کار، بهینه س ــی ت ــرای کســب وکارهای اینترنت ــند. ب ــما باش ــوه ش ــتریان بالق مش
نــرخ تبدیــل، امــری مهــم و حیاتــی اســت، زیــرا در بــه  حداکثــر رســاندن درصــد بازدیــد 
از ســایت و افزایــش فــروش آنایــن، نقشــی حیاتــی دارد. هرچــه تعــداد بازدیدکننــدگان 
ــه  ــد داشــت و در نتیجــه ب وب ســایت شــما بیشــتر باشــند، مشــتریان بیشــتری خواهی

ــن دســت خواهیــد یافــت. ــروش آنای افزایــش ف
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ــروش  ــش ف ــرای افزای ــدی ب ــوم کلی ــد مفه ــناخت چن ش
ــن آنالی

ــن  ــی در ای ــه اقدام ــام هرگون ــن و انج ــروش آنای ــش ف ــای افزای ــه راهکاره ــل از ارائ قب
زمینــه، بایــد بــا چنــد مفهــوم اساســی در دنیــای دیجیتــال آشــنا شــوید. ایــن مفاهیــم 

ــد از: عبارتن

)Lead( مشتری راغب یا لید
لیدهــا یــا بــه زبــان ســاده تر مشــتریان راغــب، آن دســته از بازدیدکننــدگان وب ســایت 
ــد.  ــه دارن ــایت، عاق ــده در س ــات ارائه ش ــا خدم ــوالت ی ــه محص ــه ب ــتند ک ــما هس ش
ــام و اطاعــات تمــاس خــود را  ــی، مشــتریان راغــب، ن برخــاف بازدیدکننــدگان معمول
بــه صــورت داوطلبانــه، بــه وب ســایت شــما ارائــه می دهنــد. آنهــا در اولیــن و مهم تریــن 
ــه  ــما چ ــایت ش ــه س ــد ک ــد بفهمی ــال چطــور می توانی ــد. ح ــرار دارن ــروش ق ــه ف مرحل
ــا اســتفاده از روش هــای زیــر می توانیــد  تعــداد مشــتری راغــب دارد؟ نگــران نباشــید، ب

تعــداد مشــتریان راغــب ســایت خــود را تخمیــن بزنیــد:
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ــه  ــه ایمیــل خــود در خبرنام ــا ارائ 1- مشــترکان ایمیــل مارکتینــگ: مشــترکانی کــه ب
ــد هســتند. ــا لی ــب ی ــایت شــما عضــو شــده اند، مشــتریان راغ وب س

ــام کنــد و یــک  ــران: هــر بازدیدکننــده ای کــه در وب ســایت شــما ثبت ن 2- تعــداد کارب
ــد نداشــته  ــا قصــد خری ــد نکنــد ی پروفایــل داشــته باشــد )حتــی در صورتــی کــه خری

ــود. ــوب می ش ــب محس ــتری راغ ــد(، مش باش
ــرم تمــاس باشــد،  ــرم اطاعــات تمــاس: اگــر وب ســایت شــما دارای یــک ف ــه ف 3- ارائ
ــوب  ــما محس ــب ش ــتری راغ ــد، مش ــر می کنن ــاس را پ ــرم تم ــه ف ــی ک بازدیدکنندگان

می شــوند.
ــد  ــر می کنن ــایت را پ ــک وب س ــاس ی ــرم تم ــتریان ف ــی مش ــاس: زمان ــای تم 4- فرم ه
ــا  ــول ی ــب محص ــر جوان ــت و دیگ ــورد قیم ــری در م ــات دقیق ت ــد اطاع ــه می خواهن ک
خدمــات شــما به دســت آورنــد. بــه ایــن ترتیــب، هــر تعــداد بازدیدکنندگانــی کــه فــرم 

تمــاس بــا شــما را پــر کننــد، مشــتری راغــب هســتند.

)Conversion Rate( نرخ تبدیل
ــا  ــد ب ــن بای ــروش آنای ــش ف ــه افزای ــه در زمین ــی ک ــدی و مهم ــم کلی ــی از مفاهی یک
آن آشــنا شــوید، نــرخ تبدیــل اســت. نــرخ تبدیــل، بــه تعــداد بازدیدکنندگانــی اطــاق 
می شــود کــه کار مــورد انتظــار شــما را در صفحــه ای مشــخص از ســایت انجــام 
ــدگان  ــه بازدیدکنن ــار دارد ک ــن، انتظ ــگاه آنای ــک فروش ــا صاحــب ی ــد. مطمئن می دهن
پــس از بررســی محصــول روی گزینــه خریــد، کلیــک کننــد. کلیــک روی گزینــه خریــد، 
کاری اســت کــه شــما از مشــتریان تان انتظــار داریــد. پــس بــرای بــه  دســت آوردن نــرخ 
تبدیــل، بایــد تعــداد مشــتریانی کــه  روی گزینــه خریــد کلیــک می کننــد را بــر تعــداد 
کل بازدیدکننــدگان آن محصــوِل مشــخص، تقســیم کنیــد. بــه عنــوان مثــال، اگــر یــک 

3   



افزایش فروش آنالین با چند ترفند ساده

www.armanic.com

ــر روی  ــا 10 نف ــا تنه ــد می شــود، ام ــار بازدی ــاه، 200 ب محصــول در ســایت شــما در م
ــود. ــل شــما، 5 درصــد خواهــد ب ــرخ تبدی ــد، ن ــد کلیــک می کنن ــه خری گزین

)Bounce Rate( ضریب بازگشت
ــاق  ــما اط ــایت ش ــدگان وب س ــدی از بازدیدکنن ــه درص ــایت، ب ــت س ــب بازگش ضری
می شــود کــه تنهــا از یــک صفحــه  ســایت بازدیــد و ســپس وب ســایت را تــرک می کننــد. 
بدیــن معنــی کــه پــس از ورود بــه یــک صفحــه از ســایت شــما، هیــچ کار دیگــری انجــام 
نمی دهنــد )یعنــی روی هیــچ لینکــی کلیــک نمی کننــد و وارد هیــچ صفحــه دیگــری از 

ــد. ــرک می کنن ــایت را ت ــوند( و س ــایت نمی ش س
)Exit Rate( نرخ خروج

نــرخ خــروج، بــه درصــد کاربرانــی اطــاق می شــود کــه وب ســایت شــما را صــرف  نظــر از 
ــن بازدیدکننــدگان، ممکــن  ــرک می کننــد. ای ــد، ت ــد کرده ان ــی کــه بازدی تعــداد صفحات
اســت از چنــد صفحــه در وب ســایت شــما بازدیــد کــرده و ســپس ســایت را تــرک کننــد.

راهکارهایی برای افزایش فروش آنالین
ــن  ــود دارد. ای ــایت وج ــروش س ــرد ف ــود عملک ــرای بهب ــادی ب ــاده  زی ــای س راهکاره

راهکارهــا عبارتنــد از:
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Call-( ــده ــوان شخصی ســازی ش ــک فراخ اســتفاده از ی
To-Action )CTA

فراخــوان، قســمتی از صفحــه اســت کــه بازدیدکننــده را ترغیــب می کنــد تــا کار خاصی را 
انجــام دهــد یــا روی مــورد خاصــی کلیــک کنــد. بــه عنــوان مثــال، در صفحــه محصوالت، 
ــد.  ــد باش ــبد خری ــه س ــردن ب ــه ک ــا اضاف ــد ی ــه خری ــد دکم ــوان، می توان ــه فراخ گزین
البتــه فراخوان هــا می تواننــد بازدیدکننــدگان را بــه کارهــای دیگــری نیــز فــرا بخواننــد. 
ــانه های  ــردن در رس ــه، دنبال ک ــت در خبرنام ــه عضوی ــوان ب ــال، می ت ــوان مث ــه عن ب

ــه اشــتراک گذاری محتــوا اشــاره کــرد. اجتماعــی و ب
امــا فراخــوان شخصی ســازی شــده، مربــوط بــه دســته خاصــی از بازدیدکننــدگان اســت و 
بهتــر عمــل می کنــد. مطالعــه ای روی 93000 صفحــه فراخــوان، نشــان داد کــه نوشــتن 
متــن فراخــوان بــر اســاس نــوع بازدیدکننــدگان، باعــث افزایــش نــرخ تبدیــل می شــود. 
ــوع مخاطبــان خــود  ــه ن ــا اختصــاص فراخوان هــای مختلــف، بســته ب شــما می توانیــد ب
)مشــتری راغــب، بازدیدکننــده یــا مشــتریان(، نــرخ تبدیــل وب ســایت تان را بــاال ببریــد.
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تیترهای واضح و جنجالی بنویسید
محتــوای تیتــر، عامــل مهمــی در افزایــش فــروش آنایــن می باشــد. تیتــر، اولیــن چیــزی 
اســت کــه مخاطــب مطالعــه می کنــد. تیتــر مطالــب، بایــد بــه  گونــه ای باشــد کــه توجــه 
بازدیدکننــدگان را بــه خــود جلــب کنــد و آنهــا را بــه خوانــدن ادامــه مطلــب یــا بازدیــد 

از محصــوالت بیشــتر، ترغیــب کنــد.
ــه دهیــد. چــه کســانی  ــرای ایــن کار، یــک تیتــر واضــح در مــورد محصــول خــود ارائ ب
ــتری آن را  ــراد بیش ــد، اف ــر باش ــر واضح ت ــه تیت ــتند؟ هرچ ــما هس ــدف ش ــتریان ه مش
خواهنــد خوانــد و احتمــال بیشــتری دارد کــه روی گزینــه فراخــوان مــورد نظــر شــما، 

ــد. کلیــک کنن
تیترهــای صفحــات اصلــی وب ســایت خــود را بررســی کنیــد. آیــا ایــن تیترهــا، مناســب 
ــب  ــده مطل ــه خوانن ــی را ب ــه مفهوم ــا چ ــن تیتره ــتند؟ ای ــما هس ــدف ش ــان ه مخاطب
ــد را  ــما می خواهی ــه ش ــا، کاری ک ــن تیتره ــدن ای ــا خوان ــان ب ــا مخاطب ــانند؟ آی می رس
انجــام می دهنــد؟ اگــر نــه، بایــد تیتــر مطالــب خــود را بــه شــکلی مناســب، بازنویســی 

کنیــد.

موارد اضافی را از سایت خود حذف کنید
ــوب  ــما محس ــز ش ــوزه تمرک ــن ح ــوان، اصلی تری ــه فراخ ــت ک ــرأت گف ــه ج ــوان ب می ت
ــه  ــان ب ــه مخاطب ــه توج ــود ک ــث می ش ــایت، باع ــردن س ــر ک ــس خلوت ت ــود. پ می ش
ــد  ــا مخفــی کــردن عناصــر پیمایشــی، می توان قســمت فراخــوان جلــب شــود. حــذف ی
ــه شــما کمــک کنــد. یــک تحقیــق انجام شــده توســط یــک فروشــگاه  در ایــن راســتا ب
آنایــن لــوازم نــوزاد و کــودک، نشــان داد کــه حــذف نــوار پیمایــش )یــا اســکرول بــار، 
المــان واســط کاربــر گرافیکــی می باشــد کــه بــرای پیمایــش تصویــر، متــن یــا هــر چیــز 
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دیگــری در یــک نمایشــگر یــا نــرم افــزار مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد(، نــرخ تبدیــل 
ــا نیســت کــه کل وب ســایت  ــدان معن ــن ب ــه ای ــر افزایــش داد. البت ــا دو براب ســایت را ت
ــه ای در  ــه گون ــد ب ــی از عناصــر پیمایشــی باشــد. بلکــه ایــن عناصــر بای شــما بایــد خال
ســایت نمایــش داده شــوند کــه توجــه را از حــوزه اصلــی یــا گزینــه فراخــوان بــه خــود 

معطــوف نکننــد.

متــن اطــراف دکمــه فراخــوان ســایت تان را بهینه ســازی 
کنید

تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه دکمــه فراخــوان بایــد مرکــز توجــه ســایت شــما باشــد، نبایــد 
ــا نزدیــک دکمــه  ــد. معمــوال متــن اطــراف ی ــده بگیری دیگــر عناصــر اطــراف آن را نادی
ــش  ــما و افزای ــایت ش ــل س ــرخ تبدی ــر ن ــی ب ــل  توجه ــور قاب ــه  ط ــایت، ب ــوان س فراخ
ــر  ــاه، تصاوی ــوان، جمــات کوت ــای فراخ ــن دکمه ه ــذارد. ای ــر می گ ــن تاثی ــروش آنای ف
ــد!  ــت می کنن ــورد نظــر خــود هدای ــه مســیر م ــر را ب ــه کارب ــی هســتند ک ــا لینک های ی
همچنیــن در اطــراف ایــن دکمه هــای فراخــوان، بایــد متــون کوتاهــی نیــز قــرار دهیــد 
کــه کاربــر را بــه ســمت فراخــوان و کلیــک روی آن هدایــت کنیــد. البتــه توجــه داشــته 
باشــید کــه ایــن متــون نیــز نبایــد خیلــی طوالنــی باشــند و حــواس کاربــر را از فراخوان ها 
پــرت کننــد. بدین تریــب، در اطــراف فراخوان هــای خــود، متــون کوتــاه و جذابــی قــرار 

ــر کلیــک روی فراخوان هــا ترغیــب کننــد. ــر را ب ــا کارب دهیــد ت
چنــد مطالعــه مــوردی نشــان داده انــد کــه بهینه ســازی متــن نزدیــک دکمــه فراخــوان، 
ــایت  ــک س ــر دارد. ی ــن اث ــروش آنای ــش ف ــل و افزای ــرخ تبدی ــر ن ــی ب ــور مثبت ــه ط ب
شــرط  بندی، بــا تغییــر و بهبــود متــن اطــراف دکمــه فراخــوان خــود، توانســت تــا 31.54 

ــل را افزایــش دهــد. ــرخ تبدی ــا ن ــام در ســایت ی درصــد، تعــداد ثبت ن
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 بهتــر اســت بــرای متــن اطــراف دکمــه فراخــوان، از یــک مشــاور ســئو کمــک بگیریــد و 
بهتریــن متــن ممکــن را بــرای آن انتخــاب کنیــد.

عکس های مناسب و جذاب انتخاب کنید
ــات  ــر موضوع ــود، تیت ــده می ش ــایت خوان ــه در وب س ــزی ک ــن چی ــه اولی ــور ک همانط
ــوالت  ــس محص ــایت و عک ــای س ــز عکس ه ــد نی ــه می بینن ــزی ک ــن چی ــت، اولی اس
ــه افزایــش فــروش آنایــن دســت یابیــد، بهتــر اســت از  ــرای اینکــه بتوانیــد ب اســت. ب
ــرای مخاطبان تــان جــذاب باشــند. متاســفانه بیشــتر  عکس هایــی اســتفاده کنیــد کــه ب
ــای محصــوالت  ــن عکس ه ــرای گرفت ــه ب ــی پرداخــت هزین ــا، توانای کســب وکارهای نوپ
ــرای کــم کــردن  ــد. اگــر شــما از ایــن دســت افــراد هســتید، می توانیــد ب خــود را ندارن
ــن کار  ــه ای ــد. البت ــتفاده کنی ــت اس ــط در اینترن ــود مرتب ــای موج ــا، از عکس ه هزینه ه
اشــکاالتی نیــز دارد. بــه عنــوان مثــال، ممکــن اســت کســی قبــل از شــما عکــس مــورد 
نظــر را در ســایت خــود اســتفاده کــرده باشــد و کپــی کــردن محتــوا و عکــس تکــراری 

ــدی روی ســئوی شــما داشــته باشــد. ــر ب ــد تاثی در ســایت، می توان
ــرای ســایت تان داشــته  ــرد و غیرتکــراری ب ــرای اینکــه بتوانیــد عکس هــای منحصربه ف ب
ــا گوشــی موبایــل یــا یــک دوربیــن، عکاســی کنیــد.  باشــید، می توانیــد خودتــان نیــز ب
ممکــن اســت تصاویــری کــه تهیــه می کنیــد، بــه انــدازه عکس هایــی کــه توســط یــک 
ــا اســتفاده از  ــا ب ــدون نقــص نباشــند. ام ــی و ب ــه می شــوند، عال ــه ای گرفت عــکاس حرف
نرم افزارهــای ویرایــش عکــس، می توانیــد تــا حــد زیــادی بــه تصاویــر تهیه شــده، جلــوه 

و زیبایــی ببخشــید.
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ایجاد فضای خالی
ــر اســت  ــد، بهت ــان را خســته نکن ــی دلنشــین کــه چشــمان مخاطب ــرای ایجــاد فضای ب
بیــن محصــوالت و عناصــر مختلــف موجــود در ســایت، بــه انــدازه کافــی فضــای خالــی 
قــرار دهیــد. در غیــر ایــن صــورت، ظاهــر ســایت شــکلی بــه هــم ریختــه و شــلوغ پیــدا 
ــه  ــد هرچ ــح می دهن ــتر، ترجی ــتجوی بیش ــای جس ــه ج ــدگان ب ــد و بازدیدکنن می کن

زودتــر ســایت شــما را تــرک کننــد.
فضــای خالــی بیــن عناصــر، می توانــد بــه هــر رنگــی باشــد. ایــن فضــای خالــی می توانــد 
ــا  ــن ی ــیه، پایی ــوالت، حاش ــا، محص ــا، متن ه ــر، ویدئوه ــوی تصاوی ــرتیترها، من ــن س بی
بــاالی صفحــه یــا تمامــی عناصــر وب ســایت قــرار داده شــود. وجــود فضــای خالــی بیــن 
ــی  ــد. هنگام ــان تر می کن ــایت آس ــدگان س ــرای بازدیدکنن ــردن را ب ــز ک ــر، تمرک عناص
کــه در یــک ســایت بــه انــدازه کافــی بیــن محصــوالت فضــای خالــی قــرار داشــته باشــد، 
پــردازش و درک متــن، آیکون هــا و تصاویــر ســاده تر می شــود و در نهایــت کاربــر، 
ــوگل و صفحــه  ــی گ ــرد. صفحــه اصل ــد ک ــدا خواه ــد ســایت پی ــی از بازدی ــه خوب تجرب
ــکلی از  ــه ش ــر دو ب ــتند. ه ــه هس ــن زمین ــده در ای ــه شناخته ش ــل، دو نمون ــون اپ آیف
فضــای خالــی اســتفاده می کننــد کــه توجــه مخاطــب را بــه مهم تریــن عناصــر هدایــت 
کننــد. گــوگل بــه  طــوری از فضــای خالــی اســتفاده می کنــد کــه کار جســتجو را بــرای 
ــا  ــون، طراحــی مینیمالیســتی و ســاده ای دارد و ب ــش آســان ســازد. صفحــه آیف کاربران

ــرای کاربرانــش فراهــم می کنــد. ــی را ب ــه خوب ــی کافــی، تجرب ایجــاد فضــای خال
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بهبود خوانایی
ــن و  ــروش آنای ــش ف ــادی در افزای ــت زی ــد اهمی ــایت، می توان ــوای س ــی محت خوانای
بازدیــد از ســایت شــما داشــته باشــد. اگــر خوانایــی متن هــای ارائه شــده در ســایت بــه 
ــد  ــه خری ــوه خــود را متقاعــد ب ــد مشــتریان بالق ــی خــوب نباشــد، نمی توانی ــدازه کاف ان
کنیــد. خوانایــی، بــه معنــای بهبــود محتــوای نوشــتاری بــه شــکلی اســت کــه مخاطبــان 
در هــر رده ســنی و بــا هــر ســطح ســوادی، بتواننــد آنهــا را بــه راحتــی درک کننــد. بــا 
اســتفاده از ایــن راهکارهــا می توانیــد خوانایــی محتــوای ســایت خــود را افزایــش دهیــد 

و بــه افزایــش فــروش آنایــن دســت یابیــد:
• استفاده از فونت بزرگ تر و ساده تر.

• بخش بندی محتوا و استفاده از زیر تیترهای واضح.
• نوشتن محتوا به زبانی ساده.

• استفاده از جمات غیرپیچیده و کوتاه.

اثبات رضایت مشتری
بــرای افزایــش فــروش آنایــن، بایــد بــه تمامــی مشــتریان بالقوه تــان ثابــت کنیــد کــه 
ســابقه کاری درخشــانی داریــد و مشــتریان از خدمــات و محصــوالت ارائه شــده در ســایت 
شــما، رضایــت دارنــد. می توانیــد ایــن کار را بــا ارائــه جوایــزی کــه فروشــگاه تان تاکنــون 
دریافــت کــرده اســت، ارائــه لیســتی از مشــتریان معــروف و شــناخته شــده تان و ایجــاد 
ــرای کســب وکارها،  ــد. مــورد آخــر ب ــه نظــرات مشــتریان انجــام دهی ــرای ارائ ــی ب فضای
حیاتی تــر اســت و باعــث می شــود بازدیدکننــدگان بــا دیــدن نظــرات مشــتریان، 

ــد.  ــات آن اعتمــاد کنن ــه ســایت و خدم ــر ب راحت ت
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پــس امکاناتــی )ماننــد انجمــن گــپ و گفتگــو( را ایجــاد کنیــد کــه مشــتریان بــه وســیله 
ــایت شــما باشــند و  ــا وب س ــات خــود در رابطــه ب ــه نظــرات و تجربی ــه ارائ ــادر ب آن، ق

مطمئــن باشــید کــه بــه افزایــش فــروش آنایــن دســت خواهیــد یافــت.

ارائه تضمیمن در قبال فروش خدمات و محصوالت
شــما می توانیــد بــا ارائــه تضامینــی در برابــر کاال و خدمــات خــود، کیفیــت آنچــه را کــه 
ــه   ــا ب ــد ب ــن کار را می توانی ــد. ای ــان دهی ــانید، نش ــروش می رس ــه ف ــود ب ــایت خ در س

کارگیــری روش هــای زیــر انجــام دهیــد:
1- عامت هــای امنیتــی: ایــن عامت هــا نشــان می دهنــد کــه کلیــه معامــات و 
تراکنش هــای انجام شــده در ســایت شــما، در امنیــت کامــل و بــا رعایــت حریــم خصوصی 
انجــام می شــوند. بــه عنــوان مثــال، ســایت دیجــی کاال، نمــاد اعتمــاد الکترونیــک و نشــان 

ملــی ثبــت رســانه های الکترونیــک را در پاییــن ســایت خــود نمایــش می دهــد.
ــی  ــن محکمــی در ســایت، نوع ــن تضمی ــه چنی ــن بازگشــت کاال و وجــه: ارائ 2- تضمی
ــر  ــه اگ ــن می شــوند ک ــا مطمئ ــرا آنه ــد. زی ــل در مشــتریان ایجــاد می کن اعتمــاد متقاب
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بــه هــر دلیلــی از کاالی خریداری شــده رضایــت نداشــته باشــند، می تواننــد آن را پــس 
ــا 7  ــن بازگشــت کاال ت ــردن تضمی ــا فراهــم ک ــق، ب ــد. بیشــتر کســب وکارهای موف دهن
روز، ســعی در جلــب رضایــت و اعتمــاد مشــتریان خــود و افزایــش فــروش آنایــن دارنــد.
ــه  ــه زمین ــص ب ــا، مخت ــن عامت ه ــاری: ای ــا تج ــی ی ــوص صنعت ــای مخص 3- عامت ه
ــز،  ــامل جوای ــا ش ــن عامت ه ــد. ای ــت داری ــه شــما در آن فعالی ــی هســتند ک ــا صنعت ی
رتبه بنــدی و ســایر مــواردی هســتند کــه در ســایت شــما، بــه نمایــش گذاشــته می شــوند.

بهبود سئوی سایت
در یــک فروشــگاه آنایــن، بهبــود ســئو ســایت، بیــش از هــر چیــزی اهمیــت دارد. ســئو، 
از چنــد عنصــر مختلــف ســاخته شــده و باعــث می شــود وب ســایت شــما در صفحــات اول 
موتورهــای جســتجو ظاهــر شــود. ایــن بــه معنــای ترافیــک بیشــتر و در نتیجــه فرصــت 
بیشــتر بــرای افزایــش فــروش آنایــن اســت. بــه عنــوان مثــال، وقتــی یــک کاربــر بــه 
محصــول یــا خدماتــی نیــاز دارد، آن را در موتورهــای جســتجو وارد می کنــد. موتورهــای 
ــرار  ــد را در صفحــات اول ق ــری دارن ــر و بهینه ت ــه ســئوی بهت ــایت هایی ک جســتجو، س
می دهنــد. کاربــران نیــز بــه ســایتی مراجعــه می کننــد کــه در صفحــه اول قــرار دارد و 
معمــوال صفحــات 3 الــی 4 بــه بعــد را بــه نــدرت مــورد بررســی قــرار می دهنــد. پــس 
ســئوی بهینــه، موجــب می شــود ســایت شــما در صفحــات اول قــرار گیــرد و مشــتریان 
بالقــوه بیشــتری نیــز از ســایت شــما، بازدیــد خواهنــد کــرد. بــه ایــن ترتیــب، مشــتری 
بیشــتر بــه معنــای افزایــش فــروش آنایــن خواهــد بــود. بــرای داشــتن ســئوی بهینــه 
ــر  ــن ام ــن ای ــه متخصصی ــت ب ــر اس ــن، بهت ــه ممک ــن نتیج ــه مطلوب تری ــیدن ب و رس

مراجعــه کنیــد و از مشــاوره آنهــا بهره منــد شــوید.
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فراهم کردن امکان پرداخت به روش های متعدد
ــی  ــات راحت ــد موجب ــایت، می توان ــدد در س ــای متع ــه روش ه ــه ب ــت وج ــکان پرداخ ام
ــد  ــرای خری مشــتریان را فراهــم کنــد. اگــر در ســایت خــود امــکان پرداخــت آنایــن ب
داریــد، بهتــر اســت روش هــای دیگــری ماننــد پرداخــت پــس از تحویــل کاال یــا پرداخــت 
ــی  ــه در صورت ــد ک ــات نشــان داده ان ــد. تحقیق ــار آن بگنجانی ــز در کن ــزل را نی درب من
کــه مشــتریان، روش پرداخــت مــورد نظــر خــود را در ســایت یــا فروشــگاه های آنایــن 
ــد  ــح می دهن ــتریان ترجی ــی مش ــد. برخ ــل می کنن ــان را کنس ــد، سفارش ش ــدا نکنن پی
پرداخــت خــود را بــه صــورت آنایــن انجــام دهنــد و برخــی دیگــر مایــل هســتند، پــس 
ــا انجــام چنیــن کاری  ــه پرداخــت آن اقــدام کننــد. ب از دریافــت کاالی خــود، نســبت ب
ــث می شــود  ــه باع ــد، بلک ــن دســت یابی ــروش آنای ــش ف ــه افزای ــد ب ــا می توانی ــه تنه ن

ــد. ــاد کنن ــان اعتم ــه شــما و خدمات ت مشــتریان بیشــتر ب

ایجاد خبرنامه برای سایت
ــد  ــت در آن، می توانی ــرای عضوی ــتریان ب ــب مش ــذاب و ترغی ــه ای ج ــاد خبرنام ــا ایج ب
ــد  ــما می توانی ــد. ش ــغ کنی ــرای مشــتریان تبلی ــل ب ــق ایمی ــود را از طری محصــوالت خ
ــده  ــوالت ارائه ش ــات و محص ــن خدم ــا را از آخری ــتریان، آنه ــه مش ــل ب ــال ایمی ــا ارس ب
ــود.  ــه می ش ــز گفت ــی نی ــی ایمیل ــن کار، بازاریاب ــه ای ــازید. ب ــع س ــود مطل ــایت خ در س
همچنیــن مطلــع کــردن مشــتریان در زمینــه اخبــار جدیــد، تحــوالت اخیــر، جشــنواره ها، 
ارائــه تخفیفــات یــا فروش هــای ویــژه، از طریــق خبرنامــه بــرای مشــتریان جــذاب اســت 
ــک روی  ــا کلی ــاد ب ــال زی ــه احتم ــد و ب ــه ســایت شــما بزنن ــث می شــود ســری ب و باع
ــروش  ــش ف ــه افزای ــد و در نتیج ــت کنن ــود را ثب ــد خ ــفارش خری ــوان، س ــه فراخ گزین

آنایــن را بــه شــما ارائــه دهنــد.
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هدیه بدهید
ــه  ــا هدی ــه م ــه ب ــردی را ک ــه ف ــم و همیش ــت داری ــه را دوس ــت هدی ــا دریاف ــه م هم
ــایت  ــه از س ــتریانی ک ــه مش ــد ب ــز می توانی ــما نی ــپاریم. ش ــر می س ــه خاط ــد، ب می ده
ــی  ــه الزم نیســت خیل ــن هدی ــد. ای ــا ارزش بدهی ــه ب ــک هدی ــد، ی ــد می کنن شــما خری
گــران قیمــت باشــد، آنچــه اهمیــت دارد، اثــر مثبتــی اســت کــه شــما بــا انجــام ایــن کار 
ــا  ــه را همــراه ب ــن هدی ــد ای ــد. شــما می توانی ــی می گذاری در ذهــن مشــتریان خــود باق
محصــول خریداری شــده توســط مشــتری، بــرای او بفرســتید. بــدون شــک، مشــتریان از 
ــه دوســتان و  دریافــت ایــن هدیــه خوشــحال می شــوند و فروشــگاه اینترنتــی شــما را ب
آشــنایان خــود، معرفــی می کننــد. دریافــت چنیــن بازخــوردی، می توانــد ارزش زیــادی 

بــرای ســایت شــما داشــته باشــد و منجــر بــه افزایــش فــروش آنایــن شــود.

لندینگ  پیج خود را با تبلیغات تان هماهنگ کنید
ــگان  ــات غیر رای ــن از تبلیغ ــروش آنای ــش ف ــوان بخشــی از اســتراتژی افزای ــه عن ــر ب اگ
اســتفاده می کنیــد، بــا ایجــاد یــک تغییــر کوچــک می توانیــد نــرخ تبدیــل و در 
ــت  ــای تس ــه ج ــد. ب ــاال ببری ــگفت انگیزی ب ــور ش ــه ط ــایت تان را ب ــروش س ــت ف نهای
ــن  ــی ای ــتگی و هماهنگ ــت روی همبس ــر اس ــدد، بهت ــات متع ــا و تبلیغ لندینگ  پیج ه
ــران  ــج، کارب ــات و لندینگ  پی ــان تبلیغ ــتگی می ــس و همبس ــاد تجان ــد. ایج دو، کار کنی
ــب  ــات ترغی ــد محصــوالت و خدم ــت خری ــایت تان و در نهای ــام در س ــه ثبت ن ــما را ب ش
ــه دو روش، ایــن هماهنگــی را میــان تبلیغــات  ــه ســادگی ب می کنــد. شــما می توانیــد ب

ــد: ــاد کنی ــود ایج ــج خ و لندینگ  پی

14



افزایش فروش آنالین با چند ترفند ساده

www.armanic.com

در روش اول، بایــد ظاهــر لندینگ پیــج خــود را در نظــر بگیریــد. طراحــی لندینگ پیــج 
شــما از نظــر قالــب، رنــگ و طــرح تبلیغاتــی بایــد بــا تبلیغات تــان در ســایت های دیگــر 

هماهنــگ باشــد.
روش دوم، مربــوط بــه ایجــاد هماهنگــی میــان پیــام نهفتــه در تبلیغــات و لندینگ پیــج 
اســت. فرامــوش نکنیــد کــه شــما قصــد فریــب مشــتریان و بازدیدکننــدگان را نداریــد. 
شــما بــه خوبــی می دانیــد کــه فریــب مخاطبــان، نــه تنهــا فــروش ســایت تان را افزایــش 
ــام  ــد پی ــعی کنی ــس س ــدازد. پ ــر می ان ــه خط ــز ب ــما را نی ــار ش ــه اعتب ــد، بلک نمی ده
تبلیغات تــان، همــان چیــزی را بیــان کنــد کــه لندینگ پیج تــان بــه مشــتریان می گویــد.

نوعی احساس ضرورت در سایت تان ایجاد کنید
بــا ایجــاد یــک مهلــت بــرای یــک پیشــنهاد ویــژه و برخــی از محصــوالت یــا خدمــات، 
نوعــی احســاس ضــرورت بــرای خریــد در ســایت خــود ایجــاد خواهیــد کــرد. بــا ایــن کار 
باعــث می شــوید کــه مشــتریان احســاس کننــد، در صــورت خریــد نکــردن، یــک فرصــت 
ــه  افزایــش  ــان، ب ــد در مخاطب ــد. ایجــاد حــس ضــرورت خری ــی را از دســت می دهن عال

ــد. ــن می انجام ــروش آنای ف

طراحی اپلیکیشن موبایل سایت
ــروش  ــش ف ــرای افزای ــد ب ــه می توانی ــی ک ــن کارهای ــن و کارآمدتری ــی از مهم تری یک
ــان اســت.  ــگاه آناین ت ــرای فروش ــل ب ــد، طراحــی اپلیکیشــن موبای ــن انجــام دهی آنای
امــروزه اکثــر افــراد از موبایل هــای اندرویــد یــا IOS اســتفاده می کننــد و تقریبــا همــه 
بــا مزایــا و راحتــی کار بــا اپلیکیشــن های مختلــف آشــنا هســتند. اگــر بــرای کســب وکار 
آنایــن خــود، اپلیکیشــنی نداریــد، بایــد بدانیــد کــه حســابی از قافلــه عقــب هســتید و 
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فرصــت بزرگــی را از دســت داده ایــد. هرچــه زودتــر بــا مراجعــه بــه متخصصیــن طراحــی 
اپلیکیشــن، یــک برنامــه موبایــل متمایــز بــا کاربــردی آســان، بــرای ســایت تان بســازید 
ــا اســتفاده از آن، بــه راحتــی محصــوالت و خدمــات شــما را  تــا مشــتریان تان بتواننــد ب

خریــداری کننــد.

جلب رضایت مشتریان ناراضی
کســب وکاری را پیــدا نمی کنیــد کــه بــه هیچ وجــه، مشــتری ناراضــی نداشــته باشــد. در 
حقیقــت ایــن دســته از مشــتریان، بخــش جدایی ناپذیــر کســب وکار هســتند. در بعضــی 
مواقــع، مشــتریان بــه خاطــر محصــول، نــوع خدمــات یــا دیرکــرد در ارســال محصــول، 
ناراضــی خواهنــد بــود. وجــود ایــن مشــتریان بــرای شــما هــم ضــرر بــه همــراه دارد و 
هــم ســود. ضــرری کــه ایــن مشــتریان می تواننــد بــرای شــما داشــته باشــند، ایــن اســت 
ــه  ــد مجــدد ب ــرای خری ــه نمی کننــد و ب ــه دیگــران توصی ــان را ب کــه فروشــگاه آناین ت
ــه ســود  ــرده و آن را ب ــن ضــرر اســتفاده ک ــد از ای ــا شــما می توانی ــد. ام آن باز نمی گردن
تبدیــل کنیــد. شــما بایــد بــا جویــا  شــدن دلیــل نارضایتــی آنهــا و اصــاح خدمــات خــود، 
قدمــی بــرای جلــب رضایــت ایــن مشــتریان برداریــد. فرامــوش نکنیــد کــه بــا ایــن کار 
ممکــن اســت بتوانیــد آنهــا را برگردانیــد. در ایــن صــورت، آنهــا بــه احتمــال زیــاد مجــددا 

از فروشــگاه آنایــن شــما خریــد می کننــد و آن را بــه دیگــران توصیــه خواهنــد کــرد.
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ایجاد وبالگ برای فروشگاه آنالین
ــه وب ســایت  ــردن آن ب ــک ک ــاگ و لین ــک وب ــا ایجــاد ی ــی ب ــه نوع ــد ب شــما می توانی
ــه  ــد و ب ــی کنی ــان را بازاریاب ــوالت و خدمات ت ــتقیم، محص ــورت غیرمس ــه ص ــود، ب خ
ــی  ــب و محتوای ــان، مطال ــد در وباگ ت ــد. می توانی ــت یابی ــن دس ــروش آنای ــش ف افزای
را بــه نمایــش بگذاریــد کــه ضمــن ارائــه اطاعــات مفیــد و کاربــردی، محصــوالت شــما 
را نیــز معرفــی کننــد. تولیــد محتــوای ســایت را جــدی بگیریــد، زیــرا تاثیــر به ســزایی 
در موفقیــت شــما خواهــد داشــت. بــه عنــوان مثــال، اگــر در زمینــه فــروش موبایــل و 
ــا  ــود ب ــاگ خ ــی را در وب ــد محتوای ــد، می توانی ــت می کنی ــال فعالی ــوالت دیجیت محص
ــب  ــن مطل ــد. در ای ــل در ســال 2019، منتشــر کنی ــر موبای موضــوع 10 اپلیکیشــن برت
ــل  ــل، کلمــه موبای ــواع موبای ــرای ان ــف ب ــی اپلیکیشــن های مختل ــد حیــن معرف می توانی

ــه صفحــه فــروش محصــوالت خــود لینــک کنیــد. را ب
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حضوری فعال در شبکه ها و رسانه های اجتماعی
ــی اســتفاده  ــا اهــداف و مقاصــد گوناگون ــراد از رســانه های اجتماعــی ب ــر اف امــروزه، اکث
ــرای  ــده اند. ب ــل ش ــا تبدی ــی م ــی از زندگ ــش مهم ــه بخ ــانه ها، ب ــن رس ــد. ای می کنن
ــا  ــد ب ــان بای ــتریان و مخاطب ــد، مش ــش دهی ــایت تان را افزای ــروش س ــد ف ــه بتوانی اینک
شــما، زمینــه فعالیت تــان، محصــوالت و خدمات تــان آشــنا شــوند. یکــی از راه هایــی کــه 
ــال  ــد، داشــتن حضــوری فع ــان آشــنا کنی ــا فروشــگاه آناین ت ــد مشــتریان را ب می توانی
ــوک،  ــر، فیس ب ــتاگرام، توئیت ــد اینس ــف مانن ــی مختل ــانه های اجتماع ــگ در رس و پررن
پینترســت و غیــره اســت. بــرای افزایــش فــروش آنایــن از طریــق شــبکه ها و رســانه های 

ــد: ــا اســتفاده کنی ــن راهکاره ــد از ای اجتماعــی می توانی

فراهــم کــردن امــکان خریــد آســان از طریــق پلتفرم های 
رســانه های اجتماعــی

جالــب اســت بدانیــد کــه بســیاری از برندهــا و فروشــگاه های آنایــن، از معجــزه فــروش 
ــرای افزایــش فــروش  در رســانه های اجتماعــی بی خبــر هســتند و ایــن فرصــت عالــی ب
ــال  ــوک در س ــد در فیس ب ــه خری ــدن گزین ــه ش ــا اضاف ــد. ب ــده می گیرن ــن را نادی آنای
ــد در پینترســت در ســال 2018، امــکان  ــه شــدن گزینــه خری 2014 و همینطــور اضاف
انجــام خریــد در ایــن رســانه ها، تنهــا بــا یــک کلیــک فراهــم شــد. پــس شــما نیــز یــک 
فروشــگاه اینســتا گرامی بــا قــرار دادن لینک هــا در کپشــن، ایجــاد کنیــد و بــا قــرار دادن 

محصــوالت خــود در آن، بــه افزایــش فــروش آنایــن ســایت خــود دســت یابیــد.
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برای موقعیت های مختلف، هشتگ ایجاد کنید
ــر  ــید، اگ ــود باش ــی خ ــبکه  اجتماع ــوای ش ــد محت ــر تولی ــه فک ــد ب ــه بای ــدا از اینک ج
بــرای کســب وکار آنایــن خــود، حراجــی، فــروش بهــاره و تخفیــف آخــر فصــل در نظــر 
ــرای آن ایجــاد کنیــد و از آن در پلتفرم هــای مختلــف  ــژه ب ــد، یــک هشــتگ وی گرفته ای
ــر، پینترســت، گوگل پــاس، اینســتاگرام  ــوک، توئیت رســانه های اجتماعــی ماننــد فیس ب
ــام  ــه پی ــه ارائ ــادر ب ــد ق ــد، بای ــاد می کنی ــه ایج ــتگی ک ــد. هش ــتفاده کنی ــره اس و غی
ــال،  ــوان مث ــه عن ــد، باشــد. ب ــزی کرده ای ــرای آن برنامه ری ــه ب ــدادی ک ــا روی ــان ی برندت
ــرای کیف هــای دســت دوزتان، یــک فــروش ویــژه در نظــر بگیریــد  شــما قصــد داریــد ب
و نــام برندتــان نیــز یویــو اســت. بــه ایــن ترتیــب، هشــتگ شــما #یویو_فروش_بهــاره 

خواهــد بــود.

ایجــاد محتــوای فصلــی و موقعیتــی در رســانه های 
اجتماعــی

ــام  ــا و تم ــد فصل ه ــد، بای ــت می کنی ــن فعالی ــب وکار آنای ــک کس ــه در ی ــی ک هنگام
ــه عنــوان مثــال، اگــر در زمینــه  ــان داشــته باشــند. ب ــادی برای ت رویدادهــا، اهمیــت زی
پوشــاک فعالیــت داریــد، بایــد پوشــاک و پیشــنهادات هــر فصــل را ارائه دهیــد و تخفیفات 
ویــژه بــرای افزایــش فروش تــان در نظــر بگیریــد. ارائــه محتــوای مرتبــط بــا نــوع لبــاس 
پوشــیدن در هــر فصــل می توانــد بازدیــد از صفحــه شــما را بــاال ببــرد. عــاوه بــر ایــن، 
ــا  ــد و ب ــتفاده کنی ــم اس ــای مه ــق، از رویداده ــزی دقی ــتن برنامه ری ــا داش ــد ب ــما بای ش
ارائــه پیشــنهادات خــاص و محتــوای مرتبــط، فــروش ســایت خــود را بــاال ببریــد. برخــی 
از رویدادهایــی کــه از قدیم االیــام بــرای همــه مــردم اهمیــت ویــژه داشــته اند، عبارتنــد 
از: عیــد نــوروز، یلــدا، چهارشنبه ســوری، روز اول مهــر، مــاه محــرم، مــاه رمضــان و انــواع 
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ــا اســتقبال از ایــن رویدادهــا در رســانه های اجتماعــی  ــی. شــما می توانیــد ب اعیــاد ایران
ــه  ــط، ب ــوای مرتب ــات و محت ــوالت، خدم ــه محص ــا ارائ ــایت تان و ب ــور در س و همینط

افزایــش فــروش آنایــن ســایت خــود برســید.

حــراج یــا فــروش فــوری در صفحــات شــبکه های 
اجتماعــی

الزم نیســت بــرای ایجــاد یــک جشــنواره یــا حراجــی، دلیــل یــا مناســبت خاصــی داشــته 
باشــید. طــرز تفکــر عمــوم مــردم، بــه ایــن شــکل اســت کــه بــا شــنیدن نــام حراجــی، 
ســعی می کننــد محصولــی کــه حــراج شــده  اســت را خریــداری کننــد. گاهــی مشــتریان 
ــام حــراج، باعــث می شــود انگیــزه خریــد  ــد، امــا ن ــه آن محصــول نیــازی ندارن حتــی ب
در آنهــا بــاال بــرود. در رســانه های اجتماعــی خــود، بــدون دلیــل، یــک حراجــی در نظــر 

بگیریــد و شــاهد افزایــش فــروش آنایــن باشــید.

انتشار منظم عکس ها
ــار  ــود، انتش ــوش می ش ــادگی فرام ــه س ــا ب ــرورت دارد، ام ــه ض ــی ک ــی از کارهای یک
عکــس در رســانه های اجتماعــی اســت. شــما بایــد بــا بارگــذاری عکــس محصــوالت در 
ــدگان را  ــتریان و بازدیدکنن ــیاری از مش ــه بس ــان، توج ــبکه های اجتماعی ت ــات ش صفح
جلــب کنیــد. فرامــوش نکنیــد کــه عکــس محصوالتــی کــه اســتفاده می کنیــد، بایــد بــا 
کیفیــت و واقعــی باشــند و اســتفاده از عکس هــای کپــی را بــه طــور کلــی از یــاد ببریــد.
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ایجاد دکمه انواع رسانه های اجتماعی در سایت
بــا ایجــاد گزینــه دسترســی بــه رســانه های اجتماعــی، می توانیــد ســایت را بــه صفحــات 
خــود در ایــن رســانه ها متصــل کنیــد. فرامــوش نکنیــد کــه شــما بایــد در چنــد نــوع از 
محبوب تریــن رســانه های اجتماعــی، صفحــه داشــته باشــید تــا بازدیدکننــدگان بتواننــد 

قــدرت انتخــاب بهتــری داشــته باشــند.

ــات  ــتریان در صفح ــای مش ــرات و کامنت ه ــش نظ نمای
رســانه های اجتماعــی

شــما می توانیــد بــا نمایــش کامنت هــای مشــتریان و خواننــدگان صفحــه خــود، محیطــی 
ایجــاد کنیــد کــه در آن همــه بــه  راحتــی بتواننــد نظــرات را بخواننــد و تجربیــات خــود را 

در زمینــه محصــوالت و خدمــات، بــا یکدیگــر بــه اشــتراک بگذارند.

حواستان به تبلیغات PPC باشد
PPC یــا همــان pay-per-click، بــه معنــای پرداخــت بــه ازای هــر کلیــک اســت. 

PPC، یــک مــدل بازاریابــی اینترنتــی اســت کــه در آن تبلیغ کننــدگان، هــر زمــان کــه 

روی یکــی از تبلیغاتشــان کلیــک می  شــود، هزینــه ای پرداخــت می کننــد. اساســا، ایــن 
نــوع تبلیغــات، یــک راه جهــت خریــد بازدیــد بــرای ســایت شــما اســت، نــه تــاش بــرای 

»کســب« بازدید هــای ارگانیــک!
ایــن روش، امــروزه بــه یکــی از پرطرفدارتریــن روش هــا تبدیــل شــده اســت، امــا بایــد 
ــد در  ــاید بتوانی ــد. ش ــما باش ــرر ش ــه ض ــد ب ــت از آن می توان ــتفاده نادرس ــم اس بگویی
ایــن مــدل تبلیغــات، درآمــد خوبــی کســب کنیــد، امــا بــه احتمــال زیــاد ایــن درآمــد 
موقتــی خواهــد بــود، نــه دائمــی! در ایــن نــوع تبلیغــات، بیشــتر لینک هــا بــه صفحاتــی 
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هســتند کــه اصــا هیــچ ربطــی بــه موضــوع مقالــه اصلــی ندارنــد و همیــن مســئله باعــث 
ــن  ــداد کلیــک ای ــد و تع ــا اعتمــاد نکنن ــن لینک ه ــه ای ــران، دیگــر ب ــه کارب می شــود ک
ــن  ــه ای ــد ک ــر می کنن ــران فک ــوارد، کارب ــن م ــد. در ای ــش یاب ــه شــدت کاه ــا ب لینک ه
لینک هــا قصــد گــول زدن آنهــا را دارنــد و بــه همیــن دلیــل، اعتمــاد خــود را از دســت 
می دهنــد. شــما نیــز بهتــر اســت از ایــن لینک هــای غیرمرتبــط بپرهیزیــد! ســعی کنیــد 
از تبلیغــات PPC بــه درســتی و بــه انــدازه اســتفاده کنیــد و قصــد گــول زدن کاربــران 

را نداشــته باشــید.

Buyer persona استفاده از
شــخص خریــدار یــا همان Buyer Persona، روشــی اســت کــه از طریــق آن می توان 
مشــتری هــدف و همیشــگی را بر اســاس انجــام تحقیقات دقیق روی مشــتریان شناســایی 
ــک  ــه او ی ــا تصــور اینک ــات مشــتری هــدف خــود را )ب ــد جزئی ــن روش بای ــرد. در ای ک
مشــتری واقعــی اســت، امــا در حقیقــت یــک فــرد خیالــی می باشــد( یادداشــت کنیــد، 
ــی  ــای بازاریاب ــد پیام ه ــرده و می توانی ــاده ک ــدار ایج ــخص خری ــک ش ــب ی ــن ترتی بدی
ــته های  ــا و خواس ــه نیازه ــد ب ــا بای ــن پیام ه ــد. ای ــا طراحــی کنی ــرای آنه ــد را ب هدفمن
مشــتری شــما پاســخ دهنــد. از آنجایــی کــه افــراد مختلــف ممکن اســت محصوالت شــما 
را بــه دالیــل مختلفــی خریــداری کننــد، شــما بایــد بیــش از یــک شــخص خریــدار ایجــاد 
کنیــد. هــر شــخص خریــداری کــه ایجــاد می کنیــد، بایــد شــامل اطاعــات دموگرافیــک 
ــد.  ــد باش ــای خری ــا و الگوه ــداف، نارضایتی ه ــا، اه ــه، رفتاره ــی اولی ــا جمعیت شناس ی
ــد،  ــی خــود را طراحــی می کنی ــه اســتراتژی بازاریاب ــی ک ــث می شــود زمان ــن کار باع ای

نیازهــا و درخواســت های مشــتریان خــود را در نظــر بگیریــد.

۲۲



افزایش فروش آنالین با چند ترفند ساده

www.armanic.com

نتیجه گیری
ــرات اساســی  ــن، تغیی ــروش آنای ــش ف ــرای افزای ــد، الزم نیســت ب ــه دیدی همانطــور ک
ــد  ــا ایجــاد تغییــرات کوچــک، می توانیــد رون در ســایت ایجــاد کنیــد. بعضــی مواقــع، ب
ــد.  ــت کنی ــت هدای ــویی مثب ــمت  و س ــه س ــود را ب ــایت خ ــن س ــروش آنای ــش ف افزای
انجــام تســت های ســاده روی عناصــر مختلــف ســایت )مثــل فراخــوان، تصاویــر و دکمــه 
ــیدن  ــرای رس ــد. ب ــش  ده ــما را افزای ــود ش ــد و س ــذار باش ــد تاثیرگ ــش(، می توان پیمای
ــر  ــت هایی را روی عناص ــاه، تس ــه م ــی س ــر دو ال ــت ه ــر اس ــوب، بهت ــه مطل ــه نتیج ب
ســایت خــود انجــام دهیــد کــه متوجــه شــوید چــه چیــزی بــرای ســایت تان بهتــر اســت 
ــرای آگاهــی از تمامــی ایــن  ــه افزایــش فــروش آنایــن آن شــود. ب ــد منجــر ب و می توان
مــوارد، مــی توانیــد زمانــی را بــرای مشــاوره در نظــر بگیریــد و بــا خیالــی آســوده، شــاهد 

پیشــرفت کســب و کار خــود باشــید.
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