افزایش فروش آنالین با چند ترفند ساده
خوشــبختانه ،راههــای زیــادی بــرای افزایــش فــروش آنالیــن وجــود دارد کــه کامــا عملی
و قابــل اجــرا هســتند .برخــی از ایــن راههــا بــر مــوارد خاصــی تمرکــز دارنــد و برخــی
دیگــر بــه صــورت کلــی هســتند .شــاید بــرای افزایــش فــروش آنالیــن خــود ،دســت بــه
ایجــاد تغییــرات اساســی در اســتراتژیهای بازاریابــی بزنیــد .امــا گاهــی اوقــات بــا ایجــاد
تغییــرات کوچــک ،میتوانیــد باعــث ایجــاد تحولــی مثبــت ،در رونــد کسـبوکار ســایت
خــود شــوید.

چطــور میتوانیــم بــه افزایــش فــروش آنالیــن دســت
یابیــم؟

افزایــش فــروش آنالیــن ،هــدف اصلــی همــه کس ـبوکارهای کوچــک و بــزرگ اســت.

صــرف نظــر از نــوع تجــارت و زمینــه فعالیــت ،همــه افــرادی کــه فروشــگاه آنالیــن دارنــد،
بــه دنبــال بــه حداکثــر رســاندن ســود و درآمــد خــود هســتند .امــا ســوال اصلــی اینجــا
اســت کــه چطــور میتــوان بــه افزایــش فــروش آنالیــن دســت پیــدا کــرد؟
بهینهســازی نــرخ تبدیــل ،یکــی از ایــن تغییــرات مهــم امــا ســاده اســت .هــدف
بهینهســازی نــرخ تبدیــل ،افزایــش تعــداد بازدیدکنندگانــی اســت کــه میتواننــد
مشــتریان بالقــوه شــما باشــند .بــرای کســبوکارهای اینترنتــی تــازهکار ،بهینهســازی
نــرخ تبدیــل ،امــری مهــم و حیاتــی اســت ،زیــرا در بـه حداکثــر رســاندن درصــد بازدیــد
از ســایت و افزایــش فــروش آنالیــن ،نقشــی حیاتــی دارد .هرچــه تعــداد بازدیدکننــدگان
وبســایت شــما بیشــتر باشــند ،مشــتریان بیشــتری خواهیــد داشــت و در نتیجــه بــه
افزایــش فــروش آنالیــن دســت خواهیــد یافــت.
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شــناخت چنــد مفهــوم کلیــدی بــرای افزایــش فــروش
آنالیــن

قبــل از ارائــه راهکارهــای افزایــش فــروش آنالیــن و انجــام هرگونــه اقدامــی در ایــن
زمینــه ،بایــد بــا چنــد مفهــوم اساســی در دنیــای دیجیتــال آشــنا شــوید .ایــن مفاهیــم

عبارتنــد از:

مشتری راغب یا لید ()Lead

لیدهــا یــا بــه زبــان ســادهتر مشــتریان راغــب ،آن دســته از بازدیدکننــدگان وبســایت
شــما هســتند کــه بــه محصــوالت یــا خدمــات ارائهشــده در ســایت ،عالقــه دارنــد.
برخــاف بازدیدکننــدگان معمولــی ،مشــتریان راغــب ،نــام و اطالعــات تمــاس خــود را
بــه صــورت داوطلبانــه ،بــه وبســایت شــما ارائــه میدهنــد .آنهــا در اولیــن و مهمتریــن
مرحلــه فــروش قــرار دارنــد .حــال چطــور میتوانیــد بفهمیــد کــه ســایت شــما چــه
تعــداد مشــتری راغــب دارد؟ نگــران نباشــید ،بــا اســتفاده از روشهــای زیــر میتوانیــد
تعــداد مشــتریان راغــب ســایت خــود را تخمیــن بزنیــد:
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 -1مشــترکان ایمیــل مارکتینــگ :مشــترکانی کــه بــا ارائــه ایمیــل خــود در خبرنامــه
وبســایت شــما عضــو شــدهاند ،مشــتریان راغــب یــا لیــد هســتند.
 -2تعــداد کاربــران :هــر بازدیدکننــدهای کــه در وبســایت شــما ثبتنــام کنــد و یــک
پروفایــل داشــته باشــد (حتــی در صورتــی کــه خریــد نکنــد یــا قصــد خریــد نداشــته
باشــد) ،مشــتری راغــب محســوب میشــود.
 -3ارائــه فــرم اطالعــات تمــاس :اگــر وبســایت شــما دارای یــک فــرم تمــاس باشــد،
بازدیدکنندگانــی کــه فــرم تمــاس را پــر میکننــد ،مشــتری راغــب شــما محســوب
میشــوند.
 -4فرمهــای تمــاس :زمانــی مشــتریان فــرم تمــاس یــک وبســایت را پــر میکننــد
کــه میخواهنــد اطالعــات دقیقتــری در مــورد قیمــت و دیگــر جوانــب محصــول یــا
خدمــات شــما بهدســت آورنــد .بــه ایــن ترتیــب ،هــر تعــداد بازدیدکنندگانــی کــه فــرم
تمــاس بــا شــما را پــر کننــد ،مشــتری راغــب هســتند.

نرخ تبدیل ()Conversion Rate

یکــی از مفاهیــم کلیــدی و مهمــی کــه در زمینــه افزایــش فــروش آنالیــن بایــد بــا

آن آشــنا شــوید ،نــرخ تبدیــل اســت .نــرخ تبدیــل ،بــه تعــداد بازدیدکنندگانــی اطــاق
میشــود کــه کار مــورد انتظــار شــما را در صفحــهای مشــخص از ســایت انجــام
میدهنــد .مطمئنــا صاحــب یــک فروشــگاه آنالیــن ،انتظــار دارد کــه بازدیدکننــدگان
پــس از بررســی محصــول روی گزینــه خریــد ،کلیــک کننــد .کلیــک روی گزینــه خریــد،
کاری اســت کــه شــما از مشــتریانتان انتظــار داریــد .پــس بــرای بـه دســت آوردن نــرخ
تبدیــل ،بایــد تعــداد مشــتریانی کــه روی گزینــه خریــد کلیــک میکننــد را بــر تعــداد
ـول مشــخص ،تقســیم کنیــد .بــه عنــوان مثــال ،اگــر یــک
کل بازدیدکننــدگان آن محصـ ِ

www.armanic.com

3

افزایش فروش آنالین با چند ترفند ساده
محصــول در ســایت شــما در مــاه 200 ،بــار بازدیــد میشــود ،امــا تنهــا  10نفــر روی
گزینــه خریــد کلیــک میکننــد ،نــرخ تبدیــل شــما 5 ،درصــد خواهــد بــود.

ضریب بازگشت ()Bounce Rate

ضریــب بازگشــت ســایت ،بــه درصــدی از بازدیدکننــدگان وبســایت شــما اطــاق

میشــود کــه تنهــا از یــک صفحـه ســایت بازدیــد و ســپس وبســایت را تــرک میکننــد.
بدیــن معنــی کــه پــس از ورود بــه یــک صفحــه از ســایت شــما ،هیــچ کار دیگــری انجــام
نمیدهنــد (یعنــی روی هیــچ لینکــی کلیــک نمیکننــد و وارد هیــچ صفحــه دیگــری از
ســایت نمیشــوند) و ســایت را تــرک میکننــد.

نرخ خروج ()Exit Rate

نــرخ خــروج ،بــه درصــد کاربرانــی اطــاق میشــود کــه وبســایت شــما را صــرف نظــر از
تعــداد صفحاتــی کــه بازدیــد کردهانــد ،تــرک میکننــد .ایــن بازدیدکننــدگان ،ممکــن
اســت از چنــد صفحــه در وبســایت شــما بازدیــد کــرده و ســپس ســایت را تــرک کننــد.

راهکارهایی برای افزایش فروش آنالین

راهکارهــای ســاده زیــادی بــرای بهبــود عملکــرد فــروش ســایت وجــود دارد .ایــن
راهکارهــا عبارتنــد از:
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اســتفاده از یــک فراخــوان شخصیســازی شــده (Call-
To-Action (CTA

فراخــوان ،قســمتی از صفحــه اســت کــه بازدیدکننــده را ترغیــب میکنــد تــا کار خاصی را
انجــام دهــد یــا روی مــورد خاصــی کلیــک کنــد .بــه عنــوان مثــال ،در صفحــه محصوالت،

گزینــه فراخــوان ،میتوانــد دکمــه خریــد یــا اضافــه کــردن بــه ســبد خریــد باشــد.
البتــه فراخوانهــا میتواننــد بازدیدکننــدگان را بــه کارهــای دیگــری نیــز فــرا بخواننــد.
بــه عنــوان مثــال ،میتــوان بــه عضویــت در خبرنامــه ،دنبالکــردن در رســانههای
اجتماعــی و بــه اشــتراکگذاری محتــوا اشــاره کــرد.
امــا فراخــوان شخصیســازی شــده ،مربــوط بــه دســته خاصــی از بازدیدکننــدگان اســت و
بهتــر عمــل میکنــد .مطالعـهای روی  93000صفحــه فراخــوان ،نشــان داد کــه نوشــتن
متــن فراخــوان بــر اســاس نــوع بازدیدکننــدگان ،باعــث افزایــش نــرخ تبدیــل میشــود.
شــما میتوانیــد بــا اختصــاص فراخوانهــای مختلــف ،بســته بــه نــوع مخاطبــان خــود
(مشــتری راغــب ،بازدیدکننــده یــا مشــتریان) ،نــرخ تبدیــل وبســایتتان را بــاال ببریــد.
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تیترهای واضح و جنجالی بنویسید

محتــوای تیتــر ،عامــل مهمــی در افزایــش فــروش آنالیــن میباشــد .تیتــر ،اولیــن چیــزی
اســت کــه مخاطــب مطالعــه میکنــد .تیتــر مطالــب ،بایــد بـ ه گونـهای باشــد کــه توجــه

بازدیدکننــدگان را بــه خــود جلــب کنــد و آنهــا را بــه خوانــدن ادامــه مطلــب یــا بازدیــد
از محصــوالت بیشــتر ،ترغیــب کنــد.
بــرای ایــن کار ،یــک تیتــر واضــح در مــورد محصــول خــود ارائــه دهیــد .چــه کســانی
مشــتریان هــدف شــما هســتند؟ هرچــه تیتــر واضحتــر باشــد ،افــراد بیشــتری آن را
خواهنــد خوانــد و احتمــال بیشــتری دارد کــه روی گزینــه فراخــوان مــورد نظــر شــما،
کلیــک کننــد.
تیترهــای صفحــات اصلــی وبســایت خــود را بررســی کنیــد .آیــا ایــن تیترهــا ،مناســب
مخاطبــان هــدف شــما هســتند؟ ایــن تیترهــا چــه مفهومــی را بــه خواننــده مطلــب
میرســانند؟ آیــا مخاطبــان بــا خوانــدن ایــن تیترهــا ،کاری کــه شــما میخواهیــد را
انجــام میدهنــد؟ اگــر نــه ،بایــد تیتــر مطالــب خــود را بــه شــکلی مناســب ،بازنویســی
کنیــد.

موارد اضافی را از سایت خود حذف کنید

میتــوان بــه جــرأت گفــت کــه فراخــوان ،اصلیتریــن حــوزه تمرکــز شــما محســوب
میشــود .پــس خلوتتــر کــردن ســایت ،باعــث میشــود کــه توجــه مخاطبــان بــه
قســمت فراخــوان جلــب شــود .حــذف یــا مخفــی کــردن عناصــر پیمایشــی ،میتوانــد
در ایــن راســتا بــه شــما کمــک کنــد .یــک تحقیــق انجامشــده توســط یــک فروشــگاه
آنالیــن لــوازم نــوزاد و کــودک ،نشــان داد کــه حــذف نــوار پیمایــش (یــا اســکرول بــار،
المــان واســط کاربــر گرافیکــی میباشــد کــه بــرای پیمایــش تصویــر ،متــن یــا هــر چیــز
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دیگــری در یــک نمایشــگر یــا نــرم افــزار مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد) ،نــرخ تبدیــل
ســایت را تــا دو برابــر افزایــش داد .البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه کل وبســایت
شــما بایــد خالــی از عناصــر پیمایشــی باشــد .بلکــه ایــن عناصــر بایــد بــه گون ـهای در
ســایت نمایــش داده شــوند کــه توجــه را از حــوزه اصلــی یــا گزینــه فراخــوان بــه خــود
معطــوف نکننــد.

متــن اطــراف دکمــه فراخــوان ســایتتان را بهینهســازی
کنید

تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه دکمــه فراخــوان بایــد مرکــز توجــه ســایت شــما باشــد ،نبایــد

دیگــر عناصــر اطــراف آن را نادیــده بگیریــد .معمــوال متــن اطــراف یــا نزدیــک دکمــه
فراخــوان ســایت ،بــه طــور قابــل توجهــی بــر نــرخ تبدیــل ســایت شــما و افزایــش
فــروش آنالیــن تاثیــر میگــذارد .ایــن دکمههــای فراخــوان ،جمــات کوتــاه ،تصاویــر
یــا لینکهایــی هســتند کــه کاربــر را بــه مســیر مــورد نظــر خــود هدایــت میکننــد!
همچنیــن در اطــراف ایــن دکمههــای 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 فراخوانها
پــرت کننــد .بدینتریــب ،در اطــراف فراخوانهــای خــود ،متــون کوتــاه و جذابــی قــرار
دهیــد تــا کاربــر را بــر کلیــک روی فراخوانهــا ترغیــب کننــد.
چنــد مطالعــه مــوردی نشــان دادهانــد کــه بهینهســازی متــن نزدیــک دکمــه فراخــوان،
بــه طــور مثبتــی بــر نــرخ تبدیــل و افزایــش فــروش آنالیــن اثــر دارد .یــک ســایت
شــرطبندی ،بــا تغییــر و بهبــود متــن اطــراف دکمــه فراخــوان خــود ،توانســت تــا 31.54
درصــد ،تعــداد ثبتنــام در ســایت یــا نــرخ تبدیــل را افزایــش دهــد.
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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.

عکسهای مناسب و جذاب انتخاب کنید

همانطــور کــه اولیــن چیــزی کــه در وبســایت خوانــده میشــود ،تیتــر موضوعــات
اســت ،اولیــن چیــزی کــه میبیننــد نیــز عکسهــای ســایت و عکــس محصــوالت
اســت .بــرای اینکــه بتوانیــد بــه افزایــش فــروش آنالیــن دســت یابیــد ،بهتــر اســت از
عکسهایــی اســتفاده کنیــد کــه بــرای مخاطبانتــان جــذاب باشــند .متاســفانه بیشــتر
کســبوکارهای نوپــا ،توانایــی پرداخــت هزینــه بــرای گرفتــن عکسهــای محصــوالت
خــود را ندارنــد .اگــر شــما از ایــن دســت افــراد هســتید ،میتوانیــد بــرای کــم کــردن
هزینههــا ،از عکسهــای موجــود مرتبــط در اینترنــت اســتفاده کنیــد .البتــه ایــن کار
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
در ســایت ،میتوانــد تاثیــر بــدی روی ســئوی شــما داشــته باشــد.
بــرای اینکــه بتوانیــد عکسهــای منحصربهفــرد و غیرتکــراری بــرای ســایتتان داشــته
باشــید ،میتوانیــد خودتــان نیــز بــا گوشــی موبایــل یــا یــک دوربیــن ،عکاســی کنیــد.
ممکــن اســت تصاویــری کــه تهیــه میکنیــد ،بــه انــدازه عکسهایــی کــه توســط یــک
عــکاس حرف ـهای گرفتــه میشــوند ،عالــی و بــدون نقــص نباشــند .امــا بــا اســتفاده از
نرمافزارهــای ویرایــش عکــس ،میتوانیــد تــا حــد زیــادی بــه تصاویــر تهیهشــده ،جلــوه
و زیبایــی ببخشــید.
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ایجاد فضای خالی

بــرای ایجــاد فضایــی دلنشــین کــه چشــمان مخاطبــان را خســته نکنــد ،بهتــر اســت

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
میکنــد و بازدیدکننــدگان بــه جــای جســتجوی بیشــتر ،ترجیــح میدهنــد هرچــه
زودتــر ســایت شــما را تــرک کننــد.
فضــای خالــی بیــن عناصــر ،میتوانــد بــه هــر رنگــی باشــد .ایــن فضــای خالــی میتوانــد
بیــن ســرتیترها ،منــوی تصاویــر ،ویدئوهــا ،متنهــا ،محصــوالت ،حاشــیه ،پاییــن یــا
بــاالی صفحــه یــا تمامــی عناصــر وبســایت قــرار داده شــود .وجــود فضــای خالــی بیــن
عناصــر ،تمرکــز کــردن را بــرای بازدیدکننــدگان ســایت آســانتر میکنــد .هنگامــی
کــه در یــک ســایت بــه انــدازه کافــی بیــن محصــوالت فضــای خالــی قــرار داشــته باشــد،
پــردازش و درک متــن ،آیکونهــا و تصاویــر ســادهتر میشــود و در نهایــت کاربــر،
تجربــه خوبــی از بازدیــد ســایت پیــدا خواهــد کــرد .صفحــه اصلــی گــوگل و صفحــه
آیفــون اپــل ،دو نمونــه شناختهشــده در ایــن زمینــه هســتند .هــر دو بــه شــکلی از
فضــای خالــی اســتفاده میکننــد کــه توجــه مخاطــب را بــه مهمتریــن عناصــر هدایــت
کننــد .گــوگل ب ـ ه طــوری از فضــای خالــی اســتفاده میکنــد کــه کار جســتجو را بــرای
کاربرانــش آســان ســازد .صفحــه آیفــون ،طراحــی مینیمالیســتی و ســادهای دارد و بــا
ایجــاد فضــای خالــی کافــی ،تجربــه خوبــی را بــرای کاربرانــش فراهــم میکنــد.
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بهبود خوانایی

خوانایــی محتــوای ســایت ،میتوانــد اهمیــت زیــادی در افزایــش فــروش آنالیــن و

بازدیــد از ســایت شــما داشــته باشــد .اگــر خوانایــی متنهــای ارائهشــده در ســایت بــه
انــدازه کافــی خــوب نباشــد ،نمیتوانیــد مشــتریان بالقــوه خــود را متقاعــد بــه خریــد
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 میتوانیــد خوانایــی محتــوای ســایت خــود را افزایــش دهیــد
و بــه افزایــش فــروش آنالیــن دســت یابیــد:
• استفاده از فونت بزرگتر و سادهتر.
• بخشبندی محتوا و استفاده از زیرتیترهای واضح.
• نوشتن محتوا به زبانی ساده.
• استفاده از جمالت غیرپیچیده و کوتاه.

اثبات رضایت مشتری

بــرای افزایــش فــروش آنالیــن ،بایــد بــه تمامــی مشــتریان بالقوهتــان ثابــت کنیــد کــه
ســابقه کاری درخشــانی داریــد و مشــتریان از خدمــات و محصــوالت ارائهشــده در ســایت
شــما ،رضایــت دارنــد .میتوانیــد ایــن کار را بــا ارائــه جوایــزی کــه فروشــگاهتان تاکنــون
دریافــت کــرده اســت ،ارائــه لیســتی از مشــتریان معــروف و شــناخته شــدهتان و ایجــاد
فضایــی بــرای ارائــه نظــرات مشــتریان انجــام دهیــد .مــورد آخــر بــرای کس ـبوکارها،
حیاتیتــر اســت و باعــث میشــود بازدیدکننــدگان بــا دیــدن نظــرات مشــتریان،
راحتتــر بــه ســایت و خدمــات آن اعتمــاد کننــد.

www.armanic.com

10

افزایش فروش آنالین با چند ترفند ساده
پــس امکاناتــی (ماننــد انجمــن گــپ و گفتگــو) را ایجــاد کنیــد کــه مشــتریان بــه وســیله
آن ،قــادر بــه ارائــه نظــرات و تجربیــات خــود در رابطــه بــا وبســایت شــما باشــند و
مطمئــن باشــید کــه بــه افزایــش فــروش آنالیــن دســت خواهیــد یافــت.

ارائه تضمیمن در قبال فروش خدمات و محصوالت

شــما میتوانیــد بــا ارائــه تضامینــی در برابــر کاال و خدمــات خــود ،کیفیــت آنچــه را کــه

در ســایت خــود بــه فــروش میرســانید ،نشــان دهیــد .ایــن کار را میتوانیــد بــا بــه
کارگیــری روشهــای زیــر انجــام دهیــد:
 -1عالمتهــای امنیتــی :ایــن عالمتهــا نشــان میدهنــد کــه کلیــه معامــات و
تراکنشهــای انجامشــده در ســایت شــما ،در امنیــت کامــل و بــا رعایــت حریــم خصوصی
انجــام میشــوند .بــه عنــوان مثــال ،ســایت دیجـیکاال ،نمــاد اعتمــاد الکترونیــک و نشــان
ملــی ثبــت رســانههای الکترونیــک را در پاییــن ســایت خــود نمایــش میدهــد.
 -2تضمیــن بازگشــت کاال و وجــه :ارائــه چنیــن تضمیــن محکمــی در ســایت ،نوعــی
اعتمــاد متقابــل در مشــتریان ایجــاد میکنــد .زیــرا آنهــا مطمئــن میشــوند کــه اگــر
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بــه هــر دلیلــی از کاالی خریداریشــده رضایــت نداشــته باشــند ،میتواننــد آن را پــس
دهنــد .بیشــتر کس ـبوکارهای موفــق ،بــا فراهــم کــردن تضمیــن بازگشــت کاال تــا 7
روز ،ســعی در جلــب رضایــت و اعتمــاد مشــتریان خــود و افزایــش فــروش آنالیــن دارنــد.
 -3عالمتهــای مخصــوص صنعتــی یــا تجــاری :ایــن عالمتهــا ،مختــص بــه زمینــه
یــا صنعتــی هســتند کــه شــما در آن فعالیــت داریــد .ایــن عالمتهــا شــامل جوایــز،
رتبهبنــدی و ســایر مــواردی هســتند کــه در ســایت شــما ،بــه نمایــش گذاشــته میشــوند.

بهبود سئوی سایت

در یــک فروشــگاه آنالیــن ،بهبــود ســئو ســایت ،بیــش از هــر چیــزی اهمیــت دارد .ســئو،
از چنــد عنصــر مختلــف ســاخته شــده و باعــث میشــود وبســایت شــما در صفحــات اول

موتورهــای جســتجو ظاهــر شــود .ایــن بــه معنــای ترافیــک بیشــتر و در نتیجــه فرصــت
بیشــتر بــرای افزایــش فــروش آنالیــن اســت .بــه عنــوان مثــال ،وقتــی یــک کاربــر بــه
محصــول یــا خدماتــی نیــاز دارد ،آن را در موتورهــای جســتجو وارد میکنــد .موتورهــای
جســتجو ،ســایتهایی کــه ســئوی بهتــر و بهینهتــری دارنــد را در صفحــات اول قــرار
میدهنــد .کاربــران نیــز بــه ســایتی مراجعــه میکننــد کــه در صفحــه اول قــرار دارد و
معمــوال صفحــات  3الــی  4بــه بعــد را بــه نــدرت مــورد بررســی قــرار میدهنــد .پــس
ســئوی بهینــه ،موجــب میشــود 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 آنالیــن خواهــد بــود .بــرای داشــتن ســئوی بهینــه
و رســیدن بــه مطلوبتریــن نتیجــه ممکــن ،بهتــر اســت بــه متخصصیــن ایــن امــر
مراجعــه کنیــد و از مشــاوره آنهــا بهرهمنــد شــوید.
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فراهم کردن امکان پرداخت به روشهای متعدد

امــکان پرداخــت وجــه بــه روشهــای متعــدد در ســایت ،میتوانــد موجبــات راحتــی
مشــتریان را فراهــم کنــد .اگــر در ســایت خــود امــکان پرداخــت آنالیــن بــرای خریــد
داریــد ،بهتــر اســت روشهــای دیگــری ماننــد پرداخــت پــس از تحویــل کاال یــا پرداخــت
درب منــزل را نیــز در کنــار آن بگنجانیــد .تحقیقــات نشــان دادهانــد کــه در صورتــی
کــه مشــتریان ،روش پرداخــت مــورد نظــر خــود را در ســایت یــا فروشــگاههای آنالیــن
پیــدا نکننــد ،سفارششــان را کنســل میکننــد .برخــی مشــتریان ترجیــح میدهنــد
پرداخــت خــود را بــه صــورت آنالیــن انجــام دهنــد و برخــی دیگــر مایــل هســتند ،پــس
از دریافــت کاالی خــود ،نســبت بــه پرداخــت آن اقــدام کننــد .بــا انجــام چنیــن کاری
نــه تنهــا میتوانیــد بــه افزایــش فــروش آنالیــن دســت یابیــد ،بلکــه باعــث میشــود
مشــتریان بیشــتر بــه شــما و خدماتتــان اعتمــاد کننــد.

ایجاد خبرنامه برای سایت

بــا ایجــاد خبرنامــهای جــذاب و ترغیــب مشــتریان بــرای عضویــت در آن ،میتوانیــد
محصــوالت خــود را از طریــق ایمیــل بــرای مشــتریان تبلیــغ کنیــد .شــما میتوانیــد
بــا ارســال ایمیــل بــه مشــتریان ،آنهــا را از آخریــن خدمــات و محصــوالت ارائهشــده
در ســایت خــود مطلــع ســازید .بــه ایــن کار ،بازاریابــی ایمیلــی نیــز گفتــه میشــود.
همچنیــن مطلــع کــردن مشــتریان در زمینــه اخبــار جدیــد ،تحــوالت اخیــر ،جشــنوارهها،
ارائــه تخفیفــات یــا فروشهــای ویــژه ،از طریــق خبرنامــه بــرای مشــتریان جــذاب اســت
و باعــث میشــود ســری بــه ســایت شــما بزننــد و بــه احتمــال زیــاد بــا کلیــک روی
گزینــه فراخــوان ،ســفارش خریــد خــود را ثبــت کننــد و در نتیجــه افزایــش فــروش
آنالیــن را بــه شــما ارائــه دهنــد.
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هدیه بدهید

همــه مــا دریافــت هدیــه را دوســت داریــم و همیشــه فــردی را کــه بــه مــا هدیــه
میدهــد ،بــه خاطــر میســپاریم .شــما نیــز میتوانیــد بــه مشــتریانی کــه از ســایت
شــما خریــد میکننــد ،یــک هدیــه بــا ارزش بدهیــد .ایــن هدیــه الزم نیســت خیلــی
گــران قیمــت باشــد ،آنچــه اهمیــت دارد ،اثــر مثبتــی اســت کــه شــما بــا انجــام ایــن کار
در ذهــن مشــتریان خــود باقــی میگذاریــد .شــما میتوانیــد ایــن هدیــه را همــراه بــا
محصــول خریداریشــده توســط مشــتری ،بــرای او بفرســتید .بــدون شــک ،مشــتریان از
دریافــت ایــن هدیــه خوشــحال میشــوند و فروشــگاه اینترنتــی شــما را بــه دوســتان و
آشــنایان خــود ،معرفــی میکننــد .دریافــت چنیــن بازخــوردی ،میتوانــد ارزش زیــادی
بــرای ســایت شــما داشــته باشــد و منجــر بــه افزایــش فــروش آنالیــن شــود.

لندینگپیج خود را با تبلیغاتتان هماهنگ کنید

اگــر بــه عنــوان بخشــی از اســتراتژی افزایــش فــروش آنالیــن از تبلیغــات غیررایــگان
اســتفاده میکنیــد ،بــا ایجــاد یــک تغییــر کوچــک میتوانیــد نــرخ تبدیــل و در
نهایــت فــروش ســایتتان را بــه طــور شــگفتانگیزی بــاال ببریــد .بــه جــای تســت
لندینگپیجهــا و تبلیغــات متعــدد ،بهتــر اســت روی همبســتگی و هماهنگــی ایــن
دو ،کار کنیــد .ایجــاد تجانــس و همبســتگی میــان تبلیغــات و لندینگپیــج ،کاربــران
شــما را بــه ثبتنــام در ســایتتان و در نهایــت خریــد محصــوالت و خدمــات ترغیــب
میکنــد .شــما میتوانیــد بــه ســادگی بــه دو روش ،ایــن هماهنگــی را میــان تبلیغــات
و لندینگپیــج خــود ایجــاد کنیــد:
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در روش اول ،بایــد ظاهــر لندینگپیــج خــود را در نظــر بگیریــد .طراحــی لندینگپیــج
شــما از نظــر قالــب ،رنــگ و طــرح تبلیغاتــی بایــد بــا تبلیغاتتــان در ســایتهای دیگــر
هماهنــگ باشــد.
روش دوم ،مربــوط بــه ایجــاد هماهنگــی میــان پیــام نهفتــه در تبلیغــات و لندینگپیــج
اســت .فرامــوش نکنیــد کــه شــما قصــد فریــب مشــتریان و بازدیدکننــدگان را نداریــد.
شــما بــه خوبــی میدانیــد کــه فریــب مخاطبــان ،نــه تنهــا فــروش ســایتتان را افزایــش
نمیدهــد ،بلکــه اعتبــار شــما را نیــز بــه خطــر میانــدازد .پــس ســعی کنیــد پیــام
تبلیغاتتــان ،همــان چیــزی را بیــان کنــد کــه لندینگپیجتــان بــه مشــتریان میگویــد.

نوعی احساس ضرورت در سایتتان 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 میشــوید کــه مشــتریان احســاس کننــد ،در صــورت خریــد نکــردن ،یــک فرصــت
عالــی را از دســت میدهنــد .ایجــاد حــس ضــرورت خریــد در مخاطبــان ،ب ـه افزایــش
فــروش آنالیــن میانجامــد.

طراحی اپلیکیشن موبایل سایت

یکــی از مهمتریــن و کارآمدتریــن کارهایــی کــه میتوانیــد بــرای افزایــش فــروش
آنالیــن انجــام دهیــد ،طراحــی اپلیکیشــن موبایــل بــرای فروشــگاه آنالینتــان اســت.
امــروزه اکثــر افــراد از موبایلهــای اندرویــد یــا  IOSاســتفاده میکننــد و تقریبــا همــه
بــا مزایــا و راحتــی کار بــا اپلیکیشـنهای مختلــف آشــنا هســتند .اگــر بــرای کسـبوکار
آنالیــن خــود ،اپلیکیشــنی نداریــد ،بایــد بدانیــد کــه حســابی از قافلــه عقــب هســتید و
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فرصــت بزرگــی را از دســت دادهایــد .هرچــه زودتــر بــا مراجعــه بــه متخصصیــن طراحــی
اپلیکیشــن ،یــک برنامــه موبایــل متمایــز بــا کاربــردی آســان ،بــرای ســایتتان بســازید
تــا مشــتریانتان بتواننــد بــا اســتفاده از آن ،بــه راحتــی محصــوالت و خدمــات شــما را
خریــداری کننــد.

جلب رضایت مشتریان ناراضی

کسـبوکاری را پیــدا نمیکنیــد کــه بــه هیچوجــه ،مشــتری ناراضــی نداشــته باشــد .در
حقیقــت ایــن دســته از مشــتریان ،بخــش جداییناپذیــر کس ـبوکار 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 میتواننــد بــرای شــما داشــته باشــند ،ایــن اســت
کــه فروشــگاه آنالینتــان را بــه دیگــران توصیــه نمیکننــد و بــرای خریــد مجــدد بــه
آن بازنمیگردنــد .امــا شــما میتوانیــد از ایــن ضــرر اســتفاده کــرده و آن را بــه ســود
تبدیــل کنیــد .شــما بایــد بــا جویـا 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 آنالیــن شــما خریــد میکننــد و آن را بــه دیگــران توصیــه خواهنــد کــرد.
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ایجاد وبالگ برای فروشگاه آنالین

شــما میتوانیــد بــه نوعــی بــا ایجــاد یــک وبــاگ و لینــک کــردن آن بــه وبســایت

خــود ،بــه صــورت غیرمســتقیم ،محصــوالت و خدماتتــان را بازاریابــی کنیــد و بــه
افزایــش فــروش آنالیــن دســت یابیــد .میتوانیــد در وبالگتــان ،مطالــب و محتوایــی
را بــه نمایــش بگذاریــد کــه ضمــن ارائــه اطالعــات مفیــد و کاربــردی ،محصــوالت شــما
را نیــز معرفــی کننــد .تولیــد محتــوای ســایت را جــدی بگیریــد ،زیــرا تاثیــر بهســزایی
در موفقیــت شــما خواهــد داشــت .بــه عنــوان مثــال ،اگــر در زمینــه فــروش موبایــل و
محصــوالت دیجیتــال فعالیــت میکنیــد ،میتوانیــد محتوایــی را در وبــاگ خــود بــا
موضــوع  10اپلیکیشــن برتــر موبایــل در ســال  ،2019منتشــر کنیــد .در ایــن مطلــب
میتوانیــد حیــن معرفــی اپلیکیش ـنهای مختلــف بــرای انــواع موبایــل ،کلمــه موبایــل
را بــه صفحــه فــروش محصــوالت خــود لینــک کنیــد.
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حضوری فعال در شبکهها و رسانههای اجتماعی

امــروزه ،اکثــر افــراد از رســانههای اجتماعــی بــا اهــداف و مقاصــد گوناگونــی اســتفاده
میکننــد .ایــن رســانهها ،بــه بخــش مهمــی از زندگــی مــا تبدیــل شــدهاند .بــرای
اینکــه بتوانیــد فــروش ســایتتان را افزایــش دهیــد ،مشــتریان و مخاطبــان بایــد بــا
شــما ،زمینــه فعالیتتــان ،محصــوالت و خدماتتــان آشــنا شــوند .یکــی از راههایــی کــه
میتوانیــد مشــتریان را بــا فروشــگاه آنالینتــان آشــنا کنیــد ،داشــتن حضــوری فعــال
و پررنــگ در رســانههای اجتماعــی مختلــف ماننــد اینســتاگرام ،توئیتــر ،فیسبــوک،
پینترســت و غیــره اســت .بــرای افزایــش فــروش آنالیــن از طریــق شــبکهها و رســانههای
اجتماعــی میتوانیــد از ایــن راهکارهــا اســتفاده کنیــد:

فراهــم کــردن امــکان خریــد آســان از طریــق پلتفرمهای
رســانههای اجتماعــی

جالــب اســت بدانیــد کــه بســیاری از برندهــا و فروشــگاههای آنالیــن ،از معجــزه فــروش
در رســانههای اجتماعــی بیخبــر هســتند و ایــن فرصــت عالــی بــرای افزایــش فــروش

آنالیــن را نادیــده میگیرنــد .بــا اضافــه شــدن گزینــه خریــد در فیسبــوک در ســال
 2014و همینطــور اضافــه شــدن گزینــه خریــد در پینترســت در ســال  ،2018امــکان
انجــام خریــد در ایــن رســانهها ،تنهــا بــا یــک کلیــک فراهــم شــد .پــس شــما نیــز یــک
فروشــگاه اینســتاگرامی بــا قــراردادن لینکهــا در کپشــن ،ایجــاد کنیــد و بــا قــراردادن
محصــوالت خــود در آن ،بــه افزایــش فــروش آنالیــن ســایت خــود دســت یابیــد.
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برای موقعیتهای مختلف ،هشتگ ایجاد کنید

جــدا از اینکــه بایــد بــه فکــر تولیــد محتــوای شــبک ه اجتماعــی خــود باشــید ،اگــر

بــرای کسـبوکار آنالیــن خــود ،حراجــی ،فــروش بهــاره و تخفیــف آخــر فصــل در نظــر
گرفتهایــد ،یــک هشــتگ ویــژه بــرای آن ایجــاد کنیــد و از آن در پلتفرمهــای مختلــف
رســانههای اجتماعــی ماننــد فیسبــوک ،توئیتــر ،پینترســت ،گوگلپــاس ،اینســتاگرام
و غیــره اســتفاده کنیــد .هشــتگی کــه ایجــاد میکنیــد ،بایــد قــادر بــه ارائــه پیــام
برندتــان یــا رویــدادی کــه بــرای آن برنامهریــزی کردهایــد ،باشــد .بــه عنــوان مثــال،
شــما قصــد داریــد بــرای کیفهــای دس ـتدوزتان ،یــک فــروش ویــژه در نظــر بگیریــد
و نــام برندتــان نیــز یویــو اســت .بــه ایــن ترتیــب ،هشــتگ شــما #یویو_فروش_بهــاره
خواهــد بــود.

ایجــاد محتــوای فصلــی و موقعیتــی در رســانههای
اجتماعــی

هنگامــی کــه در یــک کســبوکار آنالیــن فعالیــت میکنیــد ،بایــد فصلهــا و تمــام
رویدادهــا ،اهمیــت زیــادی برایتــان داشــته باشــند .بــه عنــوان مثــال ،اگــر در زمینــه
پوشــاک فعالیــت داریــد ،بایــد پوشــاک و پیشــنهادات هــر فصــل را ارائه دهیــد و تخفیفات
ویــژه بــرای افزایــش فروشتــان در نظــر بگیریــد .ارائــه محتــوای مرتبــط بــا نــوع لبــاس
پوشــیدن در هــر فصــل میتوانــد بازدیــد از صفحــه شــما را بــاال ببــرد .عــاوه بــر ایــن،
شــما بایــد بــا داشــتن برنامهریــزی دقیــق ،از رویدادهــای مهــم اســتفاده کنیــد و بــا
ارائــه پیشــنهادات خــاص و محتــوای مرتبــط ،فــروش ســایت خــود را بــاال ببریــد .برخــی
از رویدادهایــی کــه از قدیماالیــام بــرای همــه مــردم اهمیــت ویــژه داشــتهاند ،عبارتنــد
از :عیــد نــوروز ،یلــدا ،چهارشنبهســوری ،روز اول مهــر ،مــاه محــرم ،مــاه رمضــان و انــواع
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اعیــاد ایرانــی .شــما میتوانیــد بــا اســتقبال از ایــن رویدادهــا در رســانههای اجتماعــی
و همینطــور در ســایتتان و بــا ارائــه محصــوالت ،خدمــات و محتــوای مرتبــط ،بــه
افزایــش فــروش آنالیــن ســایت خــود برســید.

حــراج یــا فــروش فــوری در صفحــات شــبکههای
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 میکننــد محصولــی کــه حــراج شــد ه اســت را خریــداری کننــد .گاهــی مشــتریان
حتــی بــه آن محصــول نیــازی ندارنــد ،امــا نــام حــراج ،باعــث میشــود انگیــزه خریــد

در آنهــا بــاال بــرود .در رســانههای اجتماعــی خــود ،بــدون دلیــل ،یــک حراجــی در نظــر
بگیریــد و شــاهد افزایــش فــروش آنالیــن باشــید.

انتشار منظم عکسها

یکــی از کارهایــی کــه ضــرورت دارد ،امــا بــه ســادگی فرامــوش میشــود ،انتشــار
عکــس در رســانههای اجتماعــی اســت .شــما بایــد بــا بارگــذاری عکــس محصــوالت در
صفحــات شــبکههای اجتماعیتــان ،توجــه بســیاری از مشــتریان و بازدیدکننــدگان را
جلــب کنیــد .فرامــوش نکنیــد کــه عکــس محصوالتــی کــه اســتفاده میکنیــد ،بایــد بــا
کیفیــت و واقعــی باشــند و اســتفاده از عکسهــای کپــی را بــه طــور کلــی از یــاد ببریــد.
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ایجاد دکمه انواع رسانههای اجتماعی در سایت

بــا ایجــاد گزینــه دسترســی بــه رســانههای اجتماعــی ،میتوانیــد ســایت را بــه صفحــات
خــود در ایــن رســانهها متصــل کنیــد .فرامــوش نکنیــد کــه شــما بایــد در چنــد نــوع از
محبوبتریــن رســانههای اجتماعــی ،صفحــه داشــته باشــید تــا بازدیدکننــدگان بتواننــد
قــدرت انتخــاب بهتــری داشــته باشــند.

نمایــش نظــرات و کامنتهــای مشــتریان در صفحــات
رســانههای اجتماعــی

شــما میتوانیــد بــا نمایــش کامنتهــای مشــتریان و خواننــدگان صفحــه خــود ،محیطــی
ایجــاد کنیــد کــه در آن همــه بـه راحتــی بتواننــد نظــرات را بخواننــد و تجربیــات خــود را
در زمینــه محصــوالت و خدمــات ،بــا یکدیگــر بــه اشــتراک بگذارند.

حواستان به تبلیغات  PPCباشد

 PPCیــا همــان  ،pay-per-clickبــه معنــای پرداخــت بــه ازای هــر کلیــک اســت.

 ،PPCیــک مــدل بازاریابــی اینترنتــی اســت کــه در آن تبلیغکننــدگان ،هــر زمــان کــه
روی یکــی از تبلیغاتشــان کلیــک میشــود ،هزین ـهای پرداخــت میکننــد .اساســا ،ایــن
نــوع تبلیغــات ،یــک راه جهــت خریــد بازدیــد بــرای ســایت شــما اســت ،نــه تــاش بــرای
«کســب» بازدیدهــای ارگانیــک!
ایــن روش ،امــروزه بــه یکــی از پرطرفدارتریــن روشهــا تبدیــل شــده اســت ،امــا بایــد
بگوییــم اســتفاده نادرســت از آن میتوانــد بــه ضــرر شــما باشــد .شــاید بتوانیــد در
ایــن مــدل تبلیغــات ،درآمــد خوبــی کســب کنیــد ،امــا بــه احتمــال زیــاد ایــن درآمــد
موقتــی خواهــد بــود ،نــه دائمــی! در ایــن نــوع تبلیغــات ،بیشــتر لینکهــا بــه صفحاتــی
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هســتند کــه اصــا هیــچ ربطــی بــه موضــوع مقالــه اصلــی ندارنــد و همیــن مســئله باعــث
میشــود کــه کاربــران ،دیگــر بــه ایــن لینکهــا اعتمــاد نکننــد و تعــداد کلیــک ایــن
لینکهــا بــه شــدت کاهــش یابــد .در ایــن مــوارد ،کاربــران فکــر میکننــد کــه ایــن
لینکهــا قصــد گــول زدن آنهــا را دارنــد و بــه همیــن دلیــل ،اعتمــاد خــود را از دســت
میدهنــد .شــما نیــز بهتــر اســت از ایــن لینکهــای غیرمرتبــط بپرهیزیــد! ســعی کنیــد
از تبلیغــات  PPCبــه درســتی و بــه انــدازه اســتفاده کنیــد و قصــد گــول زدن کاربــران
را نداشــته باشــید.

استفاده از Buyer persona

شــخص خریــدار یــا همان  ،Buyer Personaروشــی اســت کــه از طریــق آن میتوان
مشــتری هــدف و همیشــگی را بر اســاس انجــام تحقیقات دقیق روی مشــتریان شناســایی
کــرد .در ایــن روش بایــد جزئیــات مشــتری هــدف خــود را (بــا تصــور اینکــه او یــک
مشــتری واقعــی اســت ،امــا در حقیقــت یــک فــرد خیالــی میباشــد) یادداشــت کنیــد،
بدیــن ترتیــب یــک شــخص خریــدار ایجــاده کــرده و میتوانیــد پیامهــای بازاریابــی
هدفمنــد را بــرای آنهــا طراحــی کنیــد .ایــن پیامهــا بایــد بــه نیازهــا و خواســتههای
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 میکنیــد ،بایــد شــامل اطالعــات دموگرافیــک
یــا جمعیتشناســی اولیــه ،رفتارهــا ،اهــداف ،نارضایتیهــا و الگوهــای خریــد باشــد.
ایــن کار باعــث میشــود زمانــی کــه اســتراتژی بازاریابــی خــود را طراحــی میکنیــد،
نیازهــا و درخواس ـتهای مشــتریان خــود را در نظــر بگیریــد.
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افزایش فروش آنالین با چند ترفند ساده

نتیجهگیری

همانطــور کــه دیدیــد ،الزم نیســت بــرای افزایــش فــروش آنالیــن ،تغییــرات اساســی
در ســایت ایجــاد کنیــد .بعضــی مواقــع ،بــا ایجــاد تغییــرات کوچــک ،میتوانیــد رونــد
ت و ســویی مثبــت هدایــت کنیــد.
افزایــش فــروش آنالیــن ســایت خــود را بــه ســم 
انجــام تسـتهای ســاده روی عناصــر مختلــف ســایت (مثــل فراخــوان ،تصاویــر و دکمــه
پیمایــش) ،میتوانــد تاثیرگــذار باشــد و ســود شــما را افزایــشدهــد .بــرای رســیدن
بــه نتیجــه مطلــوب ،بهتــر اســت هــر دو الــی ســه مــاه ،تســتهایی را روی عناصــر
ســایت خــود انجــام دهیــد کــه متوجــه شــوید چــه چیــزی بــرای ســایتتان بهتــر اســت
و میتوانــد منجــر بــه افزایــش فــروش آنالیــن آن شــود .بــرای آگاهــی از تمامــی ایــن
مــوارد ،مــی توانیــد زمانــی را بــرای مشــاوره در نظــر بگیریــد و بــا خیالــی آســوده ،شــاهد
پیشــرفت کس ـبوکار خــود باشــید.
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