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 پیشگفتار

طریق جذبب کذاربران بذه    کتاب حاضر برای شما سرمایه ارزشمندی است اگر قصد افزایش درآمد از 

 سایت خود و تبدیل آنها به خریدار نهایی را دارید.

وکارهای وبی محیطی رقابتی به وجود آورده که تنها راه بقا در آن جذب و حفظ  کظاربرا ی ا ظه کظه      رشد و گسترش کسب
تمام راه ان و افزایش ترافیک وکارهایی این ا ه که جذب کاربر بایسه به شما وفادار باشند. تصور غالب صاحبان چنین کسب می

 ا جامد. درحالیکه هدایه ترافیک جذب شده و تبدیل آ ها به مشتری ا ه که به افزایش درآمد می ا ه

 د یظا  ترین بازاریابان اینتر تی فار تر، یکی از موفق دوان  وشته "ها به مشتریان تبدیل کلیک"کتاب  ترجمه آزاد ازاین کتاب 
هظایی از کتظاب    را داشته ا ه. همچنین اینجا ب در بخش MSNو  Microsoftهای همچون  کها ه که تجربه کار در شر

هایی ا جظام داده و مطظالبی افظزوده ام کظه      وکارهای وطنی ویرایش  ازی آن و قابلیه ا تفاده بیشتر و بهتر در کسب جهه بومی
 ازی  رخ تبدیل کظاربر بظه مشظتری     جستجو و بهینه ازی  ایه برای موتورهای  ها مطالعه و تجربه در زمینه بهینه حاصل  ال

 ا ه.

 خالصه اینکه.. 

کتاب حاضر برای شما  رمایه ارزشمندی ا ه اگر قصد افزایش درآمد از طریق جذب کاربران به  ایه خود و تبدیل آ ها به 
 خریدار  هایی را دارید.

 

 امین کریمی

 0931زمستان 
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 نمای کلی کتاب

وبسایه کسب و کارتان ا ه. اگرچه این هدف بسیار جظذاب ا ظه    هدف اصلی این کتاب کمک به شما برای پولساز کردن
ولی  یازمند کار و تالش فراوا ی برای اجرا و ر یدن به  تیجه مطلوب ا ه. این موضوع هر وبسایتی با هر ا دازه و  ظاختاری را  

 شود.  شامل می

 ایه و تجارت الکترو یکظی از مسظیر آن    برای کسب و کارهایی که در گذشته تنها حضور فیزیکی داشته ا د، داشتن یک وب
ها، د تر ظی   ممکن ا ه پیچیده به  ظر بیاید ولی این حسن را دارد که برای فعالیه در وب تنها  یاز به فضایی برای ذخیره داده

 به اینتر ه و ایجاد یک فرآیند خرید ا ه.

ا د در حالیکه هدف این کتاب متفظاوت ا ظه.   های زیادی در مورد  حوه طراحی و  اخه وبسایه  وشته شده  تا کنون کتاب
شظو د دارد. بظه    در مسیری که پیش رو داریم هدف بیشتر جنبه مدیریه  ایه برای تعامل و هدایه کاربرا ی که وارد  ایه مظی 

تشظویق  داشته باشید و چطور آ هظا را بظه خریظد    آموزید با کاربران پس از ورود به  ایه چه رفتاری  طور خالصه در این کتاب می
 کنید. 

 وال اصلی بسیاری از دار دگان کسب و کارهای آ الین این ا ظه کظه چطظور کسظی را بظه  ظمه خریظد هظدایه کنظیم           
 در رفتار کاربران  ایه دارد. کنکاشد که پا خ به همگی آ ها  یاز به  های مشابه زیادی  یز وجود دار  وال

 شو د عبارتند از: و  رخ تبدیل آن به مشتری برر ی می های اصلی که در این کتاب برای افزایش ترافیک گزینه

 )موتورهای جستجو )رایگان و پولی 

 تبلیغات اینتر تی 

 ویدئوها و وبینارها 

 های اجتماعی شبکه 

 ایمیل 

 های خرید کارت 

مخصوصی بظرای  های  شو د رفتار متفاوتی دار د و  یازمند فعالیه ها وارد  ایه می کاربرا ی که از طریق هرکدام از این روش
 شود. هدایه به  مه خرید هستند که در این کتاب به تفصیل برر ی می

هایی با افراد موفق و کارآفرینان اینتر تی آمده ا ه که در مسیر تبدیل کاربران بظه مشظتری موفظق     در ا تهای کتاب مصاحبه
 از طریق اینتر ه درآمد کسب کنند.دا ند چطور  های آ ها بسیار ارزشمند ا ه زیرا آ ها خوب می ا د. توصیه بوده

 در این کتاب "تبدیل"تعریف عبارت 
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های خاصی از  شود و ترغیب او به مشتری  یاز به فعالیه های فیزیکی برای جذب خریداری که وارد می هما طور که فروشگاه
های الکترو یکی  یز  تجارته متنوع، مسیرهای صحیح مشاهده محصوالت و غیره دار د، خپردا های قبیل چیدمان منا ب، روش

از این قاعده مستثنی  یستند. برای این کار اولین قدم این ا ه که کاربران به  ایه شما بیایند. این اولین مرحله از فرآیند تبدیل 
 های دیگری  یز  یاز ا ه. حالی ا ه که کاربران  ایه با خریداران برابر  یستند و برای تبدیل آ ها فرآیند و ا ه

شود. این ارتباط ممکن ا ه یظک خریظد،    هر عملی از کاربر  ایه ا ه که موجب برقراری یک ارتباط می "تبدیل"اقع در و
ها و هر چیز دیگری باشد. به این ترتیب تبدیل با توجه به  وع  ظایه   یک عضویه در خبر امه، یک افزودن  ایه به عالقمندی

توا د تبظدیل کظاربر بظه     ترین تعریف واژه تبدیل می روشگاه مجازی ا ه مهمف کشود. اگر  ایه شما ی و فعالیه شما تعریف می
 باشد. کننده به عضو خبر امه می خریدار باشد و اگر  ایه شما یک  ایه خبری ا ه تعریف آن تبدیل مشاهده

سظه مراحظل   بای برای ر یدن به اولین هدف که دریافه کاربر ورودی )قابل کشف بودن تو ط کاربران اینتر ظه( ا ظه مظی   
 ای را مد ظر قرار دهید. پایه

 سایت ارزشمندی وب

داشتن یک  ایه ارزشمند  ه تنها برای کاربران اینتر ه بلکه برای موتورهای جستجو  یز بسیار با اهمیه ا ه. پیمظایش در  
ایظن موضظوع از  گظاه     آ ان باشد و کاربران به راحتی بتوا ند محصول یا خدمات مورد  ظر خظود را پیظدا کننظد.    هبایس  ایه می

تر ا ه ارزش بسظیار بیشظتری    مهم ا ه. آ ها برای  ایتی که پیمایش و ثبه صفحات در آن راحهبسیار موتورهای جستجو  یز 
دهند. اگر کاربری از طریق یک موتظو جسظتجو وارد    شو د. موتورهای جستجو به رفتار کاربران  ایه شما  یز اهمیه می قائل می
گیرد. البته توجه اصلی موتورهای جستجو به زمان بیشتر حضور در  ظایه   ضور او در  ایه مد ظر قرار می ایه شود، ح یک وب

 دهند. ( برای مشاهده  تایج دیگر جستجو اهمیه میback یسه. آ ها تنها به رفتار کاربر در بازگشه از  ایه )فشردن دکمه 

دار د میزان مطلوبیه  ایه برای کاربران را برر ی و  تایج خود  فاکتورهایی کهبه توجه به این ترتیب موتورهای جستجو با 
ترین  تایج به کاربر ا ه و این وظیفه شما ا ه که  ایه خود  کنند. درواقع وظیفه یک موتور جستجو  مایش مرتبط را تعیین می

 د. ازی کنی های کاربر طراحی و پیاده را مطابق با ا تا داردهای موتورهای جستجو و مطلوبیه

 سایت سادگی وب

اگر  ایه شما  اده باشد کاربران به راحتی محصوالت و خدمات مورد  ظر خود را خواهند یافه. این به معنای عدم ا ظتفاده  
 یسه. بلکه به این معنا ا ه کظه  ظاختار  ظایه شظما      HTMLهای جدید وبی و طراحی  ایه صرفاً با کدهای  از تکنولوژی

 های منا ب باشند. بندی تهمنطقی و محصوالت شما در د 

همچنین توجه کافی به این موضوع را داشته باشید که کاربران بتوا ند به راحتی  ایه شما را با دیگران به اشتراک بگذار ظد.  
آمظده کظه از خریظد خظود از یظک فروشظگاه        اغلب کاربران شما بهترین مبلغان  ایه شما خواهند بود. حتما برای شما هظم پظیش  

هظا و   راضی بوده اید و آن را به دیگران  یز توصیه کرده اید. همه ما عالقه به حل مشکالت دیگران از طریق توصظیه  الکترو یکی
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حل،  ایه شما باشد. به این ترتیب  عی کنید اعتماد کظاربران را کسظب کنیظد و     تلف داریم و چه بهتر که این راهمخ های حل راه
 د.اطالعات کافی و منا ب در  ایه قرار دهی

ها برای ا تشار اخبار  ظایه ا ظه. ارائظه منا ظب      های اجتماعی یکی از بهترین راه های اجتماعی غافل  شوید. ر ا ه از ر ا ه
هظا و   دهظد. فعالیظه از طریظق ر ظا ه     گذاری آن تو ط کاربران اینتر ه را  یز افظزایش مظی   های اجتماعی اشتراک  ایه در ر ا ه

  کاتی ا ه که در این کتاب به آ ها پرداخته شده ا ه. های اجتماعی  یازمند رعایه شبکه

 نکات اصلی کتاب

  کات اصلی مورد بحث در این کتاب به ترتیب اهمیه عبارتند از:

 موتورهای جستجو -0

 تبلیغات اینتر تی -2

 ویدئوها و وبینارها -9

 های اجتماعی شبکه -4

 ایمیل -5

پذیر ا ه. اگر بودجه شما محدود ا ه ممکن ا ه فقط یکی از  بندی ا عطاف توجه به این  کته ضروری ا ه که این اولویه
ها را ا تخاب کنید. و در صورت عدم محدودیه بودجه  یز ممکن ا ه دو یا  ه روش بظه کسظب و کظار آ الیظن شظما       این روش

 کمک کند. 

 

پردازیم. بازاریابی از طریق جستجو اغلظب اولظین گزینظه     جستجوی رایگان و پولی میدر فصل اول به اکتشاف در موتورهای 
هایی بکر بظرای   برای بازاریابان اینتر تی ا ه زیرا کاربران بالقوه بیشتری را در دل خود جای داده ا ه. موتورهای جستجو محل

تظوان ترافیظک و  ظرخ     گذاری صحیح روی آ ها مظی  یافتن اطالعات، محصوالت و خدمات مورد  ظر کاربران هستند که با  رمایه
 تبدیل باالیی کسب کرد.
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 9 فصل اول: مرور اجمالی بازاریابی جستجویی

 

 بازاریابی جستجوییمرور اجمالی  .1

، الزم ا ظه اطالعظاتی دربظاره    پرداز د شویمبه مشتریا ی که پول می  ایهوارد مبحث تبدیل بازدیدکنندگان از این که قبل 
 داشته باشیم. 0بازاریابی جستجویی

 موتورهظای  و 2(SEOبرای موتورهای جستجو )  ایه ازی بازاریابی جستجویی از دو مسیر متفاوت قابل ا جام ا ه: بهینه
بنا کنیظد و بظرای افظزایش ترافیظک از طریظق موتورهظای        (SEO) ی بر مبنای مفاهیم  ئو ایتتوا ید . شما می9جستجوی پولی

 ظازی  بهینظه توا ید شما می  درواقعتری دار د. بلندمدتتأثیر و  هزینه کمتر معموالًی اصلیجستجو موتورهایجستجو تالش کنید. 
که بظازدهی آن   در ظر بگیریداز جنس زمان و تالش  اولیه گذاریبه عنوان یک  رمایهبرای این  وع موتورهای جستجو را  ایه

                                              

 

 

1Search Marketing 

2Search Engine Optmization 

3Paid Search Campaigns 

 اول فصل
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شماو تبدیل مشتریان   ایهرای ا تقال ترافیک به بمسیری از دید تجاری  یز موتورهای جستجو کند. ها شما را منتفع میتا  ال
 شو د.بالقوه به بالفعل می

باشد. موتورهای  ایه شما توا د راه موثری برای افزایش ترافیک دیگر ا تفاده از موتورهای جستجوی پولی  یز میاز طرفی 
کنند. از آ جاییکه این روش افزایش ترافیظک بظا   تان هدایه می ایتجستجوی پولی در ازای پرداخه شما، کاربران را مستقیما به 

شان را دار د. با توجه قیمه متفاوت این روش که  ایتوش مستقیم کاال از طریق هزینه همراه ا ه، اغلب مخاطبان آن قصد فر
ممکن ا ه از چند دالر تا چند میلیون دالر در ماه باشد، ارزش برر ی ا تفاده از این روش در بازاریابی محصوالت یا خظدماتمان  

ها و بسیار طریق موتورهای جستجوی اصلی، قیمهرا دارد. باید توجه داشه هما طور که گفته شد در روش اول کسب ترافیک از 
 تر ا ه.تر و تداوم و تاثیر  تایج بسیار بلندمدتپایین

ا تفاده از موتورهظای جسظتجوی اصظلی و پظولی ا ظه زیظرا       تعادلی میان هردو روش  ،یک بر امه خوب بازاریابی جستجویی
ند واکنش متفاوتی  سبه به هر  وع از موتورهای جسظتجو  کاربران اینتر ه بسته به محل کاالیی که در حال جستجوی آن هست

های مختلف بایسه اهداف بخشداشته باشید، درواقع می  ایههای مختلف جستجو  یاز  یسه چند برای ا تفاده از روشدار د. 
 خود را شنا ایی و روش منا ب را برای آن بخش ا تخاب کنید.  ایه

دهد. با توجه به شکل، تحقیظق و جسظتجو   ده رفتار خرید مشتریان را  شان میمشکل ش 0.0قیف فروش که در شکل مفهوم 
موتورهظای جسظتجوی اصظلی  یظاز     برای یافتن محصول یا خدمه مورد ظر در باالی قیف و مرحله پرداخه در پایین قیف ا ه. 

کاربران ما باید بتوا یم در فاز جسظتجو،  کنند. برای تامین  یاز باالی قیف و موتورهای جستجوی پولی  یاز پایین قیف را تامین می
 خواهند به آ ها بدهیم و در فاز تراکنش محصوالتی که تصمیم دار د بخر د را در اختیار آ ها بگذاریم.هایی که میداده

ترغیظب  توا ید کظاربران را   اختار و ظاهر  ایه و راحتی مرور در ان تاثیر زیادی در جذب کاربران دارد. شما از این طریق می
به بازدید از  ایه خودتان کنید. برای اینکار  یاز به مقداری دا ش روا شنا ی دارید تا اول اعتماد کاربر را کسب کنید و  پس به 

های دزدی در اینتر ظه  های آ الین، هویه، کالهبرداری0هرز امههای او پیشنهاد مورد  ظرتان را بدهید. امروزه با توجه به  ایه

                                              

 

 

 گویند.می هرزنامهانبوه،  نظیر ارسال ایمیل در حجم زیاد های اینترنتی به فعالیت1
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-این د ه کاربران بیش از همیشه در خرید و تجارت آ الین مراقب هستند. اگر  ایه شما به خوبی طراحی و پیادهو مسائلی از 

  ازی شده باشد اولین بازدید کاربر با ایجاد اعتماد همراه خواهد بود که آغازیسه بر تعامالت آینده او با  ایه شما.

 قیف فروش
یابی جستجویی پولی در ظر بگیریم و ببینظیم هرکظدام از   اجستجوی اصلی و بازاراجازه بدهید قیف فروش را برای موتورهای 

داشظته  آید که کاربر  یاز یا خوا ظته مشخصظی   یک مسیر تبدیل هنگامی به وجود می آیند.این دو روش کجا به کار فرآیند ما می
هظای اصظلی و جسظتجوهای    شود. جستجویحل ا ه که در اغلب موارد منجر به خرید م. مرحله بعدی تحقیق برای یک راهباشد

 گیر د.پولی در  قاط متفاوتی از منحنی تحقیق قرار می

خواهد بیشتر بدا ند. در این مرحلظه  حل برای تأمین  یاز خود دار د و میدر ابتدای فرآیند، کاربران به د بال دا ستن بهترین راه
بایسه برای باال بودن رتبه خود در موتورهظای  ند ا ه که شما میکند و در همین مرحله از فرآیجستجوی اصلی ایفای  قش می

شو د، این اولظین فرصظه   از طریق موتورهای جستجو به وبسایه شما وارد می جستجو تالش کنید. هنگامی که کاربران مستقیماً
 شما برای ایجاد یک تاثیر مثبه در بازدیدکننده ا ه.

 

 

 جستجو و قیف فروش0.0 شکل 

 فاز تحقیق

 وزن دهی ا تخاب ها

 تصمیم برای خرید
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شده تحقیقات گسترده مرحله قبظل ا ظه. محتظوای منا ظب و     گیری ا ه. این الیه تصفیهالیه بعدی در قیف خرید، تصمیم
توا د آ ها را به وبسایه شما رهنمون کند. احتمال ا جام خرید تو ط کاربرا ی که در ایظن مرحلظه   مرتبط با جستجوی کاربران می

در وبسایه شما هستند و احساس خوبی از ارتباط با شما دار د، هم اکنون شو د بسیار بیشتر ا ه. از آ جاییکه آ ها ایتی میوارد  
اقدام به خرید کنند وجود دارد. در این مرحله داشتن یک وبسایه بهینه با محتوای واضظح و  یسظتم    این کهشا س باالیی برای 

 یستم پرداخه دشوار و طوال ی ممکن ا ه فورا قصد بازدیدکننده برای خرید و پرداخظه   . یکپرداخه آ ان بسیار حیاتی ا ه
 را از بین ببرد.

فاز آخر قیف فروش، گام خرید ا ه. اینجا ه که موتورهای جستجوی پولی کظاربران را از جسظتجوهای مسظتقیم بظر روی     
 ظایه شظما    کاربر با هر جستجو  ظر از چظه صظفحه    کهاین کنند. توجه به کلمات کلیدی، به صفحات وبسایه شما رهنمون می

 آورد بسیار مهم ا ه. در این مرحله از قیف فروش قصد کاربر خرید کاال ا ه.درمی

کنند ولی درواقع ا ظتفاده از  اختصاص صفحاتی را به عنوان ورودی موتورهای جستجوی پولی پیشنهاد میدرحالیکه بسیاری 
ای بظرای خظود وبسظایه و صظفحه     شود. به جای آ ها بهتر ا ه طراحی هوشمندا ههزینه می آ ها ضروری  یسه و باعث افزایش

 ا جام شود.  آن اصلی

توا ظد بظه  ظادگی کظاربری را در ظظر بگیظرد کظه        شود میای  یز تقسیم میبه فازهای چندگا ه معموالًقیف فروش درحالیکه 
شده وبسایه شما برای موتورهای جستجوی رایگان و پولی بهینه  ین کهار د. مستقیما طی چند دقیقه از فاز تحقیق به خرید می

 آورد.و در ظاهر و  اختار وبسایه هم  کات مهم را رعایه کرده باشید موفقیه را برای شما به ارمغان میباشد 

 کلیدی اتکلم بررسی
قبلی اقظدام بظه جسظتجوی آ الیظن بظا      برر ی کلمه کلیدی بهترین کار برای شروع یک پروژه آ الین ا ه. کاربران با قصد 

هظا و عبظارات مظورد جسظتجوی کظاربران      کنند. ابزارهایی برای بد ه آوردن حجظم درخوا ظه  ا تفاده از کلمات کلیدی خود می
-اینتر ه وجود دارد. دا ستن تعداد مشتریان بالقوه که در حال حستجوی کلمه کلیدی خاصی هستند به شما دید بهتری از فرصه

هظدف خظود قظرارش     این کهای خاص باال باشد، کلمه کلیدی خوبی ا ه برای دهد. اگر تعداد جستجوی کلمهتان میوههای بالق
 گذاری را  دارد. دهید و اگر تعداد جستجوها کم باشد ارزش هدف

بیظنش   چظه چیظزی هسظتند. بظدین ترتیظب شظما      د بظال  تظان  یابید مشظتریان بظالقوه  با برر ی کلمات کلیدی شما دقیقا درمی
ای  سبه به ذهن و قصد کاربران خود دارید که البته تا زما یکه  دا ید چطور کاربران را به مشتری تبظدیل کنیظد کظم    هوشمندا ه
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کند محتوای بهتری برای وبسایه تعبیه کنید،  ام منا بی برای دامنه ارزش ا ه. بد ه آوردن کلمات کلیدی به شما کمک می
 بایسه تبلیغ کنید و روی چه موتورهای جستجوی پولی تمرکز کنید.  می خود برگزینید و بدا ید کجا

ی بازاریابی آ الین به عنوان یک اصظل در ظظر گرفتظه    اهبرر ی کلمات کلیدی کاری مهم و ارزشمند ا ه که در تمام پروژه
 شود و قبل از هرکاری اولویه دارد.می

 ابزارهای در دسترس

برای ابزارهای مختلفی برای ا تفاده در برر ی کلمات کلیدی وجود دارد که برخی از آ ها رایگان و برخی دیگر پولی هستند. 
 ایه شما دکورهای مخصوص تعطظیالت  بایسه  یازها و چرخه تجاری خود را بشنا ید. برای مثال اگر وبا تخاب یک ابزار می

گذار د برای کظار مظا   ماهه در اختیارمان میابزارهایی که یک تصویر یک ظر قرار دهید. بایسه ترافیک فصلی را مدفروشد میمی
 دهند.تری به ما میهای کلیتر هستند و ابزارهای کلی دیگر دیدمنا ب

 بینیم.شان را میهای اصلیدر ادامه برخی از این ابزارها و ویژگی

Wordtracker 

هظای مختلظف برر ظی کلمظات     به شما اجازه ایجاد پروژه ) www.wordtracker.comWordtracker( ایه وب
های مختلف  ایه خظود برر ظی کنیظد.    توا ید چندین گروه عبارات کلیدی را برای بخشبدین ترتیب شما میدهد. کلیدی را می

روز قبل را  91اینسه که تنها تا  Wordtrackerا  یز دارید. ایراد اصلی ها رهمچنین با این ابزار امکان خروجی گرفتن از داده
 پردازیم.کند. در ادامه به معرفی ابزار بهتری می گاه می

Keyword Discovery 

-بهترین ابزار برای پروژه ) tmlwww.keyworddiscovery.com/index.hKeyword Discovery(ابزار 

ا دازی  ایه تجاری خود های جدید حاوی برر ی کلمات کلیدی ا ه. ا تفاده از این ابزار ا دکی هزینه دارد ولی اگر درمورد راه
ماه گذشظته را دارد. ایظن مزیظه دیظد مظا را بظرای        02های موتورهای جستجوی اصلی تا صرفد. این ابزار دادهمطمئن هستید می

ها و خروجی گرفتن از آ ها  یظز وجظود دارد. امکظان    کردن دادهفهر ه کند. همچنین امکان تر میبرر ی کلمات کلیدی گسترده
المللظی بسظیار قدرتمنظد     ایه(  یز این ابزار را برای کظاربران بظین   ازی وب)یک ابزار بهینه Trellianد تر ی به پایگاه داده 

بینی تعداد جستجوی آینده یک عبظارت را بظا ا ظتفاده از    کان شنا ایی خطوط رو د فصلی و پیشاین ابزار همچنین اما ه. کرده
 آورد.های گذشته فراهم میداده
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، خظودرو  ه که کلمات کلیدی را شکسته و روی موضوعات آ ها ما ند ا این Keyword Discoveryامکان مفید دیگر 
ا ظه، ایظن ابظزار اطالعظات     خاصی بنابراین اگر وبسایه شما حول موضوع  کند.هنر، ورزش،  رگرمی، آشپزی و غیره تمرکز می
دهد. بدین ترتیب شما عالوه بر کسب دید گسترده درباره کلمظات کلیظدی، مظی    مختلف در مورد موضوع مورد  ظر را به شما می

 توا ید دید خوبی  یز  سبه به موضوع کلی داشته و ابعاد پنهان هدف وبسایه خود را بیابید.

یک ابزار پولی خظوب بظرای تحلیظل کلمظات کلیظدی ا ظه ولظی         Keywrod Discoveryخاطر داشته باشید اگرچه به
تظوان  شو د. با گذشه کار و رشد وبسایه میابزارهای مفید رایگا ی  یز وجود دار د که در ابتدای شروع به کار وبسایه توصیه می

 تر روی آورد.به  مه ابزارهای پولی پیشرفته

AdWords and adCenter 

حجم درخوا ه برای هظر عبظارت را    )موتور جستجوی مایرو افه( بینگ adCenterگوگل و  AdWordsهای  یستم
شظود پیشظنهاد   کنند. هرکدام از آ ها اطالعاتی با توجه به جستجوهایی که داخل موتورهای جستجویشان ا جظام مظی  مشخص می

هایشظان بیظرون کشظیده شظده و از تعامظل بظا       هایی ا ظه کظه مسظتقیما از  یسظتم    دهبینید دادهند. درواقع چیزی که شما میمی
 .آمده ا هکاربرا شان بد ه 

های تبلیغات پولی ا ه و اطالعاتی ا ه که از کاربرا ی با قصد بیشتر به خرید ها حاصل  یستماین دادهیاد داشته باشید ه ب
د کاالی مورد  ظر خود دار د تا تمایل به تحقیق درمورد آن(. درحالیکه ایظن  )کاربرا ی که بیشتر تمایل به خریآمده ا ه به د ه 

های دیگر وبسایتتان گمراهتان کند. بظرای مثظال   توا د شما را در مسیر صحیح قرار دهد، ممکن ا ه در تو عه بخشموضوع می
های داخل صظفحه  کنید و از آگهیاگر شما حول یک کلمه کلیدی محبوب موتور جستجوی پولی برای وبسایه خود محتوا ازی 

در  شظود. شود آن را مغایر با قصد و عالیق خود دیده و از آن خارج میپول دربیاورید، هنگامی که یک کاربر وارد وبسایه شما می
برخی موارد  یز ممکن ا ه اغراق در محتوا ازی حول کلمات کلیدی )مثال ا ظتفاده زیظاد از آ هظا( محتظوای وبسظایه را بظرای       

 ازدیدکنندگان آزاردهنده و آ ها را ترغیب به ترک  ایه کند.ب

صظفحات  عنظوان  درواقع ا تفاده اصلی از اطالعات موتورهای جستجوی پولی در بد ه آوردن کلمات کلیدی منا ب بظرای  
ا ظه. ولظی    اگر شما قصد ایجاد تبلیغات پولی در موتورهای جستجوی پولی را دارید این اطالعات برای شما بظی ارزش شما ه. 

 ازی وبسایه خود برای موتورهای جستجوی اصلی و رایگظان را داریظد اگرچظه رفتظار کظاربران اینتر ظه در       اگر شما قصد بهینه
جستجوها و برخورد با  ایه شما متفاوت ا ه ولی دا ستن کلمات کلیدی مورد عالقه آ ها تاثیر زیادی در جذب آ ها دارد. بظدین  

توا ید از آ هظا بظرای   را  دارید، می adCenterو  AdWordsهای پولی تبلیغات ما ند ده از  یستمترتیب حتی اگر قصد ا تفا
 تعیین جهه بهتر برای کشا دن کاربران به  ایه خود ا تفاده کنید.
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Hittail.com 

هظای  ا ظه کظه داده   www.hittail.com ظایه  ابزار دیگر برای هدایه در ه شما در مسیر برر ی کلمات کلیدی وب
کنند در اختیار شما قرار مید د. این ابزار با  صظب  م از کلمات کلیدی که کاربران در جستجوهای خود ا تفاده میاآ الین و به هنگ

 باشند.ربوط به کلمات کلیدی داشتههای مخواهند دید عمیقی  سبه به دادهآ ان، برای کسا ی منا ب ا ه که می

 های بیشتر برای یافتن کلمات کلیدیروش

 شود:های زیر  یز برای یافتن کلمات کلیدی پیشنهاد میروش

 های داخلی و جستجوهای  اموفق گاه به جستجوی 

  ابزار).google.com/insights/searchhttp://wwwGoogle Insights ( 

  ابزار)http://www.google.com/trendsGoogle Trends ( 

  ابزار)http://adwords.google.comGoogle AdWords ( 

  ابزارGoogle Suggest– دهدپیشنهادهایی که گوگل هنگام تایپ یک عبارت در جعبه جستجو می 

  ابزارwww.icerocket.com های اجتماعیها و ر ا هبرای برر ی تمایالت بالگ 

 ایه وب www.scoutlabs.com 

  صفحه اصلیwww.twitter.com های رو دیی از دادهفهر تشامل 

  وارابزار www.seoquake.com 

  وبسایهwww.enquisite.com شده در مقابل مقدار زمان صرفتوا د  رخ تبدیل برای کلمات کلیدی هدف و می
 های  ئو را تعیین کند رخ بازگشه  رمایه در پروژ

 ایه وب www.seomoz.org/linkscape 

کلیدی  که تمرکز اصلی آن بر کلماتشده بود این فصل برای توضیح اجمالی موضوعات مربوط به بازاریابی جستجویی تعبیه 
بایسه شنا ایی این کلمات کلیدی کنند. هدف اصلی شما میبود که کاربران موتورهای جستجو آن را در جعبه جستجو تایپ می

 های مورد جستجوی کاربران باشد.را تا شدن با خوا ته و تالش برای هم

 اییتان را خواهید آموخظه. علظه     ایه برای موتورهای جستجو و  کات کلیدی مدیریه ازی وبدر فصل بعد  حوه بهینه
 15 ازی  ایه برای آ ها از این جهه مهم ا ه که  زدیک طرح مباحث مربوط به موتورهای جستجو و صرف زمان حول بهینه
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ها بیشتر باشند، تعداد بیشتری از آ ها بعدا تبدیل  ایه از موتورهای جستجو ا ه و هرچه این ورودیهای یک وبدرصد ورودی
 ار خواهند شد.به خرید
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 رایگان جستجوهایبازاریابی از طریق  .2

های مختلف  عی در دو تی با آ ها و کسب ترافیظک بیشظتر بظرای  ظایه خظود      وکار کسباز آغاز ظهور موتورهای جستجو، 
. موتورهظای  آور ظد  فراهم میدرصد یا حتی بیشتر مراجعات به یک  ایه را  11، 61، 51، 41ا د. امروزه موتورهای جستجو داشته

-صورت خودکار پیدا کرده و آ ها را به مشتریان بالقوه  مظایش مظی   ایه شما را بهما ند گوگل و بینگ اطالعات وب جستجویی

شدن آن تو ط مشتریان بظالقوه خظود   دهند. درواقع شما تنها کافیسه از بهینه بودن وبسایه خود برای موتورهای جستجو و دیده
 اطمینان پیدا کنید.

اش کشف و پوشش محتوای  ایه شما ا ه. اگر شما این خز ده ده یا روبات یکتا دارد که وظیفههر موتور جستجو یک خز 
پظی خواهیظد بظرد. ایظن      آن بازدیدکننده فرض کنید، به لزوم بهینه بودن  ایه خود برای کشظف و برر ظی آ ظان    کرا هما ند ی

کنند، متن داخظل   ها عناصر فلش و جاواا کریپه را درک  میهایی دار د: آبا یک بازدیدکننده معمولی تفاوت ها یا روبات ها خز ده
 .بفهمندها روابط حاکم میان محتواها را به در تی بینند و قادر  یستند ما ند ا سانها را  میعکس

ها بصورت خطی و منظم محتوای یک درک رابطه بین کاربرهای ا سا ی و کاربرهای رباتی بسیار مهم ا ه. درحالیکه روبات
موتظور جسظتجو بظا     عنکبظوت صورت تصادفی این کار را ا جام دهد. درواقع کنند، یک کاربر ممکن ا ه بهبرر ی می اوبسایه ر

صورت مظنظم در کظل   کند و بدین ترتیب بههای دیگر آن را  یز برر ی مییافتن اولین لینک در  ایه شما وارد آن شده و لینک
ما ظد و بظدین ترتیظب    ی  ایه با لینک جاواا کریپه مواجه شود از ادامه خزیدن باز میاگر خز ده حین برر خزد.  ایه شما می

کل وبسایه شما مورد برر ی قرار  خواهد گرفه. توجه داشته باشید عبارات خز ده، روبات و عنکبوت همگی به ابزاری از موتظور  
 ده به موتور جستجو را دارد.جستجو اشاره دار د که وظیفه برر ی یک وبسایه و ار ال اطالعات بد ه آم

شود، بر حسب  یازها و عالیق خود به شکل هنگامی که یک ا سان )در مقابل یک روبات موتور جستجو( وارد  ایه شما می
کنظد درحالیکظه   متفاوتی صفحات را پیمایش خواهد کرد و همچنین توجه زیادی به ظاهر و محل قرارگیری اجزای  ایه شما می

 ارائه محتوای با کیفیه از طرف شما به کاربران ا ه.موتور جستجو  اهمیه اصلی برای
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کند، ارزش  ایه شما را به صورت جزئی تر  یظز مظورد   هنگامی که یک موتور جستجو کاربری را به  ایه شما رهنمون می
مظایش کنظد و در   ا پیشما شده بظه راحتظی  ظایه شظما ر    کاربری که از طریق موتور جستجو وارد  ایه دهد. اگر  برر ی قرار می

کمترین زمان و با کمترین تالش به خوا ته خود بر د، بیشتر به  ایه شما  ر خواهد زد و از مطالب آن ا تفاده خواهد کرد. در 
ها مبهم باشند و پیمایش در  ایه دشوار، زمان بارگزاری  ایه طوال ی باشد، ظاهر  ظایه منا ظب  باشظد و در     مقابل اگر لینک

توجه به این  کته بسیار ضظروری  بسته خواهد شد.  به شکل منا ب به خوا ته خود  ر ا د صفحه  ایه شما فوراً کل کاربر را

 خوا ته و  ایه شما به او معرفی شده ا ه.ا ه که کاربر از موتور جستجو بهترین  تایج برای درخوا ه خود را می

دهند. اگر کاربری بعد از ظاهر شدن  ایه شما  کاربر ارائه میموتورهای جستجو همواره در حال بهبود  تایجی هستند که به 
در  تایج موتور جستجو و کلیک روی آن، زمان کمی را در  ایه شما  پری کند و  ریع آن را ببیند یا دکمظه بازگشظه را بز ظد،    

.  تیجظه چیظزی   دهظد(  ار مظی دهد )در رتبه بظدتری قظر   موتور جستجو در ارزش  ایه شما تجدید  ظر کرده و رتبه آن را تغییر می
  خواهد بود جز کسب ترافیک کمتر از طریق موتور جستجو.

ای بظرای   هظای پیچیظده   مورد گفته شده تنها یکی از چندین مورد مهم برای موتور جستجو ا ه. موتورهای جستجو الگوریتم
هظای زیظادی جهظه حظدس و تسظه      الشهای اخیظر تظ   این حال در  الدهی  تایج خود دار د که اغلب محرما ه هستند. با  رتبه

هظای    ظازی روش  ها دالر خرج تسظه و پیظاده   بندی موتورهای جستجو ا جام شده ا ه. تا کنون میلیونفاکتورهای مهم در رتبه
 آید. آن ا جام شده که موارد قطعی آن به طور کامل در ادامه می ازی  ایه برای موتورهای جستجو و کسب رتبه برتر در  بهینه

 امنهنام د
هایی دارد وجود دارد ولی همگی بظر روی اصظولی    های زیادی در مورد این که یک  ام دامنه خوب چیسه و چه ویژگی بحث

توا یظد بظرای  ظام      ام دامنه فاکتور بسیار مهمی ا ه. شما می بودن در مورد  ام دامنه توافق  ظر دارد. کوتاه و قابل به یاد  پاری
کنیظد در  ای کظه ا تخظاب مظی    د و یا ازلغات متداول زبان بهره ببرید. در بسیاری از اوقات  ام دامنهدامنه یک کلمه جدید خلق کنی

های کسب درآمظد بظرای دالالن اینتر تظی     های ارزشمند یکی از روش د ترس  یسه و قبال ثبه شده ا ه. خرید و فروش دامنه
ترین پسو د  ام دامنه( در د ترس ا ه کظه   )محبوب .comو د دار با پس دامنه تک کلمه معنیا ه. هم اکنون تعداد بسیار کمی 

 های محبوب و پرا تفاده برای  ام دامنه هستند.  یز از پسو د .net. و orgقبال تو ط کسی ثبه  شده باشد. پسو دهای 

ردترین پظر کظارب   .comهظای خظدماتی ا ظه. دامنظه      های مربوط بظه  ظازمان   کمتر تجاری و بیشتر برای دامنه .orgدامنه 
در ا تهای آن قرار دهنظد بنظابراین ا تخظاب ایظن      .comهای وبی هستند. اغلب کاربران عادت دار د بعد از  ام دامنه پسو د  دامنه

کنید قبال تو ط کس دیگری  پسو د بر دیگر پسو دها ارجحیه دارد. احتماال  ام دامنه دات کامی که برای  ایه خود ا تخاب می
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توا ید با مبلغ منا ب دامنه را از او بخرید این کار را بکنید وگر ه بدون  گرا ی آن را  ر این صورت اگر میخریداری و ثبه شده، د
 کنار گذاشته و  ام دامنه منا ب دیگری ا تخاب کنید.

ICANNشو د. از طریق  ایه  پسو دهای جدید دامنه چند وقه یکبار معرفی می
تمام پسو دهای مورد  فهر هتوا ید  می 0

level-http://www.icann.org/en/registries/top-بظظه آدرس  فهر ظظهتفاده را ببینیظظد. بظظرای مشظظاهده ایظظن ا ظظ

domains.htm .بروید 

 سازی تکنیکال ساختار سایت: بهینه
 2محتوای  ایه )چگو ه  ایه خود را  اختاربندی کنید(،  اختار آدرس اینتر تیدر این بخش به شرح مباحثی ما ند موقعیه 

هظایی باشظد،    های بیشتر  ئو ) ایه باید شامل چه آیتم های مورد ا تفاده در آدرس  ایه(، تکنیک ) ام و وضوح فولدرها و فایل
که تمامی  کات گفته شده به  وعی با هم  و مقداری که باید بگیرد( و پیمایش  ایه. درک این مطلب مهم ا ه H1ما ند تگ 

برای  اخه یا طراحی دوباره  به عنوان راهنمای  کات یفهر ت توا ید چک در ارتباط و روی یکدیگر تاثیرگذار هستند. در ادامه می
  ایه خود مشاهده  مایید.

 موقعیت محتوا

جستجو دارد.  اختار  ایه شظما ارزش آن را بظرای    ادی در موفقیه شما در بازاریابی با موتورهایی اختار  ایه شما  قش ز
شود را راضی بظه حضظور بیشظتر در  ظایه شظما و       تر از آن، کاربری که وارد  ایه شما می دهد و مهم موتور جستجو افزایش می

 کند.پرداخه پول می

از طریظق آن قابظل    بایسه در  زدیکی صفحه اصلی  ایه حضور داشظته و بظه راحتظی    محتواهای اصلی  ایه شما حتما می
 بظا  ،های مختلف را برای ر یدن به قصد خود طظی کنیظد   د تر ی باشند. به یاد بیاورید هنگامی که در یک  ایه  یاز ا ه الیه

کظاربران   درواقعدهید.  شو د آ ها را از د ه می های بیشتر می ، همچنان که کاربران وارد الیههای پیمایش در  ایه افزایش الیه
خواهنظد در کمتظرین    اید، آ هظا مظی   ها مهم  یسه آن را کجا گذاشته صول یا مطلب مورد  ظر خود هستند و برای آنبه د بال مح

مطلوب خود صرف کند به آ ا ی عطظای   نزمان و با کمترین تالش به آن بر ند. اگر کاربر تالش، فکر و زمان زیادی برای یافت
پظردازد.   های رقیب شما مظی  بنند و یا با زدن دکمه بازگشه به مشاهده  ایه ایه شما را به لقایش خواهد بخشید،  ایه را می 
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بندی منطقی محتوا تمرکز کنید، به این ترتیب کاربر به آ ا ی در  ایه شظما پیمظایش کظرده و بظه هظدفش       شما باید روی گروه
 ر د. می

هم ا ه، موتورهای جسظتجو  یظز بظه ایظن     هما طور که از دید کاربران،  اختار و آ ا ی پیمایش در جستجوی  ایه بسیار م
 طح(  4محدودی در عمق فولدربندی )کمتر از بایسه  طوح  دهند. از دید یک موتور جستجو  ایه شما می موضوع اهمیه می

 طح فولظدر تشظکیل شظده و مطلوبیظه کمظی بظرای موتظور         4داشته باشد. یک  مو ه آدرس اینتر تی به صورت زیر ا ه که از 
 جستجو دارد.

www.domain.com/flder1/folder2/folder3/folder4/file.html 

توان به این موضوع هم اشاره کرد که ما با تعیین  ظطح بظرای محتظوای خظود، اهمیظه آن را بظرای موتظور         از  گاه دیگر می
تظر از   اهمیظه  د کمگوییم محتوایی که در  طح چهارم از  ایه قرار دار کنیم. درواقع ما به موتور جستجو می جستجو مشخص می

 .تر از محتوای صفحه اصلی  ایه ا ه محتوای واقع در  طح دوم و بسیار کم اهمیه

تر ا ه. به یاد داشته باشید،  ختی پیمایش  ایه برای کظاربر   کنیم اهمیه این موضوع از  گاه کاربران بسیار مهم تاکید می
های دیگظر )و رقیظب  ظایه شظما(      جستجو برای برر ی  ایهدر ر یدن به هدفش باعث ترک  ایه شما و رجوع آن به موتور 

 شود. می

 ساختار آدرس اینترنتی

شظود.    ایه شما ا ه که در قسمه  وار آدرس مرورگظر  مظایش داده مظی    از وب یآدرس اینتر تی، آدرس هر صفحه و بخش
دو ظتی بظا    بظر توا ظد تظاثیر مثبتظی      ظازی آن مظی   هنشود با این که بهی  ازی این قسمه اغلب مورد غفله واقع می اهمیه بهینه

 موتورهای جستجو داشته باشد.

ها برای او حائز اهمیظه   کند  اختار این آدرس های اینتر تی طی می هنگامی که یک خز ده مسیر زیادی برای برر ی آدرس
درس اینتر تی )ما ند کلمظات کلیظدی   توا د اطالعاتی ورای یک آ ا ه و  باید در این مسیر دچار مشکل شود. همچنین خز ده می

 ه د ه آورد.مرتبط با  ایه( ب

 Spaceیکظی از  تظایج جسظتجوی عبظارت      0.2ا دازیم. در شظکل   در ادامه با هم  گاهی به یک  اختار آدرس اینتر تی می

shuttle atlantis کنید. را مشاهده می 
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 Space shuttle atlantisجستوی   تیجه 2.0 شکل 

کنید آدرس اینتر تی فظوق   توا ید یک آدرس اینتر تی مطلوب برای جستجو را ببینید. هما طور که مشاهده می در مثال باال می
ترین کلمات کلیدی مطلب بدون هیچ کاراکتر اضافی دیگر ا ه. با توجه به این مثال، هدف ما  اخه آدرس  ای از مهم مجموعه

اصلی  ایه ا ه که کاربر در موتور جستجو وارد خواهظد کظرد. بظدین ترتیظب شظما شظا س        اینتر تی با ا تفاده از کلمات کلیدی
دهید. همچنین کاربران  یز هنگام مرور  تایج  اخودآگظاه  ظاختار منا ظب ایظن      های باالی  تایج را افزایش می حضور خود در رده

 آدرس اینتر تی را بهتر یافته و رغبه بیشتری برای کلیک روی آن دار د. 

در آدرس اینتر تظی،   %21بین کلمات کلیدی روبرو شوید. عالمظه   %21های اینتر تی ممکن ا ه با عالمه  در بعضی آدرس
خظط  بهترین راه برای جدا کردن کلمات کلیدی در آدرس اینتر تی ا تفاده از عالمه  ( ا ه.Spaceتبدیل شده کاراکتر فاصله )

خوا ایی آدرس کمک و هم کار تشخیص کلمات کلیدی را بظرای موتظور جسظتجو     ا ه. اینکار هم به 2.0( ما ند شکل -) فاصله
  ماید. تر می آ ان

 ایتی را دارید، ا تخاب کلمات کلیدی که کاربر قصد تایپ آ ها در جعبظه جسظتجو    مجدد هنگامی که قصد  اخه یا طراحی
های مختلف  ایه خظود   ترین عناوین برای بخش همتوا ید م برای ر یدن به  ایه شما را دارد بسیار مهم ا ه. بدین ترتیب می

های صفحات  ایه شما، هم به موتورهای جستجو محتوای اصلی و مهم مطلب  را بیابید. ا تفاده از این کلمات کلیدی در آدرس
او را بظه   آورد به طظوری کظه  اخودآگظاه توجظه     فهما د و هم این کلمات را برای کاربر بصورت برجسته و پرر گ در می شما را می

  مه  تیجه مرتبط با  ایه شما جلب خواهد کرد.

هظای اینتر تظی بظا ا ظدازه حظروف       های اینتر تی، عدم ا تفاده از حروف بزرگ در آن ا ه. آدرس مطلب بعدی در مورد آدرس
هظای   سهای اینتر تی متفاوت را برای موتور جستجو دار د کظه ممکظن ا ظه در مظواقعی موجظب ثبظه آدر       متفاوت، حکم آدرس

تکراری شود. ا تفاده از حروف بزرگ در آدرس اینتر تی مزیتی در افزایش رتبه  ایه شما در  تایج موتورهای جسظتجو  ظدارد و   
 بهتر ا ه تمام آن را با حروف کوچک بنویسد.

 سازی تکنیکال بهینه
ها توجه داشته باشید. این عناصر بایسه به آ   ازی یک  ایه برای موتورهای جستجو عناصری وجود دارد که می برای بهینه

  امیم. شو د عناصر تکنیکال می های صفحه وب می دهند و مربوط به کد در پشه  ایه رخ می آن جایی کهرا از 
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Doctype 

0شود اشاره دارد. هما طور که تو ظط   به  وع کدی که در صفحه ا تفاده می doctypeعنصر 
W3C     ،تعریظف شظده ا ظه

doctype ند  اولین عنصر یک HTML  ا ه که قبل از تگ<html>  گیظرد.   قرار مظیdoctype   یظک تظگHTML 
کظه باعظث    ای ا تفاده شده ا ظه   یسه بلکه یک د تورالعمل ا ه به مرورگر وب برای دا ستن اینکه در این  ند از چه  سخه

 شود. در ه  مایش دادن محتوا تو ط مرورگر می

 www.w3schools.com/tags/tag_DOCTYPE.aspتوا ید بظه آدرس   می octypedبرای آشنایی بیشتر با 
 مراجعه  مایید.

 عنوان صفحه

 ازی یک  ایه برای کسب  ترین  کات بهینه گیرد از مهم قرار می <title>ا تخاب عنوان منا ب برای صفحه که در تگ 
گوید که محتویات این صفحه به طور کلی دربظاره   در  تایج موتورهای جستجو ا ه. عنوان صفحه به موتور جستجو می رتبه باال

های تو عه  ظرم افظزار داشظته     توا د عنوا ی با عبارت روش ای با محتوایی در مورد  رم افزار می چه چیزی ا ه. برای مثال صفحه
ده از کلمات کلیدی در قسمه عنوان صفحه ا ه. عنوان هظر صظفحه از  ظایه شظما     ترین محل ا تفا باشد. درواقع اولین و مهم

بایسه یکتا )متفاوت با صفحات دیگر( و به وضوح توصیف کننده محتظوای صظفحه و دربردار ظده کلمظات کلیظدی آن باشظد.       می
اتی باشظد کظه کظاربران    همچنین برای هر صفحه تنها یک عنوان صفحه تعریف کنید. دقه کنید عنوان صفحه شما حظاوی کلمظ  

 ی  باشد.کاراکتر ا گلیس 65جستجو خواهد کرد و کل عبارت عنوان بیش از 

 شود: می  وشتهزیر  HTMLصفحه بو یله کد  عنوانتگ مربوط به 

<Title> Page Title </Title> 

 

                                              

 

 

1World Wide Web Consortium 
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Meta Description 

گل به عنوان توضظیحات هظر  تیجظه بظه     این عنصر حاوی توضیحاتی در مورد صفحه ا ه که هنگام  مایش  تایج تو ط گو
کاراکتر ا گلیسی( و مرتبط حاوی کلمظات کلیظدی    051بایسه عبارتی کوتاه )کمتر از  شود. در این قسمه می کاربر  شان داده می

شود،  ظعی کنیظد از    محتویات این عنصر به کاربران موتور جستجو  یز  مایش داده می آن جایی کهبرای صفحه خود بنویسد. از 
  تایج کلیک کند. فهر هعبارتی ا تفاده کنید که توجه او را جلب کرده و روی لینک مربوط به  ایه شما در 

دا یظد   عدم وجود این عنصر هزینه زیادی به  ایه شما متحمل خواهد کرد. پر واضظح ا ظه کظه شظما بهتظر از گوگظل مظی       
کنظد، پظس چظرا او را در درک     گوگل در درک این موضوع اغلب غیر دقیظق عمظل مظی    لیدر باره چیسه و شما محتویات  ایته

 محتوای  ایه خود و در جهه اهداف خود راهنمایی  کنید 

شوید که گوگل آ ها را با ا تفاده از کلمات کلیدی مورد  گاهی هنگام مشاهد  تایج یک جستجو، متوجه توضیحات  تایجی می
اینهظا صظفحاتی   آوری کرده و کنار هظم قظرار داده ا ظه.     های مختلف صفحه جمع نده از بخشجستجو به صورت تصادفی و پراک

 ا ه.   بوده ا د و یا گوگل قادر به تشخیص آ ها را  داشته Meta Descriptionهستند که یا تگ 

ی بپرهیزیظد و بظی دلیظل    های امالی تر را در ابتدا قرار دهید. حتما از غلط در  وشتن این عنصر  عی کنید کلمات کلیدی اصلی
ا ظتفاده  کلمات کلیدی را تکرار  کنید. از یکتا و مرتبط بودن آن برای هر صفحه اطمینان حاصل کنید.  داشتن این عنصر بهتر از 

 آن در تمام صفحات ا ه. تکراری

 شکل زیر ا ه:ه د تور ا تفاده از این تگ ب

<META name=”Description” content=”Description Phrase”> 

 

Meta Keywords 

بایسه با کلمات کلیدی مرتبط و یا حتی کلمظات  این عنصر  یز یکی دیگر از عناصر مورد ظر موتورهای جستجو ا ه که می
های مختلفظی تایظپ شظود باشظد. در ایظن تظگ        کلیدی مشابه کلمات کلیدی شما که ممکن ا ه تو ط کاربران متفاوت به گو ه

توا د به ایظن شظکل    ( از هم جدا شده ا د قرار دهید. عبارت  هایی می.یدی که با ویرگول ا گلیسی )کلمه یا عبارت کل 51حداکثر 
بظرای   keewoordبینیظد   . هما طور که می"keyword1, two-word phrase, keyword2, keewoord"شود: 

 کنند تعبیه شده ا ه.جذب کاربرا ی که این کلمه را اشتباه تایپ می

آن  مایش بهتری از محتوای  ظایه شظما بظه    در تمیه باالیی برای موتورهای جستجو  دارد ولی ا تفاده اگرچه این تگ اه
باشید که بیش از حد کلمه و عبارت تعریف  کنید و از تکرار زیظاد کلمظات     دهد. در تعریف این تگ توجه داشته موتور جستجو می

 کلیدی بپرهیزید.

 صورت عمل می شود:بدین  HTMLبرای ا تفاده از این تگ در 
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<META name=”Keywords” content=”KW1, KW2,..”> 

 Hهای  تگ

ای  )به ترتیب شماره( برای موتورهای جستجو از اهمیظه ویظژه   <H1> ،<H2>  ..<H6>های  عبارات  وشته شده با تگ
برای مشظخص کظردن موضظوع مظتن در بظاالترین قسظمه آن        صفحات مختلف معموال از این تگ هابرخوردار د. در مقاالت و 

گوید که تمرکز اصلی متن بر چظه موضظوعی ا ظه و در چظه مظورد       این عبارت به کاربران و موتور جستجو میا تفاده می شود. 
 کند.  صحبه می

موضظوعات  قظرار داده و   <H1>بایسه برای صفحات خود، عبارت اصلی و کلیظدی محتظوا را داخظل تظگ      بدین ترتیب می
و زیر تیترهای داخظل مظتن را در    <H1>های با شماره باالتر قرار دهید. برای مثال تیتر یک مقاله را در تگ  تر را در تگ فرعی
ها با یک  اختار درختی عالوه بر پر ر گ کردن اهمیه عبارات اصظلی بظرای موتظور     قرار دهید. ا تفاده از این تگ <H2>تگ 

 دهد. ی مطلب  یز یاری میجستجو، آن را در  ازما ده

های قبلی به کاربری که در حال مشظاهده صظفحه  ظایه شظما ا ظه       ها برخالف تگ  کته مهم دیگر این ا ه که این تگ
شو د. به همین دلیل  عی کنید عالوه بر ا تفاده از کلمات کلیدی اصلی محتوا در این تگ، بظه جظذاب بظودن و      مایش داده می

هظا هسظتند  ظه     طی عبارات کلیدی  یز توجه داشته باشید. به یاد باشید کظاربر اصظلی  ظایه شظما ا سظان     پرهیز از بکارگیری افرا
 توا د به جذب بیشتر آ ها کمک بسیار کند. موتورهای جستجو، تیترهای منا ب برای محتوای مطالب  ایه می

 بصورت زیر ا ه: HTML حوه ا تفاده از این تگ ها در زبان 

<H1> Phrase </H1> 

 برای عکس ALT  تگ

ها برای افظزایش ترافیظک ورودی از موتورهظای جسظتجو ا ظه.       های  ایه هم یکی از موثرترین تکنیک  ازی عکس بهینه
پرداز د و بهینه بظودن عکظس    بسیاری از کاربران برای یافتن عکس مورد  ظر خود به جستجوی عکس در موتورهای جستجو می

 کنظد.  آن در  تایج اصلی موتور جستجو، آن را در  تایج باالی جستجوی عکس  یز  مایان مظی  ایه شما عالوه بر تاثیر در بهبود 
دهظد کظه حضظور     ما ند گوگل، در  تایج جستجوی اصلی خود عکس یا ویدئویی  یز  شظان مظی   یهمچنین گاهی موتور جستجوی

  شان داده شده ا ه. 2.2شکل  مو ه آن در   ایه شما در این  تایج  یز موجب افزایش ترافیک ورودی خواهد شد.
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 Jeep تیجه جستجوی 2.2 شکل 

 

شو د پتا سیل باالیی در افزایش ترافیک ورودی بظرای  ظایه شظما دار ظد بظه       هایی که باالی موتور جستجو ظاهر می عکس
 ظایه رتبظه    که ممکن ا ه خود صفحه وب حالیسهاین در منا ب بهینه شده باشند. ALTشرطی که با کلمات کلیدی و تگ 

 باالیی در موتور جستجو  داشته باشد ولی به این و یله ترافیک مستقیم زیادی از آ ها دریافه کند.

کنید، دقه کنید که عکس شما حاوی چه محتوایی ا ه. موتورهای جستجو به طور  گذاری می هنگامی که یک عکس را  ام
برای اینکظار از   بایسه به آ ها کمک کنید. ک محتوا و متون داخل عکس  یستند و شما در درک این موضوع میعادی قادر به در

کلمات کلیدی مرتبط با عکس ا تفاده کنید و به موتور جستجو بفهما ید این عکظس دربظاره چیسظه. رعایظه ایظن جزئیظات، راه       
 ه در فاز اول خرید هستند. ای برای آوردن کاربرا ی به وبسایه شما ا ه ک العاده فوق

های دیگر هم هسظه. یظک     گران  باشید اگر عکسی که در حال  مایش آن در  ایه خود هستید، در حال  مایش در  ایه
ها عکس  اعه برای فروش ا ه و اهمیتی  دارد کظه در چظه  ظایتی قظرار دارد. ایظن       عکس  اعه برای فروش در تمام  ایه

 مایظد.   کند که آن عکس را برای شما به منبع کسب ترافیک تبدیل مظی  را از دیگران متمایز میبهینه کردن عکس ا ه که شما 
 به این ترتیب شما یک مزیه رقابتی برای افزایش بازدیدکنندگان و فروش خود دارید.

 محتوا

تمرکز و یع منجر شود.  کنید تعیین می  محتوای اصلی وب  ایه شما با توجه به محصول یا موضوعی که روی آن تمرکز می
 گسظترده شود. در  گاه اول شظاید تمرکظز    و تمرکز محدودتر منجر به محتوای کمتر حول موضوعی خاص می گستردهبه محتوای 

ا ه  مملوهای دیگر ا جام شده و اینتر ه  تر به  ظر بر د ولی اینکار قبال بارها و بارها تو ط  ایه روی محتوای بیشتر، مطلوب
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توا ید روی محتوای خاصی تمرکز کنید و  شود. شما می . در مقابل تمرکز محدود بیشتر توصیه میگستردهاز محتواهای مختلف و 
 بروید. محتوای محدودی که تا کنون زیاد به آن پرداخته  شده و شما پیشتاز آن خواهید بود.  تا اعماق آن پیش

بازبینی و شود. با   ازی محتوا  یز به وضوح مشاهده می ضرورت آن در بهینه پیشتر به برر ی کلمات کلیدی اشاره شد که
موضوع و محصول خود تولید کنید. برای مثال در مورد خرید یک  اعه، توا ید محتوایی متمرکز بر  آوری کلمات کلیدی می جمع

توای  ایه خود  یاز او را هدف قرار بایسه در مح کنید مشتری در جستجوی بر د یا  وع خاصی از  اعه ا ه می اگر فکر می
 دهید. 

کند. محتوای  اگر صفحات  ایه شما دارای محتوای کمی باشد، ارزش آن  زد موتورهای جستجو بسیار کاهش پیدا می
بایسه از محتوای تکراری  کلمه باشد تا موتور جستجو آن را با ارزش بدا د. بعالوه این که می 251داقل حبایسه  صفحه شما می

رای صفحات مختلف خود بپرهیزید. در واقع وظیفه شما  وشتن محتوای یکتا و مرتبط )بر مبنای کلمات کلیدی آن صفحه( ب
توا ید این کار را به متخصص خود بسپارید، فقط به یاد داشته باشید که  برای هر صفحه ا ه. اگر در  وشتن تخصص  دارید می

های دیگر مطمئن  مالً مطلع کنید و از عدم باز شر محتوای خود تو ط او در  ایهاو را از موضوع صفحه و کلمات کلیدی آن کا
 شوید.

صفحه با محتوای یکتا آغاز  01بایسه با حداقل  محتواهای اصلی خود را در صفحات مختلف گسترش دهید.  ایه شما می
این هم شروع کنید و هدف کوتاه مدت خود  توا ید با تعدادی کمتر از به کار کند. اگر صفحات شما دارای محتوای قوی ا ه می

فهما د که  صفحه یکتا به موتور جستجو می 011صفحه با محتوای یکتا و مرتبط قرار دهید. داشتن  011را روی تولید حداقل 
 دردهد. های برتر افزایش می حضور در رتبه برای ایه شما دارای محتوای عمیق و مفیدی برای کاربران ا ه و شا س آن را 

صفحه شا س کمتری برای رقابه در کسب رتبه بهتر دارد. به یاد داشته باشید یکتا بودن محتوای  05تا  01مقابل،  ایه با 
های دیگر به  ایه شما لینک بدهند که این کار تاثیر بسیار زیادی در بهبود  شود صفحات و  ایه مطالب شما اغلب باعث می

های دیگر  یز ا تفاده کنید به شرط آ که ذکر منبع  توا ید از محتوای  ایه تولید محتوا میبرای  رتبه شما در موتور جستجو دارد.
را فراموش  کرده باشید و  ایه منبع شما را در ا تفاده از مطالبش محدود  کرده باشد. این  وع محتوا اگرچه کیفیه محتوای 

تر دیده شدن  ایه شما در موتور جستجو شده و اگر  ایه تولید شده تو ط خود شما برای اولین بار را  دارد ولی باعث بیش
 خواهید شد. باالتر از آ ها دیدهای داشته باشید در بین محتواهای مشابه در  تایج  بهینه

توجه به این موضوع ضروری ا ه که محتوا از  گاه یک کاربر ا سا ی،  وشته، عکس، فیلم و هر مطلب دیگری ا ه که در 
حالی که محتوا از دید یک موتور جستجو متفاوت ا ه. موتورهای جستجو  گاه خاص و محدودتری به  صفحه قرار دارد در
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بینند. دیده شدن کد محتوا، برای چند  ایه محتلف که محتوای یکسا ی دار د باعث  محتوا دار د، آ ها تنها کد صفحه را می
 شود محتوا برای موتور جستجو تا حدی متفاوت به  ظر بر د.  می

برای تمرین مطالب گفته شده بهترین کار این ا ه که شروع به  وشتن محتواهایی برای  ایه خود کنید، محتواهایی که 
های   ایه 0ها کمبود محتوای خود را با خوا دن خوراک بسیاری  ایه های رقیبتان باشد. اگرچه امروزه متفاوت و برتر از  ایه

ولی این راه حل کاملی برای رفع مشکل کمبود محتوا  یسه. محتوای یکتا و مرتبط  کنند دیگر و  مایش مطالب آ ها جبران می
  ایه شما ضروری ا ه. برای ادامه حیات و محبوبیه

 نویسی یک برنامه مقاله

برای محتوای خود  ازما دهی کنید. این موضوع ربطی به این که شما فروشنده کاال یا  ویسی  شما باید یک بر امه مقاله
 ویسی به شما کمک  آورید  دارد. یک بر امه مقاله هستید و یا از طریق جذب آگهی مرتبط با محتوایتان پول در میخدمتی 

کند محتوایی تولید کنید که کاربرا را جذب و آ ها را به لینک دادن به  ایه شما و خرید آ ان ترغیب کند. محتوای مملو از  می
ای جستجو به صورت مکرر  ایه شما را مورد برر ی قرار داده و تا اعماق آن را در شود موتوره کلمات کلیدی و یکتا باعث می

پایگاه داده خود ثبه کنند و هنگام جستجوی یک عبارت مرتبط با محتوای شما،  ایه شما را به کاربر جستجوگر  مایش دهند. 
 ن ا ه زمان زیادی ببرد.ی ممکوکار کسبتولید محتوای منا ب برای ر یدن به این اهداف ما ند آغاز هر 

 ویسی  ازما دهی کنید. یک راه آ ان برای اینکار  توا ید به آ ا ی یک بر امه مقاله برای تولید محتواهای یکتا و ارزشمند می
توا ید هر کارت را به یک صفحه از  ایه خود  های کوچک برای  وشتن یادداشه ا ه. به این و یله می ا تفاده از کارت

گذاری کنید. در این حاله شما ایده بهتری از تمامی صفحات  و آ ها را از صفحه اصلی تا زیرصفحات آن برچسب اختصاص دهید
 دهید. ها قرار می و موضوعات آ ها دارید و به این ترتیب هدف خود را تولید محتوا برای هرکدام از این آیتم

بایسه روی  آید و بیشتر می  ویسی کمتر بکار می مقاله یک ا ه تولید بر امه والکتر وکار کسباگر  ایه شما یک  ایه 
ها قادر خواهید بود  واحی مختلف  ایه خود را بهتر   ویسی بر امه  اختار  ایه تمرکز کنید. با صرف زمان برای ا جام این فیش

 بشنا ید و محتوای آن را به طور مطلوب  اما دهی کنید.

 ایه شما یک  ایه  ویسی برای آن تعبیه کنید.   بایسه یک تقویم مقاله برای اطمینان از رشد مداوم  ایه خود، می
شود.  در هر صورت باید تعیین کنید در چه تاریخی محتوای جدید به  ایه اضافه می تجاری باشد یا یک  ایه با محتوای آزاد،

به تولید محتوای جدید برای محصوالت و توا ید   با گذشه زمان و مشاهده بازخورد کاربران و ا تفاده از کلمات کلیدی جدید می
 خدمات خود بپردازید.
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عادی درحال تو عه  ایه خود هستید محتوای خود را هم افزایش دهید. اگر  ایه شما  طورتوا ید در حالیکه به  شما می
 وکار بکسای  ه تا چهار پسه جدید منا ب ا ه. اگر  ایه  یک  ایه صرفاً محتوایی ما ند وبالگ ا ه ار ال هفته

توا ید محصوالت خود را به  الکترو یک دارید برای محصوالت خود توضیحات و محتوای منا ب ایجاد کنید. با این کار می
کنند مستقیما معرفی  مایید. ذکر این  کته  یز خالی از  کاربران زیادی که قسمتی از توضیحات محصول شما را جستجوی می

الگی که به طور مداوم در آن محتوای مرتبط با موضوع فعالیه خود تولید کنید  قش لطف  یسه که همواره داشتن  یستم وب
های موبایل ا ه، قسمتی را  یز  باالیی در افزایش ترافیک  ایه شما دارد. برای مثال اگر  ایه شما مربوط به فروش گوشی

زایید. به این ترتیب بازار کاربران خود را هدف قرار برای اخبار موبایل یا مقاالت ایجاد کنید و به صورت روزا ه در آن محتوا بیف
 گذارید. دهید و محصوالت خود را خواه  اخواه روبروی آ ها می می

 ساخت لینک
ترین فاکتور موتورهای   ازی  ایه خود ا جام دهید. مهم بایسه برای بهینه ترین کاری ا ه که می  اخه لینک مهم

 اخه لینک برای یک  ایه  ا ه.اهای داخلی و خارجی آ ه تعداد و کیفیه لینکها  بندی  ایه جستجو مثل گوگل برای رتبه
کند. اول اینکه شما به د بال افزایش ترافیک  ایه خود هستید. وجود لینک شما در یک  ایه پر ترافیک،  دو هدف را د بال می

ود رتبه  ایه شما در موتورهای جستجو ا ه. کند. هدف دوم بهب درصد ا دکی از ترافیک آن  ایه را به  ایه شما رهنمون می
دهند این به معنای قابل اطمینان و مفید بودن  ایه شما ه و موتور جستجو به این  های دیگر به شما لینک می وقتی  ایه

کیفیه توا ید میزان اهمیه، قابل اعتماد بودن و  های مشهور و باکیفیه می آوری لینک از  ایه دهد. با جمع موضوع اهمیه می
  ایه خود را افزایش دهید.

. تر از کمیه ا ه ه بسیار با اهمیهبایسه به آن توجه داشته باشید این ا ه که هنگام  اختن لینک، کیفی  کته مهم که می
مالک اصلی  ایه با رتبه پایین ا ه.  01لینک از  01داشتن یک لینک با کیفیه از یک  ایه با رتبه باال به مراتب بهتر از 

ا ه که باال بودن  01تا  1ا ه. پیج ر ک یک عدد از  PR( یا Page Rankبندی در موتور جستجوی گوگل پیج ر ک ) رتبه
دهنده میزان محبوبیه صفحه  ایه  زد گوگل ا ه. صفحهات مختلف یک  ایه ممکن ا ه پیچ ر ک متفاوتی  این عدد  شان
 داشته باشند. 
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. همچنین برای فهمیدن ر ک یک ا تفاده کنید 0توا ید از  وار ابزار گوگل تلف میها و صفحات مخ برای مشاهده ر ک  ایه
هایی که در اغلب  تایج مرتبط با محتوایشان رتبه خوبی در گوگل  توان رتبه آن در  تایج را  یز مد ظر قرار داد.  ایه  ایه می

د موجب افزایش رتبه شما در موتور جستجو توا   ها میو قراردهی لینک در آ های با کیفیتی برای درج لینک هستند دار د،  ایه
 شود. 

های  شود بسیار مهم ا ه بنابراین زمان منا ب برای ا تخاب و رایز ی با  ایه هایی که به  ایه شما ختم می مدیریه لینک
توا د در زما ی کوتاه رتبه  ایه شما را کاهش دهد. برای مثال اگر  کیفیه می دهنده اختصاص دهید. ا تخاب لینک بی لینک

دهند. در  باشد دیگر موتورهای جستجو به  ایه شما اهمیتی  می هرز امهیه ویروس یا  ایتی که لینک شما در آن قرار دارد  ا
کنند   به  ایه شما لینک داد، موتورهای جستجو با شما برخورد می هرز امهکیفیه یا  آید که اگر  ایه بی اینجا  والی پیش می

های بی کیفیه کم باشد  د شما هستند، اگر تعداد لینکدر پا خ به این  وال باید توجه داشه که موتورهای جستجو به د بال قص
های خارجی شما با کیفیه باشد مشکلی وجود  دارد، ولی اگر موتور جستجو تشخیص دهد شما به عمد در  و اغلب لینک

 تان جریمه خواهد کرد. دهید شما را با کاهش رتبه کیفیه لینک قرار می های بی  ایه

های گرفتن لینک از  کار آ ا ی  یسه. حتی در عصر اینتر ه  یز یکی از بهترین راههای دیگر  گرفتن لینک از  ایه
های دیگر کاری  کنید که رفتار شما  های دیگر مذاکره مستقیم با آ ها ه. در هنگام درخوا ه لینک از صاحبان  ایه  ایه

 ما کمک کند:توا د به موفقیه ش به  ظر بر د. رعایه فرآیند زیر در گرفتن لینک می هرز امه

 یک  ام و ایمیل مستقیم از صاحب  ایه پیدا کنید. .0

 یک یادداشه صادقا ه در مورد او تنظیم کنید. .2

ثابه کنید یک ا سان هستید ) ه یک ماشین فر تنده ایمیل!( و خود را به طور کامل با ا م و اطالعات تماس  .9
 م آمادگی کنید.معرفی کنید و برای ادامه گفتگو در صورت صالحدید طرف مقابل اعال

 اطالعات مربوط به محل لینک درخوا تی و متن آن را به طرف مقابل بدهید. .4

 عی کنید ایمیل شما حاوی یک تعیین موعد مودبا ه باشد. برای مثال بخواهید ایمیل شما ظرف یک یا دو هفته  .5
 آینده برر ی شود و اعالم کنید منتظر پا خ هستید.

تمایلی به قبول خوا ته شما  داشه  راغ  فر بعدی بروید. به یاد داشته باشید همه از اگر فرد مقابل پا خی  داد یا  .6
 گو ه تنفر دار د. هرز امهفعالیه 

ها یکی از صفحات اصلی خود )معموال با  ام  های مختلفی وجود دارد. اغلب  ایه ها روش برای یافتن اطالعات تماس  ایه
های  دهند. در مواردی دیگر  ایه س ایمیل، شماره تماس و آدرس خود قرار میتماس یا ارتباط( را برای قرار دادن آدر
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های  دهند. یکی دیگر از روش های مختلف را در اختیار شما قرار می های اطالعاتی اطالعات تماس  ایه دایرکتوری و با ک
توا ید  می www.whois.comا ه. از طریق آدرس  WhoIsبد ه آوردن اطالعات تماس یک  ایه ا تفاده از 

های مختلف را بیابید. این اطالعات تماس ممکن ا ه مربوط به واحد فروش یا پشتیبا ی  ایه  اطالعات تماس مربوط به  ایه
 دهد. اطالعات مربوط به دامنه  ایه مایکرو افه را  شان می 9.2شکل  باشد.

پردازیم. برای کاوش  تبدیل ترافیک دریافتی از موتورهای جستجوی اصلی به مشتری می های در فصل بعد به برر ی روش
بیشتر در د یای بازاریابی جستجویی آماده باشید. آوردن کاربران از مراحل مختلف چرخه جستجو/خرید و تبدیل آ ها به مشتری از 

 مباحث اصلی فصل آینده ا ه.

 

 WhoIsاطالعات  2.9 شکل 
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 به مشتری نرایگا جستجوهای  تبدیل ورودی .3

قطعی از شما دار د، مدیریه آ ها در  های موتورهای جستجوی رایگان قصد خرید با توجه با اینکه تعداد کمی از ورودی
 ایه شما به طوریکه احساس راحتی کنند و به مطلوب خود د ه یابند بسیار مهم ا ه. جهشی که از مرحله تحقیق تا مرحله 

گیری درمورد خرید  هایی دارد. شخصی  خرید برای یک کاربر وجود دارد جهش بزرگی ا ه و  یاز به تفکر زیادی برای تصمیم
ا ه قصد خرید داشته باشد ولی به دالیل مختلفی آماده خرید  باشد. راهنمایی این گروه از کاربران برای تبدیل آ ها به  ممکن

مشتری بسیار مهم ا ه. به عنوان صاحب  ایه فرض کنید تمام کاربرا ی که از موتورهای جستجوی رایگان به  ایه شما 
 آیند از این د ته هستند. می

ک بازبینی بر روی  ایه شما داشته باشیم و بر روی مواردی که به تبدیل این گروه از کاربران به مشتری کمک بیایید با هم ی
  امیم: کند با دقه تمرکز کنیم. ما این موارد را پنج رکن اعتماد می می

0اختیار -0
 

2اتتوضیح -2
 

9 ادگی -9
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0پیگیری -4
 

2امنیه -5
 

کاربران  ایه شما مهم ا ه. ایجاد اعتماد در کاربر بسیار مهم هدف این تمرین این ا ه که دریابید چه چیزهایی برای 
حتی شماره کارت اعتباری را دارید. کاربران  اا ه زیرا شما قصد گرفتن بسیاری اطالعات شخصی و محرما ه او ما ند آدرس ی

 ها یک مرحله حیاتی ا ه. اگر شما دهند بنابراین ایجاد اعتماد در آ ها قرار  می اغلب به راحتی این اطالعات را در اختیار  ایه
 تر به خوا ته آ ها عمل خواهید کرد. بتوا ید کل فرآیند را از  گاه آ ها ببینید بهتر و  زدیک

 اول اعتماد: اختیار رکن
محصولی در موتورهای جستجو به جستجو پرداختید و به  ایتی رهنمون شدید.  دبه یاد بیاورید هنگامی که شما برای خری

ولی شما برای خرید به تصاویر مختلف از زوایای بینید  میدر  ایه یک عکس از محصول به همراه توضیحات مختصری از آن 
تری ما ند وزن، ا دازه، ر گ و غیره  جزئیتر ببینید و اطالعات  خواهید این محصول را از  مای  زدیک متفاوتی  یاز دارید. شما می

تری  توا ستید از  زدیک آن محصول را دیده و به آن د ه بز ید تا بتوا ید ا تخاب مطمئن کنید می آرزو میحتی از آن داشته باشید.
شود  رید میای جز دیدن یک عکس و مقداری اطالعات جزئی برای کلیکی که منجر به خ باشید. ولی در حال حاضر چاره  داشته

  دارید.

پردازیم. اگر شما به عنوان صاحب  ایه، وقه کافی بر روی معرفی کامل و با جزئیات  کلیه این رکن می نحال به بیا
 مایی و د تر ی به کیفیه بهتر برای  محصول و خدمات همره آن گذاشته باشید و چند عکس منا ب با قابلیه بزرگ

وان گفه یک  ایه  منا ب دارید که کاربر در آن از اختیار باالیی در برر ی و خرید ت محصوالت خود فراهم کرده باشید می
کند. به  بیند از این پس دیگران را  یز با شما مقایسه می هنگامی که یک کاربر  ایه منا ب شما را میمحصول برخوردار ا ه. 

های خود را تصفیه کرده  ا د، ا تخاب مختلف روبرو شدهاین ترتیب کاربرا ی که پس از جستجو با چند ا تخاب خرید از چند  ایه 
 گزینند. و  ایه شما را برمی
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را برر ی کنید موردی که در  eBayکند. اگر شما فروشندگان موفق در  این مورد را تایید می eBay گاهی به  ایه 
های  عکس به کاربران داده ا د.اغلب آ ها مشترک ا ه میزان اختیار ا تخابی ا ه که به و یله عکس و توضیحات منا ب 

کنند و  برای رعایه این موارد تالش میکند. آ ها  تر به خرید بیشتر کمک می تر و روشن تر و توضیحات جزئی بیشتر و با کیفیه
 بیشتر به مغازه مجازی آ ها و خرید بیشتر ا ه.مستقیم پا خ کاربران به این تالش  ر  زدن 

توا ند برای جلب اعتماد  ها می  ایهتوا ند  ظرات خود را با صاحب  ایه درمیان بگذار د. این   ها کاربران می در برخی  ایه
کنند احتمال  رات مثبه را در  ایه منتشر کنند. اگر کاربران شما را از طریق موتور جستجو پیدا میخود، برخی از این  ظ کاربران

بایسه بین محتوای  ایه و  یابد. شما می ب ایجاد اعتماد اهمیه زیادی میزیادی دارد که برای آ ها  ا آشنا باشید و به این ترتی
 ها را بپوشاید و  عی کنید آ ها را اصالح کنید. های خود ببالید، بدی ایجاد اعتماد تعادلی برقرار کنید. به خوبی

د و به آ ها اختیار درک و بایسه به کاربران و موتورهای جستجو ثابه کنید که قابل اعتماد هستی به طور خالصه شما می
بایسه هم برای موتورهای جستجو باشد هم کاربران. یک  دهید. دقه کنید این اعتماد می می افهم  ایه و محصوالت خود ر

 کند.  ایه منا ب با رعایه مواردی که گفته شد، رتبه خوبی در موتورهای جستجو کسب می

 : توضیحاتاعتماد رکن دوم
شود توضیحات با جزئیات کامل ا ه. از اینکه به تمام  اعتماد کاربران و تبدیل آ ها به مشتری میرکن دیگری که منجر به 

آوری اطالعات و توضیحات کامل درباره  اید مطمئن شوید. زمان کافی برای جمع اشاره کرده محصول خود اطالعات و  کات
های اطالعات را در توضیحات خود در ظر بگیرید و از  محصول اختصاص دهید و آن را روی  ایه خود منتشر کنید. تمام جنبه

 ترین موارد  یز  گذرید. ترین و جزئی بدیهی

تر ا ه را فراموش  کنید. اگر در دورا ی قرار دارید که اخبار و  در بیان توضیحات خود، مسائلی که برای کاربران شما مهم
بایسه ا باب بازی بی خطر خود را به همراه  ه، شما میبازی چینی برای کودکان ا  اطالعات حاکی از خطر  وعی ا باب

مورد و اضافی بر د ولی تاثیر زیادی در  توضیحاتی در این مورد به کاربران  مایش دهید. اگرچه ممکن ا ه چنین اطالعاتی بی
 تبدیل بازدیدکننده شما به خریدار دارد.

ر  ایه و توضیح آن به مشتری اختصاص دهید. مشتری همچنین زمان کافی برای تحقیق درمورد مراحل بعد از  فارش د
توا ید امکان  میشما ممکن ا ه بخواهد اطالعاتی در مورد  حوه ار ال محصول، مالیات و موارد دیگر مرتبط با آن بدا د. 

 محا به هزینه ار ال را  یز در  ایه خود فراهم آورید.
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توا ید بخشی در  ایه شما باشد که به  واالت متداول پا خ داده  راه دیگر برای کسب اعتماد از طریق توضیحات کامل می
از  واالتی ا ه که بیشتر برای کاربران پیش  فهر تیها وجود دارد  در  ایه 0اید. این بخش که اغلب با  ام  واالت متداول

شود،  ایجاد اعتماد در کاربران شما میایجاد چنین موردی  ه تنها باعث  کند. آید و پا خ به آ ها، بسیاری  قاط مبهم را رفع می می
کند. هنگام ایجاد این بخش   یاز می بی  یز شود پر یده می بلکه شما را از پا خ تک تک تلفنی و ایمیلی به  واالتی که مکرراً

 هیچ  والی را بی پا خ  گذارید و به طور مرتب آ ها را بروزر ا ی کنید.

 رکن سوم اعتماد: سادگی
کننده  یسه   برای کاربر گیجیافتن مطلب مورد  ظر آیا   به اطالعات چقد در  ایه شما  اده ا ه پیمایش و د تر ی

دیل آن به خریدار بسیار موثر ا ه که در ادامه  حوه ایجاد این  ادگی اطالعات و توضیحات زیاد  ایه شما در جذب کاربر و تب
 .دهیم شرح می ادگی را 

تر در  اطالعات جزئی آ ها را پیدا کند. صفحه قرار دهید به طوری که کاربر بتوا د فوراً اطالعات مهم و اصلی را در ابتدای
بدین ترتیب عکس محصول در ابتدای صفحه قرار  .تر و اطالعات خیلی جزئی بازهم پایین گیر د تر صفحه قرار می  قاط پایین

گیرد و  پس اطالعاتی ما ند وزن، ا دازه و غیره  های محصول، توضیحات مربوط به محصول قرار می گیر د.  پس از عکس می
 شود.   مایش داده می

توا ید  اس و ..( میبرای  مایش اطالعاتی که در محصوالت مشترک ا ه )ما ند قوا ین خرید،  حوه ار ال، اطالعات تم
ها پا خ به  واالتی هستند که برای کاربر  شود. این لینک مرتبط می مورد  ظرلینکی در ابتدای صفحه تعبیه کنید که به صفحه 

دهد  قطه ابهام یا پنها ی  آوری اطالعات واضح و  اده به کاربران  شان می گیر د.فراهم مهم ا ه لذا در ابتدای صفحه قرار می
  خواهند شد. زده شگفهارد و آ ها پس از  فارش محصول وجود  د

بایسه در  یستم ثبه  فارش و پرداخه شما هم وجود داشته باشد و کاربر را از ادامه فرآیند خرید  ایجاد  ادگی می
پرداخه شود تا ثبه آن در  بد خرید، ثبه  فارش و  منصرف  کند. فرآیند خرید یک محصول از کلیکی که برای ا تخاب آن می
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برخی معتقد د مراحل خرید بهترین محل برای  شان دادن محصوالت بایسه واضح و مشخص باشد و مشتری را گیج  کند.  می
دیگر به مشتری ا ه به امید آ که  بد خرید پرتری داشته باشد. در این حاله بهتر ا ه تنها محصوالت مرتبط به مشتری 

د. پیشنهاد محصوالت مرتبط با ا تفاده از  و  ردرگرمی او در فرآیند خرید  شوپیشنهاد داده شو د و باعث شلوغی صفحات 
 شود. های او در  ایه ا جام می های قبلی کاربر و یا فعالیه پروفایل و رو د خرید

( اگر با کلیک روی یک کتاب فرآیند خرید آن را adinebook.comبرای مثال در  ایه فروشگاه کتاب آدینه بوک )
های مرتبطی که افرادی مشابه شما آ ها را خریداری کرده ا د روبرو خواهید شد. بدین ترتیب احتمال  با پیشنهاد کتاب آغاز کنید

باعث فروش بیشتر محصوالت  ایه خواهد  و افزایش  بد خرید خریدار بدون ایجاد  ردرگمی هنگام خرید برای او وجود دارد
 کند.  ازی این روش ا تفاده می یشنهاد دهنده برای پیادهشد.  ایه فروش کتاب آمازون  یز از  یستم پ

. افرادی که از این  ایه خرید کرده ا د ا ه www.godady.comا تفاده  اصحیح از این مورد  یز  ایه یک مثال 
 کننده کرده ا ه.  طوریکه فرآیند خرید را گیجدا ند که  ایه تالش زیادی برای افزایش محصوالت  بد خرید دارد به  می

 ام کرده ا د و عالقه چندا ی به ثبه  ام مجدد برای خرید یک  های مختلفی ثبه اغلب کاربران در  ایه آن جایی کهاز 
را  یز فراهم آورید. البته با ایجاد امکا اتی از جمله تخفیف یا   ام بدون ثبهمحصول  دار د، بهتر ا ه امکان خرید برای کاربران 

توا ید قبل از خرید توضیحاتی درمورد  می  ام در  ایه ترغیب  مایید. توا ید آ ها را به ثبه اطالعات اضافی برای کاربران عضو می
هایی ا تفاده کرد که  توان از  ایه  ام می برای اجرای  یستم خرید محصول بدون ثبه  ام در  ایه بدهید. مزایای ثبه

هایی هستند. کاربران پس از کلیک و ا تخاب محصول مورد  ظر، برای درج  فارش و  آوری چنین  یستم مخصوص فراهم
ها اطالعات کاربران را هنگام درج  فارش ثبه  این  ایه شو د. ها رهنمون می تکمیل فرآیند خرید از  ایه شما به این  ایه

 دهند.  اختیار شما قرار میکرده و در 

 رکن چهارم اعتماد: پیگیری
را  0 خوا ته فهر هاگر قصد دارید اطالعاتی از خریداران  ایه خود داشته باشید و بعدا آ ها را پیگیری کنید  اختن 

خود که  های دهد که هنگام مرور محصوالت  ایه برخی عالقمندی به کاربرن این امکان را می فهر هفراموش  کنید. این 
ذخیره کنند و بدین ترتیب در  قسمهبا یک کلیک در این  به جای قرار دادن در  ب خرید، اکنون قصد خریدشان را  دار د  هم

از این  این روش برای پیگیری یک خریدار بعد از اولین مراجعه بسیار مفید ا ه. مراجعه و خرید بعدی آ ها را مد ظر قرار دهند.
 های دیگر آ ها ا تفاده  مود. ادآوری عالقمندی کاربران به آ ها از طریق ایمیل و یا شناخه عالقمندیتوان برای ی می فهر ه
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 ام در این  ایه و افزودن محصوالت  با ثبها ه.  eBay.comمطرح در اجرای این فهر ههای  ترین شرکه یکی از بزرگ

 فه خواهید کرد.دریا eBayهای یادآوری از  خوا ته خود، هرزگاهی ایمیل فهر هبه 

دهد ایجاد اعتماد در کاربران باعث بازگشه آ ها به  های آ الین اهمیه زیادی دارد. تجربه  شان می ایجاد اعتماد در محیط
 ایه، قدرتمند شدن بر د، ایجاد وفاداری در مشتریان، پشتبیا ی و بازاریابی دهان به دهان تو ط کاربران و در  هایه کسب 

دهید، کاربران  یز در د یای  شود. هما طور که در محیط واقعی خرید از مغازه معتمد محله خود را ترجیح می میدرآمد بیشتر 
کنند. اگر شما بتوا ید اعتماد کاربر را جلب  کند در ذهن خود خلق می هایی که  یازهای آ ها را رفع می ای از  ایه مجازی مجموعه

 .کنید کنید، خود را وارد این مجموعه می

 رکن پنجم اعتماد: امنیت
به مرحله خرید آن  زدیک شده ولی هنوز  هستنددر حال جستجو و تحقیق در مورد یک محصول  انهنگامی که کاربر

گرد د. یکی از عوامل مهم در اطمینان  ای برای هزینه کردن می آ ها هنوز د بال دلیل و  شا ه. ا دکامال برای آن آماده  شده 
خاطر مشتری از پرداخه هزینه، برقراری امنیه ا ه. مشتری هنگام پرداخه اطالعاتی ما ند  ام، آدرس، شماره تماس و حتی 

ه در این مرحله او در  ایه شما احساس راحتی و امنیه کند. دهد و بسیار مهم ا ه ک شماره کارت خود را در اختیار شما قرار می
 های امن آن، کمتر کاربری از پرداخه آ الین هزینه هراس دارد. های پرداخه تحه وب و پروتوکل امروزه با پیشرفه تکنولوژی

ر  کند. برای بایسه از لحاظ فنی در طول مراحل  فارش و پرداخه هزینه امن باشد و کاربر احساس خط  ایه شما می
 ر یدن به این هدف موارد زیر را مد ظر قرار دهید:

 های مورد ا تفاده در  ایه  ای حاوی توضیحات مربوط به امنیه پرداخه در  ایه و پروتوکل یک لینک به صفحه
 داشته باشید.

 .اگر از  ازمان معتبر خاصی گواهینامه امنیه دارید با لوگو و توضیحات در  ایه قرار دهید 

 د و با نکنید  اختگی  باش دقه کنید  ظراتی که منتشر می کنید. منتشررات مشتریان قبلی در مورد اعتماد به  ایه را  ظ
هایی که مخصوص ا تشار  ظرات ا ه )ما ند  د. کاربران ممکن ا ه با گشه در  ایهن ایه شما منطبق باش

epinions.comشده در  ایه شما پیدا کنند که باعث  لب هایی با  ظرات منتشر ( یا موتورهای جستجو تناقض
 اعتماد خواهد شد.
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با مشتریا ی طرف هستیم که آماده ا د را جلب کردیم  پس از اینکه اعتماد کاربرا ی که از موتورهای جستجو به  ایه ما آمده
برای چنین کاربرا ی مسیر  وجود داشته باشد. امر. آ ها به قصد خرید در  ایه شما هستند و  باید ما عی  ر این خرید هستند

 آور ا ه. کننده برای خرید یا شلوغ کردن محیط خرید بسیار زیان گیج

 حوه  مایش  ایه به چنین کاربرا ی متفاوت با کاربرا ی ا ه که برای کسب اطالعات محصول وارد  ایه شده ا د و هنوز 
دهند در  توضیحات در مورد محصول  دار د و ترجیح میهای بزرگ و  قصد خرید آن را  دار د. آ ها دیگر  یاز به دیدن عکس

توا ید  . در این زمان شما میار ال را مشاهده کنند و هزینه و زمانصفحه مربوط به خرید اطالعات مربوط به قیمه محصول 
خرید محصول تعدادی از محصوالت مرتبط را به خریدار معرفی کنید ولی توجه داشته باشید تمرکز او از قصد اصلی اش که 

 ازی  بد خرید و فرآیند پرداخه  مایش اولیه مراحل آن به  ینهههای منا ب برای ب یکی از رویکردا تخابی ا ه پرت  شود.
 کاربر ا ه.

آیند و  سبه به کاربرا ی که در  پردازیم که از طریق جستجوهای پولی به  ایه شما می در فصل بعد به برر ی کاربرا ی می
 تری به آمادگی خرید قرار دار د و  یاز ا ه رفتار متفاوتی با آ ها داشته باشید.  شد در مرحله  زدیکاین فصل برر ی 
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 بازاریابی از طریق جستجوهای پولی .4

امروزه ا تفاده از جستجوهای پولی برای جذب بازدیدکننده بسیار مر وم شده ا ه. جستجوهای پولی تبلیغاتی هستند که 
شو د. این تبلیغات در گوگل به شکلی  باال یا اطراف صفحات وب ظاهر میمیان، در دهید  هنگامی که جستجویی ا جام می

ترین راه برای جذب  ترین و  ریع جستجوهای پولی  ادهقرار گرفته ا د.  متمایز از  تایج عادی در باال و  مه را ه صفحه
 شو د. ارائه می یز کاربران اینتر تی به یک  ایه هستند که تو ط  ه موتور جستجوی برتر د یا )گوگل، یاهو و بینگ( 

دهند که پول بیشتری  ینکی میکنند و محل بهتر برای  مایش جستجو را به ل های تبلیغاتی ما ند مزایده عمل می این  یستم
ای خاص و تعیین عبارات و کلمات کلیدی که عالقمندید هنگام  بدین ترتیب شما با اختصاص بودجه کند. برای آن پرداخه می

کنید. در آغاز یک کمپین برای  های دیگر آغاز می جستجوی آ ها  مایش داده شوید مبارزه بر  ر جایگاه بهتر را با  ایه
 ازی میزان پیشنهاد روی کلمات کلیدی را به گوگل بسپارید تا  توا ید بهینه ( می0در گوگل )گوگل ادوردز جستجوی پولی

 ار ال کند. یدکننده را با بودجه شما به  ایه شمابیشترین بازد

دهید بسیار مهم ا ه. هرچه یک کلمه کلیدی  ای که به آ ها اختصاص می تصمیم برای ا تخاب کلمات کلیدی و هزینه
تر و پر ا تفاده تر باشد قیمه رقابتی آن  یز بیشتر ا ه. به همین دلیل قیمه رقابتی کلمات فار ی بسیار کمتر از  محبوب

کار با گوگل ادوردز و  دالر  یز صرف کرد. 0توان تا کمتر از  می روی کلمه بر کلیککلمات ا گلیسی ا ه به طوری که برای هر 
 خارج ا ه. مطلبابزارهای آن جزئیات زیادی دارد که از حوزه این 
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 سازی تبلیغات پولی بهینه
ه ا دازید باید مطابق روش معقولی حرکه کنید و قبل از پرداخ هنگامی که اولین کمپین جستجوی پولی خود را راه می

هزینه اطالعات کافی در مورد ارائه دهنده  رویس و جوا ب مختلف کار بد ه آورید. متا فا ه از د ه دادن مقدار هنگفتی پول 
ای که برای کلیک کاربر در ظر گرفته اید  قش ا ا ی در تبدیل  در کمتر از چند روز در یک کمپین کار دشواری  یسه. صفحه

 .کنند ها به خریدار ایفا می ورودی

 ازی  ایه برای موتورهای جستجوی رایگان، ا تخاب کلمات کلیدی منا ب برای کمپین جستجوی پولی هم  ما ند بهینه
شود )لینک  اگر کمپین جستجوی پولی شما در کنار  تایج موتور جستجویی مثل گوگل  مایش داده می ای حیاتی ا ه. مرحله

با شود(،  یازی  یسه کلمات کلیدی که  با جستجو  مایش داده میتبلیغاتی باال و  مه را ه صفحه جستجو که مرتبط 
در  تایج باالی جستجوی رایگان هستید را  یز در  تایج پولی ا تفاده کنید. تصور کنید  ایه شما با  به طور عادیجستجوی آ ها 

له اگر در کمپین جستجوی پولی شود. در این حا در  تایج اول گوگل ظاهر می یافزار موبایل به طور عاد جستجوی عبارت  رم
 دلیل پرداخه کرده اید. ای اضافی و بی افزار موبایل را مد ظر قرار داشته باشید و کاربری روی آن کلیک کند هزینه  یز عبارت  رم

کمپین جستجوی گوگل امکان یافتن کلمات مرتبط با کلمات کلیدی شما و افزودن آ ها به کمپین جستجو را  یز فراهم کرده 
 ا ه.

بایسه عبارتی که قرار ا ه به عنوان متن تبلیغات شما  مایش داده شود را ا تخاب کنید. با توجه به اینکه تنها  در ادامه می
توا د تاثیر بسزایی روی تعداد و کیفیه )اینکه  توا ید چند کلمه برای این عبارت به کار ببرید، یک عبارت تبلیغاتی منا ب می می

 حد خریدار هدف شما بوده ا ه( داشته باشد.کننده تا چه  کلیک

ای ا ه که اگر  ا تخاب صفحه ورود منا ب برای کمپین جستجوی پولی بسیار مهم ا ه. منظور از صفحه ورود، صفحه
بایسه به  حوی طراحی شو د که کاربر  شود. این صفحات می کاربر موتور جستجو روی تبلیغ شما کلیک کند وارد آن می

این صفحه ممکن ا ه  ترین اطالعات را مشاهده کرده و برای ادامه برر ی  ایه و خرید  هایی ترغیب شود. مهمای از  چکیده
ا تفاده  ای باشد که مخصوص این کار تعبیه شده ا ه. اکنون در  ایه شما وجود دارد و یا صفحه یکی از صفحاتی باشد که هم

بدین ترتیب  شود. جستجوی پولی برای ایجاد صفحه ورودی توصیه میهای کمپین  ای جدید با محتوایی خاص ورودی از صفحه
اید صفحه ورودی مجزایی   توا ید برای هر محصول که در کمپین جستجو با کلمات کلیدی خاص خود شرکه داده شما می

 برد. این کار به شدت  رخ تبدیل ورودی به خریدار  ایه شما را باال می تشکیل دهید که مخصوص همان محصول ا ه.

توجه داشته باشید برای هر د ته و  وع از محصوالت و خدمات کمپین جداگا ه با کلمات کلیدی متفاوتی تشکیل دهید. 
د داد. مزیه رقابتی ا تفاده ربط برای یک کمپین مشتریان خاص شما را هدف قرار  خواه ا تفاده از کلمات کلیدی مختلف و بی

 گیری مخاطبان مشخص ا ه. پولی موتورهای جستجو در تمرکز روی  وع خاصی از محصول یا خدمه و هدف  از کمپین

های برتر حضور  دار د( ا تفاده کنید و بودجه  برای شروع یک کمپین، از کلمات کلیدی اصلی )که به طور عادی در رتبه
تر کرده و بودجه  توا ید کلمات کلیدی خود را بهینه اص دهید. با گذشه زمان و آشنایی با کمپین میبه آ ها اختص  روزا ه کمی

 تبلیغاتی را  یز افزایش دهید.
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که کاربری از طریق موتور هنگامی  ازی فرآیند خرید بسیار مهم ا ه.   اده،جذب کاربران از طریق جستجوهای پولیدر 
یک  حاوی اطالعات منا ب و رو د مشخصی برای ادامه فرایند خرید محصول باشد.بایسه  شود می جستجو وارد صفحه ورود می

کمپین جستجوی موفق را  ابود کند. با کوتاه و  اده کردن فرآیند معامله،  ککننده خرید ممکن ا ه به طور کامل ی فرآیند گیج
کنند که ادامه مسیری که  مکان را فراهم میهای جستجویی مثل گوگل این ا کمپینکاربران خود را به خرید ترغیب کنید.

شده اشتباه ا ه آن را  که فرآیند خرید کامل شده یا خیر و اگر مسیر طیکنند را پیگیری کنید و دریابید  ها طی می ووردی
 تصحیح کنید.

لبته برخالف تری برای تبدیل کاربران به خریدار هستند که ا هما طور که مشاهده کردید جستجوهای پولی مسیر مستقیم
. برای مثال اگر بایسه  نجیده شود بر هستند. میزان بازگشه این هزینه تو ط درآمد بد ه آمده می جستجوهای عادی هزینه

تومان ا ه  911درصد ا ه و هزینه هر کلیک  01ارزد و  رخ تبدیل ورودی به خریدار  تومان می 2111محصول مورد  ظر ما 
 تومان هزینه شده ا ه. 9111تومان درآمد( میزان  2111سه زیرا برای هر یک خرید )ایجاد چنین کمپینی به صرفه  ی

هما طور که از  امش جستجو که امروزه اهمیه فراوا ی یافته، جستجوی محلی ا ه. بازارایابی از طریق دیگری از  حوزه
به داشتن وبسایه  دارید و یک برای جستجوی محلی  یاز پیدا ه  وعی جستجوی مرتبط با منطقه جغرافیایی خاص ا ه. 

 مند گرد د. بهره  وع جستجوتوا ند از این  های فیزیکی  یز می آدرس فیزیکی و شماره تلفن کافیسه به همین دلیل فروشگاه
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 محلی بازاریابی از طریق جستجوهای .5

های خاص قرار دارد. برای مثال هنگامی  خاصی ا ه که در محل وکار کسبو یافتن  ثبهمنظور از جستجوی محلی توا ایی 
اگرچه جستجوی محلی برای دهید.  گردید یک جستجوی محلی ا جام می افزار در تهران می که شما به د بال فروشگاه  رم

  یازمند آدرس و شماره تماس یک مکان فیزیکی ا ه. در اصلشود ولی  می هایی که محل فیزیکی  دار د  یز ا تفاده وکار کسب

 ازی ا ه و  پس خود   یاز ا ه. اولین مولفه مفهوم محلیشناخه و درک دو مولفه برای موفقیه در جستجوی محلی 
کنند منظور آ ها اغلب یافه شدن در یک یا چند  ها از جستجوی محلی صحبه می  ایه ایده جستجوی محلی. هنگامی که وب

برای مثال ممکن ا ه ترجیح دهید  ایه شما هنگام جستجوی محصول خاصی در مناطقی که از این محل خاص ا ه. 
خواهید در  تایج مناطقی  مایش  کنند یافه شود. برای مثال محصول شما چوب ا کی ا ه و می ول بیشتر ا تفاده میمحص

ر د ولی خالی از اشکال هم  آل به  ظر می پرداز د. اگرچه این  وع جستجو بسیار ایده میبیشتر داده شود که به ورزش ا کی 
ری مناطق در ارتباط باشید ولی  یازی  یسه حتما در همه آ ها حضور فیزیکی کنید با بسیا  ازی شما  عی می  یسه. در محلی

 داشته باشید. 

(  تیجه 0.5در مثال اول  )شکل  پردازیم. به برر ی دو مثال می2و جستجوی محلی 0 ازی برای روشن شدن تفاوت محلی
کنید. هما طور که مشخص ا ه  ده می( را مشاهMSNجستجوی هوا برای شهر تهران در موتور جستجوی بینگ )متعلق به 

  تیجه اول مشابه یکدیگر هستند و همگی در مورد هوای تهران. 01هر 
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  تایج جستجوی محلی در بینگ - 5.0 شکل 

و  weather.comچنین جستجوی یک جستجوی محلی  یسه.  ایه در اصل 
wunderground.comهای محلی در این مناطق  یستند. اگرچه آ ها محل فیزیکی در منطقه مشخصی  دار د  وکار بکس

 ا ه. شده محلیها ا ه. این جستجو یک جستجوی  ای از  احیه ولی هدف آ ها ارائه اطالعات هواشنا ی درمورد طیف گسترده
 آید. در ادامه مثال جستجوی محلی می

مشخص ا ه  قشه با تعداد 2.5در شکل در این مثال  تایج یک جستجوی محلی صحیح قابل مشاهده ا ه. هما طور که 
 توا ید روی آ ها کلیک کرده و برای دیدن جزئیات بیشتر بزرگنمایی کنید. زیادی آیتم پر شده که می

 

 

 

 

 

 

 ستجوی محلی در گوگل تایج ج - 5.2 شکل 
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در جستجوی محلی،  تایج شامل شظماره تمظاس و آدرس ا ظه.  تظایج دیگظر  یظز )چظه رایگظان باشظند چظه پظولی( شظامل             
 ظایه    یاز بظه داشظتن وب  و جستجوی محلی  0شده های محلی هستند. یکی از  قاط تمایز اصلی بین جستجوی محلی وکار کسب

 کظه  یظاز باشظد  ظایتی     شود بظدون آ  به همراه شماره تلفن و آدرس به راحتی یافه می وکار کسبا ه. در جستجوی محلی یک 
 داشته باشد.

خود داشته باشید تا موتور جستجو آ ها را  وکار کسببایسه شماره تماس و ایمیل از  برای حضور در جستجوی محلی شما می
کنیظد در اختیظار موتظور     ای که در آن فعالیه مظی  و زمینهخود  وکار کسبتوا ید اطالعات بیشتری در مورد   مایش دهد.  پس می

توا نظد شظما در    شما داشته باشند بهتظر مظی   وکار کسبهرچقدر موتورهای جستجو اطالعات بیشتری در مورد  جستجو قرار دهید.
 بندی کنند.  تایج خود رتبه

در جسظتجوی محلظی   شد متفاوت ا ه.  تبدیل کاربران جستجوهای محلی به مشتریان  سبه به مواردی که تا کنون برر ی
کند و تبدیل شدن این مشتری بالقوه بظه یظک    کاربر به جای  ایه شما، به اطالعات آدرس، تلفن و ایمیل شما د تر ی پیدا می

خریدار از مباحث تجارت  نتی ا ه. اینکه چقد  ریع شماره تماس و ایمیل شما پیدا شود و پا خگویی شما به چه شظکل باشظد   
زیادی در رضایه مشتری دارد. به همین دلیل حتما در جستجوی محلی خود، شظماره تمظاس و ایمیظل را  یظز قظرار دهیظد.        تاثیر

  اعته به مشتریان  یز در جذب آ ها موثر ا ه. 24پا خگویی 

ابزارهای بسیار جظذاب بظرای جلظب توجظه      2وبینارپردازیم. ویدئو و  در فصل بعد به یکی از ابزارهای  وین بازاریابی آ الین می
 وکار کسبهای مختلف  توا ید جنبه با این ابزار ارزان می ا ه. کنید ای که فعالیه می دن جایگاه شما در زمینهکاربران و محکم کر

و کظار   ت  معی و بصری به کاربران  شان دهید به طوریکه تصور کنند با محصوالت و خدمات بظا کیفیتظی  ظر   اخود را با اطالع
 دار د.
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 وبینارهاو  هاویدئوبازاریابی از طریق  .6

توا ید با آ ها رابطه محکمی برقرار کنیظد.   دارید.  پس می برای جذب کاربران خود، آ ها را به تحسین وا می با ا تفاد از ویدئو
 ز ند. آ ها به طور مکرر برای دیدن ویدئوهای جدید به شما  ر می

بظدیل کظاربران بظه    توا د به ایجاد اعتماد آ ها کمک بسیاری کند و به ایظن ترتیظب  ظرخ ت    تعامل با کاربران از طریق ویدئو می
ای پیظام تبلیغظاتی خظود را در آن     توا ید به شکل زیرکا ه های شما، می با افزایش توجه کاربران به ویدئویابد.  مشتریان افزایش می

ای برای قرار دادن چیزهظایی مثظل لوگظو،     های امروزی فضای گسترده در ویدئوها در ذهن بیننده باقی بما ید.  بگنجا ید و تا مدت
بدون اینکه به تصظویر و محتظوای   یک ویدئو  2یا پا وشه 0توا د در  ربرگ . این موارد میوجود داردو حوزه فعالیه  ازمان  شعار

 قرار بگیرد.اصلی آن آ یب بز د 

 بازاریابی ویدئویی
با گسترش ا تفاده از ویدئوهای آ الین، جستجوی ویظدئو  یظز بسظیار مظورد ا ظتقبال جسظتجوگران اینتر تظی قظرار گرفظه.          

های ویدئویی مثل گوگل ویدئو و یوتیوب )که متعلق به گوگل ا ه( از منابع اصلی ویدئو در اینتر ظه هسظتند کظه روزا ظه       ایه
های تجاری  یز به اهمیه آ هظا   ها و  ایه های آ الین در بین کاربران اینتر تی،  ازمانبا  فوذ ویدئوها بازدیدکننده دار د.  میلیون

 پی برد د و د ه به کار شد د.
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دهظد. اگرچظه    ای  تایج مرتبطظی را در اختیظار کظاربران موتورهظای جسظتجو قظرار مظی        امروز جستجوی ویدئویی در هر زمینه
اهو قادر به ارائه  تایج جستجوهای ویظدئویی هسظتند، ولظی هنظوز از درک     موتورهای جستجوی قدرتمندی مثل گوگل، بینگ و ی

هظا درک و   دلیل این موضوع اینسه که موتورهای جستجو قظادر  یسظتند ویظدئوها را ما نظد ا سظان     در ه محتویات آن عاجز د. 
جستجوی ویظدئو اطالعظات   های مخصوص  گهداری و  به همین دلیل  ایهمشاهده کنند و به محتویات آن د تر ی پیدا کنند. 

برای مثظال جسظتجو در  ظایه    آور د.  و توصیفات  از ده یا قراردهنده آن ویدئو به د ه می ، کلمات کلیدیها سبچخود را از بر
البتظه روزا ظه تعظداد     دهد. یوتیوب ویدئوهایی که تیتر یا توضیحات آ ها حاوی عبارت مورد ظر باشد را به عنوان  تیجه  مایش می

شود و بظرای   باعث کاهش دقه جستجوی آ ها می کار شو د که این یدئو  یز بدون اطالعات متنی روی اینتر ه آپلود میزیادی و
 موتور جستجو قابل درک  یسه که این ویدئو در مورد چیسه.

های خظالی  بایسه زمان کافی برای پر کردن تمامی فیلظد  هنگامی که قصد آپلود ویدئویی در  ایتی مثل یوتیوب را دارید می
آن اختصاص دهید و به یوتیوب بفهما ید که ویدئویی که در حال آپلود آن هستید در مورد چه موضوعی ا ه. با اینکار  ه تنها به 

کنید، بلکظه بظا اطالعظات مختصظری کظه بظرای ویظدئو درج         دهی و  مایش  تیجه شما هنگام جستجو کمک می  ایه برای رتبه
 ابتدا اطالعاتی درمورد موضوع ویدئو شما داشته باشد و  پس روی آن کلیک کند و آن را ببینظد.  کنید کنید به کاربر کمک می می

گذارید این فرآیند برای شما بسیار  ریع خواهد بود. پس به عنظوان مرحلظه    ای ویدئو به اشتراک می اگر شما به طور منظم و دوره
کنیظد   اشته باشید که توضیحات  وشتاری برای هر ویدئویی که آپلود میبه خاطر د ازی ویدئو،  برای بهینهترین مرحله  اول و مهم

 را فراموش  کنید.

 ویدئوهای یکتا و مفید
هنگام جستجوی ویدئو هیچ چیز بدتر از این  یسه که  تایج به د ه آمده غیر مرتبط، غیر مفید یا تکراری باشظند. هنگظامی   

ع خاصی را در  ظر دارید، عبارت کلیدی مرتبط با آن را در جعبه جسظتجو  روید موضو که شما به  ایتی برای جستجوی ویدئو می
به موضظوع  شوید که تیتر و توضیح منا بی  دار د و  هایی مواجه   ز ید اگر با  تایجی از فیلم وارد کرده و وقتی دکمه جستجو را می

 ازید به بکر و مفید بودن آن بسیار توجه کنید.  یبنابراین هنگامی که یک ویدئو مشوید.  شما مرتبط  یستند  ردرگم و  اامید می
 اخه ویدئوی جدید اگرچه ممکن ا ه دشوار به  ظر بر د، ولی موقعیه شما را در میظان ا بظوهی از ویظدئوهای بالا ظتفاده تظا      

 کند. ها تثبیه می مدت

مورد آن صظحبه  شظده ا ظه. کظار     جدید به این معنا  یسه که از موضوعاتی ا تفاده کنید که تا به حال در  ی اخه ویدئو
هظای  ظو بظرای  ظاخه      روی چنین موضوعاتی جستجوهای کمی را دربر خواهد داشه و چندان برای شما مفید  خواهد بود. ایده

هایی که مرتبط بظا موضظوعات    توا د حول موضوعات پر کاربردی باشد که هنوز به خوبی به آ ها پرداخته  شده و یا ایده ویدئو می
 هستند. درواقع ممکن ا ه خود موضوع جدید  باشد ولی  وع  گاه شما به آن متفاوت ا ه.مهم روز 

توا یظد در   شود. با مقداری تمرین می توجه کاربران به ویدئو های شما می بپردازیم که باعث جل در ادامه به برر ی  کاتی می
 ای شوید. وعات حرفهگذاری ویدئو در ا واع موض کمی در زمینه  اخه و به اشتراکزمان مدت 
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 ویدئوهای کوتاه
کننظد، زمظان بیشظتری     موثرترین ویدئوها کوتاه هستند )حدود  ه دقیقه(. ویظدئوهای طظوال ی فضظای بیشظتری اشظغال مظی      

شظود. اگظر شظما از طریظق      می برای کاربر آ ها بارگزاریتر از همه زمان بیشتری  یز صرف  بایسه صرف آپلود آ ها کرد و مهم می
توا ید فرآیند کار را برای او  اده و  ریع  مایید. ویظدئوی   بایسه تا می ویدئو قصد جذب کاربر و تبدیل آن به مشتری را دارید می

 تظایج مراجعظه کنظد.     فهر ظه بعظدی   یشود کاربر از دیدن آن پشیمان شده و به ویظدئو  طوال ی با زمان بارگزاری باال باعث می
یافتن بهترین زمان برای ویظدئو  شود.  مچنین ویدئو طوال ی در صورت بارگزاری منا ب هم گاهی باعث بی حوصلگی کاربر میه

 شود. پس از بارها تمرین  اخه ویدئو حاصل می

ا ظه.   0تری درباره آن  اخه، مرورها و مسائل مطرح حول یک محصظول  توان ویدئوهای طوال ی یکی از موضوعاتی که می
این قسم ویدئوها صرف کنند تا به اطالعات بهتری در مورد یک محصول د ه پیظدا  ران حاضر د زمان بیشتری برای دیدن کارب

شود کاربر بظه طظور    تولید ویدئوهای این چنینی با کیفیه باال و اطالعات منا ب باعث میتری داشته باشند.  کنند و خرید مطمئن
 حصوالت دیگر به ویدئوهای شما  ر بز د.مکرر برای دیدن مرورهای دیگر در مورد م

 ویدئو توضیحات نوشتاری
بایسظه   هظا  یسظتند و مظی    تر  یز اشاره شد، موتورهای جستجو قادر به درک محتظوای ویظدئو ما نظد ا سظان     هما طور که پیش

ئو در یظک صظفحه و افظزودن    توا ید این کار را با قظرار دادن ویظد    وشتاری همراه ویدئو برای آ ها فراهم آورد. شما می یتوضیحات
 کنند.  بندی  تایج خود ا تفاده می توضیحات مرتبط به آن ا جام دهید. موتورهای جستجو این توضیحات را برای رتبه

توا ید   ازید، اطالعاتی موردی مربوط به آن ویدئو را  یز در کنار آن فراهم آورید. به این ترتیب می هنگامی که یک ویدئو می
بیننظد دقظه کنیظد     کنید بیاورید. از آ جاییکه کاربران  یز این توضیحات را می را در هر محلی که ویدئو را آپلود میاین توضیحات 

 اشتباه امالیی و گرامری  داشته باشید. این موارد عبارتند از:

 ای در تیتظر   یرکا ظه .  وشتن یک تیتر بهینه برای ویدئو بسیار مهم ا ه. کلمات کلیدی مرتبط با ویدئو را به شکل ز2تیتر
تیتر ویدئو اولین مظوردی ا ظه   کند.  تر بودن آن کمک می کاراکتر ا گلیسی به بهینه 65ویدئو به کار ببرید. تیتر کمتر از 

 کند. بندی به آن توجه می که موتور جستجو برای یافتن میزان ارتباط و رتبه

 ایظد. ایظن    مظرتبط کظرده   آنکند که کلمظات کلیظدی منا ظب را بظه      و شما را مطمئن میئگذاری وید برچسب:0ها برچسب
 بایسه با محتوای ویدئو مرتبط باشند. می ای( ها )عبارات یک یا چند کلمه برچسب
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  و غیره. هنگامی که کاربران در حال جستجوی ویدئوی خاصی هستند بظه   "فیلم"، "ویدئو"به کار بردن کلمات کلیدی
یا کلماتی به ایظن شظکل را  یظز بظه کظار       "فیلم"یا  "ویدئو"احتمال زیاد به همراه موضوع مورد  ظر خود، کلمه کلیدی 

 شود. بر د. به همین دلیل ا تفاده از این کلمات در تیتر و توضیحات توصیه می می

 برای ویدئوی خود عبارات کلیدی در ظر بگیرید که مرتبط با محتوای شما ه و مخاطبظان شظما   . 2دفعبارات کلیدی ه
توا ید با تصور اینکه کاربران چه چیز را جستجو کنند تا به ویدئوی شما بر ند  دهد. عبارات هدف را می را هدف قرار می

  تی و غیره کاربرد دار د.هایی مثل  ام ویدئو، آدرس اینتر پیدا کنید. این عبارات در مکان

 ها سازی آدرس بهینه
ها دار د و  موتورهای جستجو عالقه زیادی به اینگو ه آدرسبهینه، کوتاه و شامل کلمات کلیدی هستند.  9های اینتر تی آدرس

هظای   بایسه ا امی منا ظب بظه فولظدرها و فایظل     دهند. برای ایجاد آدرس اینتر تی بهینه می رتبه خوبی به کلمات کلیدی آن می
ا جظام شظده کمظک     ایه خود بدهید. این کار به موتورهای جستجو برای درک محتوای صفحه و میزان ارتباط آن با جستجوی 

 کند. می

 از لینک صفحات  ایه شما ه کظه کظار موتظور جسظتجو بظرای پیمظایش را        فهر تی.  قشه  ایه 4 قشه  ایه ویدئو
برای ویدئوهای  ایه  یز بسیار مفید ا ه. برای ویدئوها  قشه  ایه ایجظاد کنیظد و   ها  کند. ایجاد این  قشه می تر آ ان

شود موتورهای جستجو محتظوای شظما را بظه  ظرعه در      ا ی  مایید. این کار باعث میآن را با افزودن هر ویدئو بروزر 
 پایگاه داده خود ثبه کنند.

 کنید حتما با کلمات کلیظدی از صظفحات دیگظر  ظایه بظه آن       جدیدی آپلود می یهنگامی که ویدئو. 5های داخلی لینک
کند بلکظه   کاربران برای دا ستن موضوع ویدئو کمک میلینک بدهید. ا تفاده از عبارات کلیدی در متن لینک  ه تنها به 

های داخلی کمک شایا ی به بهبود رتبظه شظما در    لینک ازد.  موتورهای جستجو را  یز از عبارات مرتبط با ویدئو آگاه می
 کنند پس برای ایجاد آ ها زمان کافی اختصاص دهید.  تایج موتورهای جستجو می

 تظر   های مخصوص اینکار ما ند یوتیوب مهم گذاری ویدئو. آپلود ویدئو در  ایه تراکهای مخصوص به اش آپلود در  ایه
ن افتها بازدیدکننده دار د و بسظیاری از کظاربران بظرای یظ     ها روزا ه میلیون از آپلود آن در  ایه خودتان ا ه. این  ایه
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توا ظد روزا ظه    ما مرتبط و مفید باشد مظی کنند. اگر ویدئوی ش ها مراجعه می ویدئوی مورد  ظر خود مستقیما به این  ایه
 صدها و هزاران بازدیدکننده داشته باشد.

 اید. به این ترتیب اگر کاربری   مطمئن شوید که کد مربوط به ویدئو را در کنار یا زیر ویدئو قرار داده. 0کد قراردهی ویدئو
توا د از این کد ا تفاده کنظد. بظه     مایش دهد میاز ویدئوی شما راضی باشد و قصد داشته باشد آن را در  ایه خود  یز 

 دهید. های ویدئوی خود را افزایش می بازدیدکننده 2گذاری ویرو ی این ترتیب با یک به اشتراک

 کاربر شده توسطمحتوای تولید
بران را ترغیظب  کاربران ارزش این را دارد که در اطراف ویدئوی شما قرار بگیرد. شما باید کار شده تو طگاهی محتوای تولید

کنظد بلکظه اطالعظات     به گذاشتن  ظر زیر ویدئوها  مایید. این  ظرات  ه تنها دیگر کاربران را به دیدن ویدئوی شما ترغیظب مظی  
آورد که تاثیر مثبتی در دو تی بظا موتورهظای جسظتجو دارد.     اضافی و اغلب مرتبط و مفیدی را در اطراف ویدئوی شما فراهم می

های  امربوط به  ایتی هستند( و  )که اغلب حاوی لینک هرز امههای  م برای جلوگیری از کامنهوزمند  ظارت مداالبته این کار  یا
 کلمات  ا منا ب ا ه. 

 دهظد محتظوای خظود را بظا کظاربران بظه        . برای  ایه خود خبرخوان ایجاد کنید. خبرخوان به شظما اجظازه مظی   9خبرخوان
هایی ما ند گوگل  که قابل معرفی به  ایه4های جدید مطلع کنید. خبرخوان ر ا ه  یبگذارید و آ ها را از بروزر ا اشتراک

با کمک این ابزار به محض افزودن ویظدئوی جدیظد،    کند. کمک زیادی به افزایش بازدید ویدئوهای شما میویدئو ا ه 
 شو د. موتورهای جستجو و کاربران از وجود آن مطلع می

 ویدئوها حاوی تصاویر کظوچکی از   فهر هاید که   گذاری ویدو دیده های مخصوص به اشتراک . در  ایه5آیکن ا تخاب
هایی مثل یوتیوب به کاربر این امکان  که کلیه ویدئو درباره چیسه.  ایه دهد  شان می ه. این تصاویر به کاربر ا آ ها

 ک آن ا تفاده کند.های خاصی از ویدئو به عنوان تصویر کوچ دهند که از مکان را می

آ ها فقط به خظاطر یظک ویظدئو بظه  ظایه شظما       توجه داشته با شید که ویدئو یک راه عالی برای ارتباط با کاربران ا ه ولی 
ای صرف کنید و از این طریق محصوالت و خظدمات    ازی یک ویدئوی حرفه شما باید زمان کافی برای  اخه و بهینه آیند.  می
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شود کاربران اینتر ه بیشتر به  ایه شما مراجعه کننظد. یکظی از    موثر باعث می یای معرفی کنید. ویدئو خود را به شکل زیرکا ه
ایه شما ویدئوهای مربوط به مظرور و برر ظی محصظوالت و خظدمات ا ظه کظه       ویدئوهای بسیار موثر برای جذب کاربران به  

کنندگان اصلی از ایظن ویظدئوها هسظتند.     کنند ا تفاده تر  یز به آن اشاره شد. امروزه کاربرا ی که به صورت آ الین خرید می پیش
 خواهند. آ ها چیزی فراتر از تصاویر و اطالعات درباره یک محصول می

با هزینه کم و یک دوربین  اده ویدئوهای موثری بسازید. ممکن ا ه این کار برای اولین بار زمان زیظادی از  توا ید  شما می
 تر عمل خواهید کرد. ارزد و در  اخه ویدئوهای بعدی  یز بسیار  ریع کنید می شما بگیرد ولی به زما ی که صرف آن می

هایی ما نظد   با محصول مورد  ظر مطمئن شوید. و اگر آن را در  ایهدهید از مجاورت آن  اگر ویدئو را در  ایه خود قرار می
هایی ما ند   ایهتوا ید با عضویه اختصاصی در آن، لوگو و لینک  ایه را زیر ویدئوهای خود قرار دهید. دهید می یوتیوب قرار می

خظود بظه معرفظی     یاگر در ویدئو دهند. می در اختیار عالقمندان قرار یز کد مربوط به قرار دادن ویدئو در صفحات وب را یوتیوب 
در آن قرار دهید. به این ترتیب کاربران را به بازدیظد از  را های زما ی  توا ید پیشنهادهای خاص یا تخفیف پردازید می محصولی می

 کنید.    ایه خود ترغیب می

 ها وبینار
کنید و تاثیر روی تصمیمات خریظد کظاربران ا ظه.     ای که در آن تجارت می یک راه عالی برای رهبری زمینه 0وبیناربرگزاری 

امکان مشاهده مستقیم و ز ظده خظدمات و محصظوالت شظما بظرای کظاربران را در        وبیناربرخالف ویدئوهای  ایتی مثل یوتیوب، 
ای معمظولی  کند بسیار بیشتر از ویظدئوه  آورد. تاثیر این روش و میزان اطالعاتی که به کاربر منتقل می های خاص فراهم می زمان

کنظد و کظاربران زیظادی بظه تماشظای آن       های مختلف جذب می ها و  ایه های زیادی از خبرگزاری خوب، لینک وبینارا ه. یک 
  شینند.  می

ارزد. در  احتیاج ا ه ولی  تیجه آن بظه صظرف چنظین زمظا ی مظی      وبینارمقداری زمان و آزمایش برای یافتن  یازهای شما در 
یک روش عالی برای ایجظاد محتواهظای آموزشظی، تخصصظی و      وبینارما صدا و تصویر خود را  مایش دهید.  یاز  یسه حت وبینار

 راهنمایی ا ه.

بعالوه اینکظه  وجود دارد.  وبینارتبلیغات ویدئویی ا ه، ولی  کات بیشتری در ایجاد  یک  وع وبینارد  درحالیکه بسیاری معتقد
یک تجربه آموزشی ا ظه  وبینارآلی برای جذب و تبدیل به مشتری هستند.   سیل ایدهکنند پتا شرکه می وبینارکسا ی که در یک 

توا د ر ظیدن بظه ایظن     فروش کاالها یا خدمات  یسه بلکه از طریق تاثیرگزاری می آنکار و  شود که تو ط یک شرکه ارائه می
 تر کند. هدف را آ ان
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به عظالوه  ا دازد.  کنند که به موضوع آن عالقه داشته ا د و این شما را یک مرحله پیش می  ام می کاربرا ی در یک وبینار ثبه
کنند و این پیروزی دوم برای شما ه. شما قبل از اینکظه بظرای آ هظا      ام ایمیل و اطالعات تماس خود را وارد می آ ها هنگام ثبه

د باید به یاد داشته باشید که وبینار یک روش زیرکا ه و غیر مستقیم فروش ا ظه بظه همظین دلیظل     ایمیل تبلیغات فروش بفر تی
هظای    پس تمرکز بعدی شما بر روی ار ال ایمیظل بایسه قبل از ترغیب کاربر به خرید، از گرفتن اطالعات او مطمئن شوید.  می

 فروش به آ ها از طریق این راه تماس ا ه.

های شما به مشتریان ا ه به طوریکه خیلظی زیرکا ظه و غیظر مسظتقیم بظه       والت، خدمات و یا ایدههدف وبینار  مایش محص
توا م کاربران را به تجارت با خظودم تشظویق کظنم بظدون آ کظه       در واقع باید از خود بپر ید که چطور مید بال فروش آ ها باشید. 

 مستقیماً به آ ها پیشنهاد دهم 

دهید. آ ها خود به تجارت با شظما خواهنظد    به و یله اطالعات و اعتمادی ا ه که به آ ها می پا خ این  وال تقویه کاربران
کنند تصمیم  هایی را خودشان گرفتظه   اگر شما بدون پیشنهاد مستقیم، تنها روی آ ها تاثیر بگذارید، کاربران احساس میپرداخه. 

 ا د و شما بهترین ا تخاب هستید.

توا ید کاربران را مطلع کنید و روی آ ها تاثیر بگذارید. کاربران  اطالعاتی در مورد یک موضوع میگذاری  به و یله به اشتراک
مهم  یسه آ ها قبال شظما را  مشتاق چنین وبیناری هستند زیرا در پی کسب اطالعات بیشتر در مورد محصوالت مختلف هستند. 

 ر کار خود متخصص هستید.کنند شما د شناختند یا خیر، آ ها پس از وبینار احساس می می

 ظپردن چنظین    توا ید از متخصصان این حوزه که تجربه و توا ایی فنی الزم را دار ظد بهظره بگیریظد.    برای برگزاری وبینار می
به عالوه اینکه شما خود ارائه دهنده محصول یا امری به یک شخص  وم باعث باورپذیرتر شدن محتوای وبینار شما خواهد شد. 

 دهد. اشید اعتماد مخاطبا تان به شما را افزایش میخدماتتان  ب

کظاربران  شظود.   ایجاد یک وبینار مطلوب که کاربران پس از آن ترغیب به خرید محصول شده باشند باعث  ظبقه شظما مظی   
ر امظه  بایسه ب ما ند و تشنه کسب اطالعات بیشتر هستند. به همین دلیل شما می عالقمند به موضوع خاص با شما در ارتباط می

 ظام کظاربر    دقیق برای مدیریه این گروه از کاربران و همراهی آ ها تا تبدیل به مشتری داشته باشید. بر امه شما که از زمان ثبظه 
 تو د شامل مراحل زیر باشد: شود می برای وبینار آغاز می

  ای که بظا یظک    همراه دکمهیک ایمیل تشکر حاوی اطالعات مربوط به موضوع وبینار، زمان برگزاری و  خنران آن. به
. دقه کنید محتوای این ایمیل واضح و  ظاده  ثبه کندآ ها Gmailیا تقویم  MS Outlookکلیک این وبینار را در 

 باشد. ا تفاده از بالِه برای اینکار منا ب ا ه.

  ایظد )ما نظد      ام از کاربر گرفته  اعه قبل از آغاز وبینار. این ایمیل را با اطالعاتی که هنگام ثبه 24یک ایمیل یادآوری
هدف این ایمیظل   ازی کنید و به آ ها یادآوری کنید که ثبه  ام آ ها بابه چه موضوعی بوده ا ه.   ام کاربر(  فارشی 

 یسه از هر تبلیغ فروشی بپرهیزید.با یادآوری وبینار به کاربر ا ه و می

 توا ید چند  اعه قبل از آغاز وبینار  یز ایمیل یادآوری به او ار ال کنیظد. ایظن ایمیظل     این مرحله اختیاری ا ه ولی می
 بایسه بسیار  اده و کوتاه باشد. می
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 دقه کنید در هر ایمیل یک لینک به صفحه وبینار و پیو تن به آن داشته باشید.

 تمه جلسه، یک ایمیل تشکر از شرکه در جلسه برای کاربران ار ال کنید، از آ ها بابظه زمظان و تظوجهی کظه     پس از خا
نهاد یشظ های کسب اطالعات بیشتر حول موضوع را به آ ها پیشنهاد دهیظد. اگظر پ   صرف وبینار کرد د تشکر کنیدو روش

 یل محل منا بی برای ارائه آن ا ه.خاصی حول این وبینار و یا وبینار مرتبطی در آینده دارید این ایم

پس از پایان چرخه یک وبینار زمان آن ا ه که آدرس ایمیل آ ها را به فهر ه وبینارهای آینده منتقظل کنیظد. شظما از ایظن     
ربران  گرا ی بابه موضوع وبینار آینده  داشته باشید، کاکنید.  فهر ه برای ار ال اطالعات مربوط به وبینارهای آینده ا تفاده می

های مفید در ذهن آ هظا اعتمظاد ایجظاد     دهند که به موضوع وبینار جدید عالقه دار د یا خیر. با ار ال ایمیل خودشان تشخیص می
 کنید زیرا اعتماد عامل فروش ا ه.

 :کنیم را اشاره میدر ادامه تعدادی از پیشنهادات برای داشتن یک وبینار مطلوب 

 دقظه کنیظد اعضظای     بیشتر در یاد شما ما ده ا ه. ا گیزی برای شما داشته ا ه قطعا معلمی که  حوه تدریس هیجان
کننظده   ک و بی روح بپرهیزید. یادگیری را برای بیننظدگان  ظرگرم  ا گیز ارائه بدهند و از ارائه خشوبینار شما هم هیجان 

ای جلوگیری از بی حوصلگی بینندگان و به در ارائه خود از طنز  یز برکنید، اینگو ه آ ها شما را بهتر به یاد خواهند  پرد. 
 یاد پاری مطالب بهره ببرید.

    در ارائه خود از عبارات منفی  یز ا تفاده کنید. این کار برای بینندگان جالب توجه ا ه. برای مثال اطالعظاتی در مظورد
توا ند از  ا ند چه  باید بکنند، میها برای .. معرفی کنید. اگر بینندگان شما بد خوریم یا بدترین راه اینکه چطور شکسه می

تظر   ارائظه شظما را جظذاب    مختلظف  آ ها دوری کرده و راه در ه را ا تخاب کنند.  گاه متفاوت شما به تیترها و موضوعات
 کند. می

      شظو د و   محتوای  اده و ابتدایی داشته باشید. اگر محتوای ارائه شما  ظاده باشظد، کظاربران در درک آن  ظردرگم  مظی
دارد. در بسظیاری از   کنند. همچنین  ادگی مطلب شما را از پرت شدن از موضوع اصلی ارائه باز می باهوشی میاحساس 

بیننده برای دیدن بر د یا لوگظو   گیرد زیرا وبینارهای موفق، لوگو و بر د شرکه بسیار کوچک و در گوشه صفحه قرار می
 ه تبلیغات مستقیم.به وبینار  یامده و هدف تاثیرگذاری روی کاربران ا ه  

 های مختلظف مطلظب کمظک بسظیاری      و  ریع بخش نبندی و موردبندی کنید. این روش به فهم آ ا مطالب را فهر ه
شود مطالب زائد را از بین ببریظد و بظه ارائظه اهظم مطالظب       همچنین باعث می)ما ند ا تفاده از بالِه( کند. موردبندی  می

 بپردازید. 

  بظرای وبینظار کنیظد. در     مفیددر بیننده ارزش ایجاد کنید تا ما دگار شوید. زمان زیادی را صرف یافتن اطالعات اضافی و
ها و رازهایی را بگویید که آ ها را هرجایی  خواهند یافه. ایظن کظار در    تر شوید و به بینندگان خود تکنیک مطالب عمیق

  پارد. شما را در ذهن خود می کند و او بیننده ارزش و اعتماد ایجاد می
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های مختلفی برای ضبط وبینار و  مایش آن به مخاطبظان وجظود دارد    وبینارها ابزار مهمی برای افزایش مشتریان ا ه. روش
در وبینارهظا تمایظل خظود را بظه      بهتر ا هبایسه ایجاد یک تعادل بین اهداف آموزشی و اهداف فروش باشد.  ولی هدف شما می

 قرار دهید. مه آموزش 

 های ا تفاده از آن برای افزایش مشتریان خواهیم پرداخه. در فصل بعد به برر ی تبلیغات بنری و روش
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 بازاریابی از طریق بنر و تبلیغات اینترنتی .7

بظه   های مختلظف  ها و ا دازه ها در شکلامروزه بنر های اینتر تی هستیم. همه ما روزا ه در حال دیدن بنرهای زیادی در  ایه
د و منبظع اصظلی   گیظر   ه که در باالی  ایه قرار مظی ترین  وع بنر، بنری ا صورت ثابه و متحرک قابل مشاهده هستند. معروف

 ازی آن ترافیک قابل توجهی کسظب   توا ید با بهینه اگر شما آگهی دهنده یک بنر هستید می. ا هدرآمد بنری برای یک  ایه 
 کنید.

غاتی از یک  ایه تنها از راه تماس مستقیم با آن ممکن باشد ولی این کظار همیشظه بظه ایظن     ر د گرفتن بنر تبلی به  ظر می
های زیظادی وجظود دار ظد کظه      اکنون  ایه فروشند. هم ای می ها هستند که بنرها را به صورت شبکه شکل  یسه. بسیاری  ایه

ها که محلی برای اینکظار در   حتی برخی  ایهر د. تمایل به اختصاص فضایی برای شما در  ایتشان در قبال گرفتن هزینه آن دا
 .و با شما همکاری کنند ا د  یز ممکن ا ه با تماس شما به فکر این کار بیفتند  ظر  گرفته

 ظازی بنرهظای شظما     آیند  یازمند تمرکز خاصظی روی بهینظه   تبدیل کاربرا ی که از طریق کلیک روی بنرها به  ایه شما می
بایسه ا دازه و محظل   ا ه. این کار  یازمند ایجاد بنرهایی با محتوای مختلف و تسه آ ها برای یافتن بهترین ا ه. همچنین می

تظر و بظاالتر  تیجظه بهتظری      به دقه بسظنجیجد. بنرهظای بظزرگ    را پردازید برای آن می ای که قرارگیری بنر خود به  سبه هزینه
توا یظد در   آور د. به ایظن ترتیظب مظی     اعات یا روزهای خاص را فراهم میها  یز امکان  مایش بنر شما در  برخی  ایه دهند. می

 آیند. هایی وجود دارد که در ادامه می بنری ا تخاب  اعاتی که به  ظر شما پربازدید ا ه بنر خود را فعال کنید.برای تبلیغات

 های تبلیغات بنری شبکه
هایی که در روز در حظال   بسیاری  ایهدهنده تبلیغات بنری هستند.  هایی ا ه که  مایش  ایه ای از وب یک شبکه مجموعه

کننظد.   ان شظبکه، مبلغظی دریافظه مظی    ها هستند که به ازای  مایش یا کلیک روی بنر مشتری مشاهده آ ها هستید عضو این شبکه
توا د باعث افزایش فروش شما شود. با ایظن حظال بظه دلیظل عظدم تنا ظب        ها می دهنده در این شبکه حضور شما به عنوان آگهی

 ها اهمیه چندا ی  دارد. ها ا تفاده از این شبکه ای بودن  مایش های آگهی دهنده در اغلب موارد و فله آگهی با  ایه محتوای

 هفتم فصل
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یظک اطالعظات بیشظتری در مظورد      درجظه هظای   دو. در شبکه درجهیک و  درجه وع شبکه برای تبلیغات بنری وجود دارد:  دو
هظای   شظبکه  رخ ورودی بهتظری دار ظد. در    ها د شد وجود دارد. این  وع شبکههایی که آگهی شما در آ ها  مایش داده خواه  ایه
در ایظن  ظوع   دهنظد وجظود دارد.    هایی که آگهی  مایش می ری در مورد  ایهشفافیه کمتکه  رخ ورودی کمتری دار د  دو درجه

دهند  دارید و خطر این وجود دارد که آگهظی شظما در    هایی که آگهی شما را  مایش می شبکه آگهی، شما اطالع چندا ی از  ایه
 باشد.  مضریش داده شود که برای بر د و شخصیه  ایه شما ا ایه  امنا بی  م

ها شما فقط در ازای رویداد خاصظی   در این مدل کنند. هاد مینپیش 0کاراییهای پرداخه در ازای  ها مدل یاری شبکهامروزه بس
پردازید. اگر این رویداد خریظد محصظول باشظد     میمبلغی را بنر باشد، در ازای هر کلیک  یدهید. اگر این رویداد کلیک رو پول می

 دهید. د و در  هایه به خرید محصول بیا جامد پول میکنای هر کاربری که روی بنر کلیک شما در از

  بندی برای تبلیغات بنری  یاز به برقراری تعادل هزینه و میزان کلیک و بازدید دارد و به صرفه بودن آن بسته به هزینه بودجه
ورود کاربر از طریق بنظر بظه   شود متفاوت ا ه. واضح و  اده بودن فرآیند خرید پس از  و کیفیه بنر و  وع محصولی که ارائه می

  ایه  یز اهمیه بسیاری دارد.

 خرید مستقیم بنر
بایسظه   در ایظن مظوارد مظی   ها دشوارتر باشظد.   خریدن مستقیم بنر از یک  ایه ممکن ا ه  سبه به تبلیغات بنری در شبکه

ها این  ج بنر را بگیرید. بسیاری از  ایههای مختلف در ها و مکان مستقیما با صاحب  ایه تماس برقرار کنید و از او تعرفه ا دازه
شود ابتدا بنر را برای مدت زمان کوتاهی بظرای تسظه در  ظایه قظرار      ها را در صفحات اصلی خود قرار داده ا د. توصیه می تعرفه

 دهید و با توجه به بازخورد آن برای ادامه کار تصمیم بگیرید. 

های پر بازدیدی برای کظاربران اینتر ظه تبظدیل شظو د، بظه       آ ها به محلها باعث شده بسیاری از  گسترش روز افزون وبالگ
ها ا ه بظه   ها بسیار متفاوت با  ایه محیط اغلب وبالگگیری برای درج بنر هرگز آ ها را فراموشی  کنید.  همین دلیل در تصمیم

 ه باشید. گیرید توجه کافی داشت همین دلیل به محتوای بنری که برای درج در یک وبالگ در ظر می

هظا و   وبظالگ ها را محا ظبه کنیظد و بهتظرین آ هظا را ا تخظاب کنیظد.        ها و وبالگ پس از مدتی بازخورد بنرهای خود از  ایه
 های غیر ر می کوچک  زدیکی بیشتری با مخاطبان خود دار د.  ایه

حد ا تظار ا ه ولی شما متوجظه ایظن    ای که کرده اید بسیار پایین تر از در بسیاری موارد، میزان ورودی شما به  سبه هزینه
هظای   کنتظرل داشظته باشظید و گظزارش    گذاری کنیظد و   هدفهای تبلیغاتی که راه ا داخته اید  شوید. روی تمام کمپین موضوع  می
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د بظرای مثظال تصظمیم بگیریظ     هفتگی از آ ها تهیه کنید تا بتوا ید در پایان مدت قرارداد برای ادامه یا توقف آن تصظمیم بگیریظد.  
 درصد پایین ا تظار و هدف شما عمل کرده ا د متوقف کنید. 21یا  01هایی که تا  کمپین

 تبدیل کاربر به مشتری در تبلیغات بنری
اکنون زمان آن ا ه که ببینیم چطور مشتریان تبلیغات بنری خود را هظدف قظرار دهظیم. بظرخالف تبلیغظات متنظی و برخظی        

ات آ ها مبتنی بر  وشته ا ه، تبلیغات بنری جنبه بصری بیشتری دار د. گاهی اوقات یظک  های جمعی مثل روز امه که تبلیغ ر ا ه
دهظد. بظرای مثظال     تصویر منا ب ا دازه صدها کلمه پیام و مفهوم دارد و تبلیغات بنری چنین امتیازی را در اختیار شظما قظرار مظی   

 ک بنر  یازمند خالقیه فراوا ی در ا تخاب محتوا ا ه.توا ید تصویر محصول مورد تبلیغ را در بنر  مایش دهید. طراحی ی می

 های متداول بنرهای تبلیغاتی را مشاهده  مایید. توا ید ا دازه می 0.1شکلدر 
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 ا دازه های متداول تبلیغات بنری - 1.0 شکل 

ها ممکن ا ه بنا به  ظاختار  ظایه،     مایش داده شده ا ه بنرهای متداول هستند و برخی  ایه 0.1بنرهایی که در شکل 
تر به ابتدای صظفحه بازدیظد و کلیظک     تر و  زدیک اغلب بنرهای با ا دازه بزرگهای دیگر  یز در ظر بگیر د.  فضای بنری در ا دازه

 ران از این طریق و تبدیل آ ها به مشتری باشد.بایسه جذب هرچه بیشتر کارب هدف اصلی شما میبیشتری دار د. 

 ازی بنر )مثل ا تفاده از فایلهای  توا ید امکا اتی ما ند متحرک قسمه مهم کار مربوط به طراحی و  اخه بنر ا ه. شما می
اری بسیار کم بایسه حجم آن برای بارگز ( را  یز در بنر بگنجا ید. دقه داشته باشید اگر بنر شما متحرک ا ه میGIFفلش یا 
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بایسظه بنرهظا را بظا محتظوا و      شما مظی کلیوبایه فراتر رود.  91تا  21باشد. با توجه به  رعه اینتر ه در ایران این حجم  باید از 
 های مختلف قرار دهید تا بتوا ید میزان بازدهی هرکدام را برر ی کنید. ظاهر متفاوت طراحی کنید و در  ایه

بظا  (. 61*021ا ه )برای مثال  کمتر بسیار  های کوچک ی در اختیار دارید. این فضا در ا دازهبرای قراردهی محتوا فضای کم
هنگظام  تری داشته باشید و احتماال کمتظر  یظز دیظده خواهیظد شظد.       های کوچک ها و  وشته بایسه عکس ا تخاب فضای کمتر می

د بخواهید. حتی اگر آ ها این فضا یظا محظل را در  ظایه    ها از آ ها فضای بیشتر و محل بهتری برای درج بنر خو مذاکره با  ایه
 خود  داشته باشند ممکن ا ه با افزایش تقاضا آن را ایجاد کنند.

خواهید به وضوح در آن آمده ا ه. برای مثال ترغیظب آ هظا بظه خریظد فظوری،       های بنر می مطمئن شوید چیزی که از بیننده
توا یظد   ، کلیک برای تخفیف بیشتر و تماس با شما ممکن ا ه بخش پر ر گی از بنر شما باشد. میر ام، پیو تن به یک وبینا ثبه

 از عبارات خالقا ه توجه بیشتری را به بنر خود جلب کنید. با ا تفاده 

افتنظد. بظرخالف تبلیغظات     شو د و از چشم کاربران مظی   کته دیگر مهم در مورد بنرها این ا ه که آ ها به  رعه فر وده می
بایسظه گهگظاه    مظی برای حف  اثربخشی خود ها به خوبی منظور خود را بر ا ند، تبلیغات تصویری  متنی که ممکن ا ه تا مدت

 آید. ها ه به یک شکل در  ایتی قرار دارد دیگر به چشم مخاطبان  می ر تکراری که ماهیک بنمورد بازبینی و تغییر قرار بگیر د. 
 .آ ها را تازه  گه داریدبلیغات خود را به صورت هفتگی  ظارت کنید تا اگر  یاز به تغییر دارد ت

یه بیشتری از یک تصویر  اده توا ید بنرهای زیبایی خلق کنید که جذاب با ا تفاده از ابزارهای قوی گرافیکی )ما ند فلش( می
شظود بنرهظای متحظرک بهتظر دیظده       چشم ا سان بیشتر به چیزهای متحرک جلظب مظی   آن جایی کهبرای کاربر داشته باشند. از 

توا ید محتوای بیشتری در آ ها بگنجا ید. البته افظراط در   شو د. به عالوه به جهه توا ایی تحرک و جابجایی عبارات در آن می می
 منجر به از د ه رفتن پیام اصلی بنر شما خواهد شد.  این کار

شظود.  ظوال اصظلی     تصور کنید در طراحی و درج بنر موفق بوده اید و ترافیک منا ب با کلیک روی آ ها وارد  ایه شما می
به محصول مرتبط اینجا ه که اکنون چگو ه این بازدیدکنندگان را به مشتری تبدیل کنید  اطالع از اینکه با کلیک روی هر بنر 

اولین چیزی ا ه کظه کظاربر پظس از     اشویم  قطه شروع خوبی ا ه. صفحه ورودی هر بنر اهمیه زیادی دارد زیر با آن وارد می
هیچ چیز بدتر از ایظن  د یا خیر. د فرآیند خرید را تا پایان طی کنگیر شود و آ جا ه که تصمیم می کلیک روی بنر با آن روبرو می

افزار آموزش زبان وارد یک  ایه شوید و  یاز باشد برای یظافتن آن وقظه صظرف     کلیک روی یک بنر خرید  رم یسه که شما با 
 دهید. کنید و جستجو کنید. رفتار کاربر شما  یز اینچنین خواهد بود و شما یک خریدار بالقوه را به همین راحتی از د ه می

شود، اگر کاربری از طریق بنر وارد  ظایه شظما شظود ولظی از      میهما ند جستجوهایی که از طریق موتورهای جستجو ا جام 
 لاگظر در طظو  بندد و این  ه تنها شکسه شما بلکه پیروزی رقبای شما  یز هسه.   اختار و محتوای  ایه راضی  باشد آن را می
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خ تبدیل آ ها به مشتری کظم  اید و ترافیک بازدید منا ب بوده ولی  ر های زیادی داشته یک کمپین تبلیغاتی مشاهده کردید کلیک
  ه.ا بوده بدا ید مشکل از  ایه شما

ا تفاده کنید. بظه ایظن    0گر گوگل گرهای اینتر تی مثل تحلیل توا ید از تحلیل برای یافتن عله عدم تبدیل و مشکل  ایه می
شو د( چقدر زمظان در آن   ای که با کلیک روی بنر وارد آن می یابید که کاربران پس از آمدن به صفحه ورود )صفحه و یله در می

توا ید مشکل صظفحه ورود   این ترتیب میبند د. به  رو د یا اینکه کال  ایه را می ای می کنند و پس از آن به چه صفحه صرف می
اگظر مشظاهده کردیظد تعظداد      شظو د را جظذب کنیظد.    خود را پیدا کنید و گروهی که در اولین ورود به  ایه به مشتری تبدیل  می

کننظد زیظاد    شو د ولی از محصول دیگظر خریظداری مظی    کنند و وارد صفحه ورود یک محصول می کاربرا ی که روی بنر کلیک می
 . ها بنر کنو ی با بنر این محصول راه بهتریشوید که تعویض  ا ه متوجه می

کنند اغلب تمایل به ا جام آن پیظام    ام و ..( کلیک می ، ثبهکاربرا ی که روی یک بنر با پیام خاص )برای مثال تخفیف زما ی
 ظرعه بظارگزاری  ظایه    شود برای آ ها  ریع و  اده کنیظد.    یز دار د. اکنون وظیفه شما این ا ه که این کار را تا آ جا که می

 ا ه.  موثرادامه فرآیند در تمایل کاربر به  و میزان اطالعات درخوا تی از کاربر  ام یا خرید تعداد مراحل ثبه ،شما

 فروش تبلیغات بنری و نوشتاری
ها فضاهایی ا ظه کظه بظرای تبلیغظات در      مدل درآمد این  ایهها هدف  هایی افزایش بازدیدکننده ا ه.  برای برخی  ایه

خظل آن بیشظتر دیظده    های دا ها بیشتر باشد آگهی دهند. هرچه بازدیدکننده این  ایه ها قرار می وکار کسبها و  اختیار دیگر  ایه
یک راه عالی برای کسب درآمد از طریق قراردهی تبلیغات دیگظران در   2گوگل اد نسگیرد.  شود و کار  ایه بیشتر رو ق می می

 ه. تنها راه پیروزی در این مسیر  شان دادن تبلیغ مرتبط در زمان منا ب بظه بازدیدکننظدگان ا ظه. بظا توجظه بظه       ا  ایه شما
 اعتماد کامل داشه. او توان به بر امه تبلیغاتی و پرداخه به موقع  زی آن در د یای وب میشهرت گوگل و پیشتا

ای از بهتظرین    قشظه  2.1د. در شظکل  نداشظته باشظ   اتا بیشترین کلیک ر در کجا قرار بگیر دها  دهد آگهی گوگل تشخیص می
هظای   در این  قشه مکاناز ا بوهی از اطالعات تاریخی گوگل بد ه آمده ا ه.   تیجهها برای درج تبلیغات وجود دارد. این  محل

ای که مشخص شده آغاز کنید و  توا ید از مناطق بهینه شما می کنند. تر توجه بیشتری از بیننده برای دیدن تبلیغ جلب می پر ر گ
 در مورد مکان بهتر آ ها تصمیم بگیرید.   پس با گذشه کمپین

دهد و این باعظث پیشظرفه  یسظتم     دهید را می هایی که در  ایتتان قرار می د نس به شما اجازه کنترل آگهیبر امه گوگل ا
های مختلف  ایه خود قرار دهیظد و پظس از مظدتی     ها را در محل توا ید آگهی تبلیغاتی در  ایه شما خواهد شد. برای شروع می
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توا ید  توا ید از  مایش یک آگهی جلوگیری کنید ولی  می د نس شما میدر ابخشد.  تشخیص دهید چه تغییراتی آ ها را بهبود می
ترین محظل   ها را در مرتبط کند تا آگهی های پیچیده خود تالش بسیاری می بگویید چه آگهی  مایش داده شود. گوگل با الگوریتم

 کته خوشایند دیگر این ا ظه  ه باشد. با محتوای صحفه و در بهترین زمان  مایش دهد تا بیشترین بازدهی کمی و کیفی را داشت
توا ید در این کمپین شرکه کنید و برای گوگل فرقی  دارد شما یک بازدید در روز دارید یا  ای می که شما با هر تعداد بازدیدکننده

ایظد هسظتید بظه    در گوگل اد نس قادر به تغییر ا دازه، شکل و تعداد تبلیغات  مایشی در واحدی که کد را قظرار داده   یک میلیون.
 .0ها منا ب ا ه ها و وبالگ همین دلیل این  یستم برای تمامی  ایه

 

کننده بنر دقه داشته باشید در این کار افراط  کنید. اگر بنرهای زیاد و متحرک، محتوای  ایه شما  به عنوان یک  ایه درج
ا را خواهد بسه. همیشه دقه داشته باشید هظدف  را پایین برده و تحه پوشش قرار دهند بازدیدکننده به راحتی صفحه  ایه شم

شما رضایه بازدیدکننده ا ه، او برای دیدن تبلیغات دیگران به  ایه شما  یامده ا ه. برای کاهش فضای تبلیغظات و افظزایش   
د و برای مثال توان از تبلیغات گردان ا تفاده کرد. برای اینکار کافیسه فضای یک تبلیغ را در  ایه اختصاص دهی تعداد آ ها می

 دهنده مبلغ کمتری به شما خواهد پرداخه.  شو د. واضح ا ه که در چنین حالتی آگهی تبلیغ در این فضا جابجا می 01

  

                                              

 

 

 های ایرانی قابل استفاده نیست. های مالی از طرف آمریکا، هم اکنون این سیستم برای سایت به دلیل تحریم1
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 های برای درج تبلیغات بهترین مکان - 1.2 شکل 

های افزایش کلیک روی تبلیغات را برر ی کردیم. اکنون قصد داریم به  حوه فروش فضاهای تبلیغاتی در  ظایه   تا کنون راه
ر جذاب در آگهظی باشظد و ایظن    یبایسه محتوای منا ب با تصو برای افزاش کلیک روی بنرها میتا کنون مشخص شد بپردازیم. 

 آگهی در محل و زمان منا ب  مایش داده شود.

اگر هدف شما فروش بنر و فضای تبلیغاتی  ایه خودتان ا ه کظار مقظداری دشظوار ا ظه. شظما بایظد محظل بهینظه بظرای          
دهنده و ا تظارات کظاربران  ظایه شظما. بظرای مثظال       دهندگان خود را بشنا ید. این محل تعادلی ا ه بین ا تظارات آگهی آگهی

ا ه ممکن ا ه کاربر شما را اذیه کند و باعث خروج او از  ایه شما گردد. آل  دهنده ایده محلی که برای درج تبلیغ یک آگهی
 ا تفاده کنید. 2.1برای شروع بهتر ا ه از  قشه شکل 

بایسه صفحات  ایه  کنند بنابراین می دهندگان بهتر عمل می تر برای آگهی  کته مهم دیگر ا دازه تبلیغ ا ه. تبلیغات بزرگ
تر  دهندگان بنرهای با ا دازه کوچک ایی برای قراردهی چنین تبلیغاتی وجود داشته باشد. به آگهیخود را طوری طراحی کنید که ج

 تر( در ه تصمیم بگیرید.   یز پیشنهاد کنید، فقط در مورد محل قرارگیری و مبلغ آن )با توجه به ا دازه کوچک
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دهندگان در مورد ترافیک  ظایه خظود صظادق     هیگرا باشید. همیشه با آگ و واقع فموقع فروش فضا برای قرارگیری بنر منص
کند.  دار می باشید. عدم صداقه در این موضوع باعث برآشفتن آ ها پس از پایان کمپین تبلیغاتی شده و اعتبار  ایه شما را خدشه

ی مطابق با  از ا تفاده از گوگل اد نس یک راه بسیار خوب برای پر کردن فضاهای تبلیغاتی  ایه شما ا ه که قابل  فارشی
توا ید روز به روز درآمد تبلیغاتی خظود را بهینظه    گیری از طریق این  یستم می محتوا و ظاهر  ایه  یز هسه. همچنین با گزارش

 را افزایش دهید.  تعرفهپایین شروع کنید و اگر تقاضا باال رفه  تعرفهتبلیغات را با فروش کنید. 

توا د یک راه موثر برای جذب ترافیک به  ایه شظما باشظد. بظا توجظه بظه       د میتبلیغات بنری اگر به طور صحیح ا تفاده شو
ای بظه   توا ید مطمئن شوید کاربری که روی بنر کلیک کرده و وارد  ایه شما شده از پظیش عالقظه   بصری بودن این تبلیغات می

های دیگر بازاریابی آ الین، تبلیغات   ند روشکند. هما تر می پیام شما داشته ا ه و این کار شما را برای تبدیل او به مشتری آ ان
 شود. های گو اگون تو ط خود شما ا ه که بهینه می بنری  یز با تسه و آزمایش

پردازیم. شما خواهید دا ه چگو ه پیشرو در این عرصظه باشظید و از ایظن ابظزار      های جمعی می در فصل بعد به برر ی ر ا ه
ا گیظزه ا ظه.    ایجاد یابی، همکاری و  جایگاه اصول کلیدی های جمعی ترکیبی از ید. ر ا هبرای افزایش مشتریان خود ا تفاده کن

و بر د شظما   وکار کسبدار شدن  ا تفاده در ه از این ترکیب باعث افزایش کاربران و مشتریان و ا تفاده غلط از آن باعث خدشه
 شود. می
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 های اجتماعی شبکهها و  محیطبازاریابی از طریق  .8

برای ا تفاد از ایظن ابظزار   های اجتماعی ابزارهای جدیدی برای جذب مشتریان به  ایه شما ا ه.  های جمعی و شبکه ر ا ه
های جمعی داشته باشید وگر ه ممکن ا ه با یک اشتباه  ای برای حضور در ر ا ه شده بایسه از قبل بر امه صحیحی و تعریف می

های جمعی هدف خود را مشخص کنیظد.   های اجتماعی و ر ا ه . قبل از ورود به شبکهکل ا م و ر م و بر د شما خدشه دار شود
ها  فر در حال فعالیه در آن هستند  یازمند مهارت و هوش باال ا ظه.   جذب کاربران و تبدیل آ ها به مشتری از محلی که میلیون

 ریزی بگذارید. های اجتماعی زمان کافی برای بر امه برای حضور در شبکه

 های اجتماعی آنالین یطمح
هظای اجتمظاعی    محیط اجتماعی آ الین یک محیط منحصر به فرد برای جذب مشتری ا ه. یکظی از  کظاتی کظه در محظیط    

های اجتماعی محیطی غیر ر ظمی دار ظد و جظذب     بایسه از آن پرهیز کرد فروش آشکار و مستقیم ا ه. اغلب شبکه آ الین می
را کظه   یکاربرا  ،رفتار عادیبا توا ید میشما ارتباط زیرکا ه و غیرمستقیم با اعضای آن ا ه.  هایی  یازمند مشتری از چنین محیط

 های اجتماعی آ الین دار د را به  مه هدف خود رهنمون کنید. عالقه به شرکه در فعالیه

د. اهداف شما در محیط ای برای  حوه د تیابی به این اهداف تدوین کنی بایسه اهداف خود را مشخص کرده و بر امه شما می
 -0اجتماعی آ الین ما ند هر محیط دیگری اهدافی مشخص و قابل د تر ی خواهد بود. برای مثال چنین اهدافی منا ب ا ه: 

و  0ها این کار را با باز کردن یک اکا ه تظوئیتر  وکار کسبجذب خریدار. بسیاری از  -9افزایش ترافیک  ایه،  -2شنا ا دن بر د، 
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حوه حضور شما در یک محظیط اجتمظاعی آ الیظن     دهند.  شان در مورد بر د و فروش ا جام میوکار کسبب مربوط به ار ال مطال
 های بلند مدت شما حیاتی ا ه. برای موفقیه

هظای جمعظی ا ظتفاده     . هدف اولیه بازاریابا ی که از ر ا ههای جمعی درگیر کردن مخاطبان ا ه ترین موضوع در ر ا ه مهم
گیر کردن فعالیه کاربران حول یک بر د یا  ام محصول ا ه. راه درازی از باز کردن یک اکا ه و د ظتیابی بظه ایظن    کنند در می

 هدف وجود دارد که این امر  یازمند زمان و تالش زیادی ا ه.

 های اجتماعی آنالین تبدیل کاربران به مشتری در محیط
های اجتمظاعی درگیظر کظردن مخاطبظان از طریظق       های جمعی و شبکه ر ا هترین راه برای موفقیه در  ترین و مطمئن واضح

در معرض دید عموم بگذارید و بظه ایظن ترتیظب     ی رادر زمینه خاصتوا ید دا ش خود  ا ه. شما می مشارکه فعال در یک ا جمن
دهد کاربران را بظه  ظمه    ازه میشما اج و به های اجتماعی اعتماد بسیار ارزشمند ا ه برای کاربران اعتماد ازی کنید. در محیط

 هدف  هایی خود رهنمون کنید.

توان از  در توئیتر این کار را میدهید  فارشی کنید.  ی که ا جام میوکار کسبمرحله اول شما باید فضای خود را مطابق با در 
زمینه تصویر  اده قرار دهید و از قرار دادن تصاویر پیچیده و تاریک خظودداری   زمینه ا جام داد. برای پس طریق تغییر تصویر پس

نظده  کن ای بودن را در حضور شما حس کنند. ر گ  فید به طظور  اخودآگظاه بیظان    بایسه  ادگی، وضوح و حرفه کنید. کاربران می
کند. ر گ  ظبز اغلظب  شظا ه ثظروت ا ظه ) زدیظک بظه ر ظگ          تمام این احسا ات ا ه در حالیکه ر گ  یاه بلعکس عمل می

خود را  شان  وکار کسببایسه به بهترین شکل ظاهر  ا کناس( و ر گ قرمز برای جلب احسا ات ا ه. برای جذب مشتری می
 د به یک موضوع هستند  ه یک فرد خاص.دهید  ه ظاهر  ازمان خود را. کاربران اغلب عالقمن

های دیگر  ای و مفید باشد. به همین دلیل فعالیه روشن، حرفه دتوا  می توئیترشما در محلی مثل  وکار کسببرای مثال حضور 
ا بظه  ا( رهظ  ها و مو یقی ها، عکس گذاری برخی لینک ز د )ما ند به اشتراک ای بودن شما آ یب می خود در این محیط که به حرفه

 .و ا تشار عمومی  دهید. صورت خصوصی ا جام دهید

. ببریدخود دارید  هایه ا تفاده را  وکار کسبکنید از فرصه منحصر به فردی که برای  مایش  هنگامی که یک اکا ه باز می
د تا بیندگان با هایی لینکی به صفحه اصلی یا صفحات مرتبط  ایه خود داشته باشی حتما در صفحه پروفایل خود در چنین  ایه

گردد. قسمه توضیحات پروفایل خود را بظا   کلیک روی آ ها وارد  ایه شما شو د و بدین ترتیب  ایه شما  یز به آ ها معرفی می
پر کنید و برای پروفایظل خظود عکظس مرتبطظی از     و محصوالت و خدماتتان دهید  ی که ا جام میوکار کسبتوضیح مختصری از 

  بر د و لوگو قرار دهید. زمینه فعالیه به همراه 

های اجتماعی را زما بندی کنید و به یک الگوی صحیح برای درگیر کردن کاربر بظا محصظوالت    بر امه حضور خود در محیط
توا ید به شکل زیرکا ه محصوالت خود را به آ ها معرفی کنید و یا آ ها را ترغیب به حضظور   خود بر ید. پس از جذب کاربران می

 ی دیگر مرتبط  مایید.ها در ا جمن
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های متفاوتی در آن در حظال فعالیظه هسظتند. بظرای مثظال       های خاص خود را دارد و گروه هر فضای اجتماعی در وب ویژگی
یظک   Diggپرداز ظد.    ازی  ایه برای موتورهای جستجو می مخصوص کسا ی ا ه که به تمرین بهینه Digg.com ایه 

، Linkdlnهظای اجتمظاعی دیگظری بظه  ظام       محیطکننظد.  خظود را بظه آن را ظال مظی     فضای اجتماعی ا ه که کاربران عالیق
Facebook،Twitter  وNewsvine.com بایسه قبل از حضور، از آ هظا   های خاصی دار د که شما می  یز همگی ویژگی

دهظی و فعالیظه در    بایسه تمرکز اصلی این  ایه را بدا ید. در پا ظخ  را دارید می Linkdlnاگر شما قصد حضور در آگاه باشید. 
 این  ایه ا تفاده از طنز روش منا بی  یسه. 

توا یظد از موتورهظای جسظتجو     مظی  دهای اجتماعی مرتبط با زمینه کاری که در آن فعالیه داری ها و محیط برای یافتن ا جمن
، community ،posting forumکلیظظدی مظظرتبط خظظود را بظظا عبظظارات کلیظظدی   ا ظظتفاده  ماییظظد. در جسظظتجو، عبظظارت 

discussion forum،groups ،discussion boards .برای مثال جستجوی عبظارت   همراه  ماییدphotography 

discussion forum موتورهای جسظتجوی مختلظف    باشد. برای یافتن ا جمنی که حوزه فعالیه آن عکا ی ا ه منا ب می
 دهند و به همین دلیل ا تفاده از چند موتور جستجو برای یافتن محیط اجتماعی مرتبط بهتر ا ه.  ایج مختلفی می ت

ها اجازه درج مستقیم تبلیغظات   قبل از ورود به یک محیط اجتماعی آ الین حتما قوا ین آن را مطالعه کنید. برخی از این  ایه
ها مخصوص همین کظار تعبیظه    در مقابل برخی  ایهخالف عرف و قا ون آ ها ه. دهند و این کار  و یا لینک محصوالت را  می

 شده ا د.

و  ینگها برای تامین  یازهای ها ت هایی وجود دارد فرصه ا پا سری ا ه. برخی ا جمن فرصه دیگری که در چنین ا جمن
ایظد را بظا ارزش    اگر ا جمنی که در آن عضو شدهکنند.  کنند به شدت از ا پا سرها ا تقبال می حتی جوایز مسابقاتی که برگزار می

 توا ید ا پا سر آن باشید و بر د و محصوالت خود را به اعضای آن معرفی کنید.  دا ید می می

های ورودی به  ایه شما و افزایش محبوبیه  ظایه شظما بظرای     های اینتر تی در  اختن لینک یکی دیگر از مزایای ا جمن
باشد. قظرار دادن آدرس لینظک  ظایه در قسظمه امضظا و ا ظتفاده از        جه کسب رتبه بهتر در آ ها میموتورهای جستجو و در  تی

کنید هم از لحظاظ معرفظی  ظایه شظما بظه دیگظران و هظم افظزایش          های  ایه به شکل زیرکا ه در مطالبی که ار ال می لینک
رو ظد و بایگظا ی    هظا از بظین  مظی    مطالظب ا جمظن   های ورودی آن بسیار موثر ا ه.  کته مثبه این کار اینسه که معمظوال  لینک

 کنید. شو د و همیشه در اینتر ه وجود دار د، بنابراین شما به راحتی لینک دائمی برای خود ایجاد می می
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 1ینگمیکروبالگ
را پیگیظری  توا ید به ار ال مطالب کوتاه بپردازید. در توئیتر افرادی که مطالظب دیگظری    هایی ما ند توئیتر می در میکروبالگ

در محیط اجتماعی ما ند توئیتر به شدت مراقب مطالب ار الی خود باشید، تمرکظز بظیش از حظد      ام دار د.  2کننده کنند، د بال می
از پیگیظری خظود حظذف کننظد.      فهر ظه ها شما را بظه راحتظی از    کننده شود د بال و معرفی محصوالت باعث می وکار کسبروی 

 فاده کنید.های خود ا ت برای کوتاه کردن لینک bit.lyیا  tinyurlابزارهایی ما ند 

کنظد. در   صفحه شما را تبظدیل بظه یظک برهظوت مظی      ،ا ه. فعالیه کم های مجازی فعالیه شما رمز موفقیه شما در محیط
هظای   کننظده  بالهای مفید و مهم جذب کنید. بدین ترتیب کاربران دیگر  یز با دیدن د  کننده محیطی مثل توئیتر  عی کنید د بال

 دهند.  پیگیری خود قرار می فهر هصفحه شما آن را در 

طلبد. شما باید بتوا ید پیام خود را در قالظب چنظد کلمظه بظه      های خاص خود را در  وشتن می میکروبالگینگ مهارت و توا ایی
های متداول  کاربران قرار دهید. قالب هایی برای گیر ا داختن های ار الی به اصطالح باید قالب ترین شکل بیان کنید. در متنهب

 ها عبارتند از: در  وشته

 ه دهید. قبل از چنین کظاری حتمظا   درجه متفاوت از او ارائ 031به دیدگاه یک شخص حمله کنید و پا خی  .قالب حمله
  حوه  وشتن آن فکر کنید. به

 های خود ا تفاده کنید. از عبارات طنز و یا حتی لطیفه برای برخی ار ال .قالب طنز 

 کشظید. در   این قالب مشابه قالب حمله ا ه و شما در آن  ظر متخصصین یک موضوع را به چالش می .قالب مخالفه
 ا جام این کار ادب و ر میه را رعایه کنید.

 کنیظد   ای که فعالیه مظی   ید کاربران را جذب خود کنید. در هر زمینهتوا ر ا ی  ریع اخبار فوری می قالب اخبار. با اطالع
 کند. توا ید اولین  فری باشید که اخبار مربوط به آن را منتشر می می

 کند آ هظا بظه    های مفید منتشر می قالب منبع. اگر بتوا ید به کاربران  شان دهید که شما بهترین منبعی هستید که لینک
گذاریظد از منظابع دیگظر باشظد، مهظم       می  های مفیدی که به اشتراک ای  یسه اگر لینک . مسالهشما عالقمند خواهند شد

 آورید. های مفید را در یک محل برای کاربران فراهم می شمایید که همه لینک

 تظا   خواهید برای کاربران خود قابل تشخیص باشید چیز جالب و جدید برای ارائه داشته باشید قالب ایجاد ارزش. اگر می
کنید و  کات پنهان آن که آ ها را هرجایی  ی که در آن فعالیه میوکار کسبدر مخاطبان شما ایجاد ارزش کند. رازهای 

  خواهند یافه بسیار مفید ا ه.
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  .ا تفاده از عکس و فیلم تاثیر زیادی در جذب مخاطبان دارد. در صفحه خود عکس و فیلم مظرتبط  قالب عکس و فیلم
 بگذارید و باعث شهرت خود شوید.به اشتراک 

 های بسیار موثر خلق کنید. برای مثال قظالب فیلم/طنظز    توا ید کمپین های اشاره شده می قالب ترکیبی. با ترکیب قالب
 کند. آورد که در جذب مخاطب بسیار خوب عمل می فیلم طنزی را پدید می

یابید در زمینه کاری شما و محیطی  ران خود صرف کنید درمیها و تسه آ ها روی کارب اگر زمان کافی برای اجرای این قالب
توا ید کاربران را به  ایه خظود جظذب    کند. هنگامی که به این مرحله ر یدید می که در آن حضور دارید کدام یک بهتر عمل می

هستید و آ هظا بظه شظما و     ای در محیط اجتماعی آ الین کنید و آ ها را به مشتری تبدیل کنید. شما برای کاربران یک عضو حرفه
 محصوالتتان اعتماد خواهند کرد. 

 های اجتماعی آنالین های موفقیت در محیط روش
های اجتماعی آ الین وجود دار ظد کظه از لحظاظ     هایی  یز در محیط ها که در ار ال مطالب کاربرد دار د، محرک هما ند قالب

 نند:ک ها عمل می تر از قالب قویها  روا شنا ی ا سانپایه 

 ایجاد افتخار 

o  و به اینکه هدف شما  هستندبا دلیل خودشان به شما جذب شو د. آ ها عالقمند به خود مایی بگذارید کاربران
 فروشند. هستند فخر می

o هایی هستند که به ازای فعالیظه کظاربر )شظرکه در     ها برای ایجاد فخر در کاربران برخی  ایه بهترین  مو ه
ترین کظاربران را در   گذاری بیشتر مطالب و غیره(، فعال تعداد بازدید بیشتر، به اشتراک آوری امتیاز، بازی و جمع

 دهند. این موضوع تاثیر زیادی در افزایش کاربران و فعالیه آ ها دارد. صفحه اول  شان می

o ا ترین آ هظ  شود. ممکن ا ه معرفی هفتگی فعال ببینید چه عملی باعث ایجاد حس غرور در مخاطبان شما می
 با عکس بهترین هدیه باشد.

 و مطالب ها گفتگو 

o .به مطالب جدید و با ارزش توجه کنید 

o فکر  کرده و راجع به آن مطلبی  گفته ا د صحبه کنید درمورد چیزهایی که دیگران به آن 

o  موضوعاتی را به بحث بگذارید و کاربران را در بحث شرکه دهید. در ا تخاب موضوع و رو د بحث بسیار دقه
 شما آ یب  ر ا د. وکار کسبکنید تا به وجهه و 

o      دیدگاهی منحصر به فرد در مورد یک موضوع ارائه کنید و آن را پرورش دهید. دیظدگاه شظما بظرای موفقیظه
 باشد. بایسه دقیق، در ه و خاص می

 د تی پیش 

o دهید. قبل از اینکظار از صظحه    به چیزهای جدید لینک دهید و اولین  فری باشید که اخبار فوری را اطالع می
 گذارید مطمئن شوید. مطلبی که به اشتراک می
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o بینی شما در ه از آب در بیاید یظا خیظر.    بینی کنید بر دهای برتر قصد چه کاری دار د. مهم  یسه پیش پیش
دهند و کاربران گهگاه برای دیظدن تحقظق    ها ارائه می ی از پیشبینیفهر تها هستند که  اال ه   ایه بسیاری

 کنید. اینکار فکر کاربرا تان را جذب مطلب خود میز ند. با  بینی ها به آ ها  ر می این پیش

o فاق عالقمند هسظتند اربرا ی که به آن اتهیجان اتفاقات جدید را در ا جمن خود افزایش دهید و باعث شوید ک 
 آن ا ه. در مورداحساس کنند ا جمن شما بهترین محل برای بحث 

 طنز 

o  ا تفاده کنید. ا تفاده از طنز  یازمند دقه فراوا ی  مطالب و جلب توجه بیشتر مخاطباناز طنز برای بیان بهتر
ند، پس در این کظار  ای، گروهی دیگر را  اراحه ک رغم خوشایند واقع شدن برای عده ا ه و ممکن ا ه علی

 افراط  کنید و با احتیاط فراوان عمل کنید.

o شو د و در مظورد آ هظا    هایی بیشتر جذب می بگذارید. کاربران به چنین لینک  های مرتبط طنز به اشتراک لینک
 دهد. ترافیک صفحه شما را افزایش می کتر دهند و این  ظر می

در اگظر شظما    .دهند و به آن اهمیه می ه کنید که برای کاربران شما مفید ا هبرای ار ال مطالبی ا تفاد هااز همه این ابزار
کننظده باشظید    و اگر خسته کردکنندگان خود مفید باشید آ ها اخبار صفحه شما را پیگیری خواهند  ای مثل توئیتر برای د بال شبکه

 ببرید. ای خود از متن و عکس بهرههمچنین برای تولید محتو شما را رها خواهند کرد.

های اجتماعی محل بسیار منا ب برای ایجاد  ریع لینک به  ایه، جذب ترافیک و  مظایش محصظوالت شظما     اگرچه محیط
های اجتماعی  شما خطر اک باشد. رفتار و مطالب شما در محیطکاربران به ا ه، به همین میزان ممکن ا ه برای بر د و اعتماد 

رین اشتباهی ممکن ا ه آ ظیب جظدی بظه آن وارد کنظد. در هظر محیطظی افظراد        ت شما ه و کوچک یگر شخصیه تجار  مایا
مختلف قرار دار د و هم صحبتی و بحث با آ ها  یازمند دقه فراوان ا ه. اگر همواره هدف خود کظه   و عقاید ها بسیاری با ویژگی

و مطالب خظود را واضظح و هدفمنظد ار ظال     جذب کاربران به  ایه و تبدیل آ ها به مشتری ا ه را به یاد داشته باشید، مباحثات 
 بایسه از فیلتر این هدف عبور کند. کنید. درواقع همه فعالیه و مطالب شما می می

های اجتماعی مجازی هستند خواهیم پرداخه.  های آ الین که ابزار  وینی از محیط ها و ا جمن در فصل بعد به برر ی وبالگ
کظرد   بل توجهی که روا ه  ایه شظما خواهظد  توان از ترافیک قا زمان زیادی ا ه ولی  میاگرچه حف  موفقیه این ابزار  یازمند 

 چشم پوشید. 
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 ی آنالینها ها و انجمن وبالگبازاریابی از طریق  .9

 اپذیر از فرآیند جذب و تبدیل کاربران به مشظتری هسظتند.    جزء جداییهای آ الین  ها و ا جمن وبالگ هما طور که اشاره شد
های اجتمظاعی   ها پدران  ایه اولین وبالگ یا ا جمن آ الین کدام بوده ولی همه توافق دار د که وبالگتوان گفه  به  ختی می

هظا و   های اجتماعی امروز بسیار پیشرفه کرده ا د و امکا ات زیادی به آ ها افظزوده شظده، ا جمظن    کنو ی هستند. در حالیکه  ایه
امروزه بسظیاری افظراد بظه وا ظطه     پرداز ظد.  از افراد در آن به تبادل  ظر می تری دار د که گروهی ها  اختارهای بسیار  اده وبالگ

 کنند. خود ا تفاده می وکار کسبها از آ ها برای پیشبرد  های آ الین و وبالگ گسترش ا جمن

تظوان تبلیغظات    ها جنبظه خبظری دار ظد و در آ هظا مظی      توان مباحثات یک به یک تصور کرد. بسیاری از وبالگ ها را می وبالگ
تر بودن مطالب در آن، اعتماد و  توان همان  ایه در  ظر گرفه با این تفاوت که شفاف مختلفی را  یز مشاهده کرد. وبالگ را می

 دا یم اعتماد اصل ا ا ی برای فروش ا ه. کند.هما طور که می د میاحساس  زدیکی بیشتری را در مخاطبان ایجا

های بالگینگ داخلی  با مراجعه به  رویس یدتوا  برای داشتن یک وبالگ  یازی به ثبه  ام دامنه یا فضای ها ه  دارید. می
یک وبالگ برای خود بسازید. البتظه  ( wordpressوردپرس ) های بالگینگ خارجی مثل مثل بالگفا و پرشین بالگ و  رویس

 آور د.   هایی مثل وردپرس امکان ایجاد وبالگ روی  ایه خودتان را  یز فراهم می  رویس

های جمعی شظما  یازمنظد محتظوایی     ترین فاکتور برای داشتن یک وبالگ خوب، محتوای مفید ا ه. هما ند دیگر ر ا ه مهم
دهیظد تمرکظز    کنید و محصوالتی که ارائه می اید روی تجارتی که در آن فعالیه میمنحصر به فرد، واضح و منا ب هستید. شما ب

ر ظا ی خواهظد    قبل از آغاز به  اخه وبالگ موضوع فعالیه و روش خود را مشخص کنید. آیا روش شما بر مبنظای اطظالع   کنید.
د یا بلند  مخاطبان شما از چه تیپ و بظا چظه   بود  آیا زبان بیان شما طنز و غیر ر می خواهد بود  قصد  وشتن مطالب کوتاه داری

مشظی شظما را مشظخص خواهظد کظرد. اگظر مخاطبظان شظما          هایی هستند  پا خ به این  واالت و  واالت مشابه خط عالقمندی
 دهند. مشی شما را بپسند د به معرفی محصوالت شما  یز پا خ مثبه می خط

 نهم فصل
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های بالگینگ فراهم شده ا ه. دقظه کنیظد ظظاهری     ن آن در  رویستغییر ظاهر وبالگ  یز کار بسیار آ ا ی ا ه که امکا
های  کنید چشم را اذیه  کند و از ترکیب ر گی منا ب با تجارت شما برخوردار باشد. در ظاهر  ایه خود از عکس که ا تخاب می

خاطبان شما خواهد ما د و به کمی ا تفاد کنید تا  رعه بارگزاری بیشتر شود. ظاهر یک  ایه به ما ند قیافه یک فرد در ذهن م
بایسه در طراحی ظاهر برای  ایه  یز مد ظر قظرار گیظرد.    شود.  کاتی که اشاره شد می های اصلی شما تبدیل می یکی از ویژگی

 کمک زیادی به شما خواهد کرد. HTMLدر  اخه و ویرایش ظاهر وبالگ اطالع ابتدایی از کدهای 

بایسه در تدوین بر امه ا تراتژیک خود در مظورد وبظالگ مظد ظر     ای تجاری دار د که میه هایی  یز با  ایه ها تفاوت وبالگ
اص های ا تا دارد مشابه دار د. این معموال به دلیل  اختار خظ  ها به طور معمول تعداد مشاهده کمتری از  ایه قرار دهید. وبالگ

هظای زیظادی    تظوان بظه ار ظال    ایین بردن صفحه میصفحات جا بی کمتری دار د و در همان صفحه اصلی با پ ها ه که وبالگ
ای قظرار دارد و کظاربر بظرای مشظاهده      ها در صفحات جداگا ظه  د تر ی پیدا کرد، در حالیکه در یک  ایه ا تا دارد تمامی ار ال

به همین  شود. بایسه به صفحه خاص آن مطلب برود و این باعث افزایش مشاهده )و  ه بازدیدکننده(  ایه می مطالب دیگر می
 دلیل اگر  حوه کسب درآمد شما از تعداد مشاهد  ایه یا وبالگ ا ه این موضوع را در  ظر بگیرید.

 ویسی  های وبالگ کنید از امکان افزودن صفحات جا بی  یز ا تفاده  مایید. بسیاری  یستم هنگامی که یک بالگ ایجاد می
مطالظب اصظلی    ءهظا جظز   ها در این ا ه کظه ار ظال   صفحات جا بی و ار التفاوت وردپرس این امکان را فراهم آورده ا د.  ما ند

آیند و به صورت خبری با تاریخ و تیتر خظاص بظه وبظالگ     وبالگ هستند و در یک صفحه )ما ند صفحه اصلی( پشه  ر هم می
رت یظک صظفحه   های خبری  یسظه و بظه صظو    ای در  ایه ا ه که جزء ار ال شو د در حالیکه صفحه جا بی صفحه افزوده می

شود. برای مثال خبرهای مختلف در یک  ایه خبری ار ال، و صفحاتی مثل تمظاس بظا مظا، قظوا ین      دائمی به  ایه افزوده می
  ایه و معرفی، صفحات جا بی هستند.

را از های فراوا ی برای ایجاد امکا ات و تسهیالت مختلف دار د که گاهی آ هظا   0های بالگینگ ما ند وردپرس افزو ه  رویس
هایی ما ند وردپظرس  ظاخته شظده     های بر دهای معتبر د یا با  یستم کند. هم اکنون بسیاری از  ایه تر می ها  یز محبوب  ایه
 ا ه.

های ا تا دارد ا ه. این اعتمظاد کظه  اشظی از  زدیکظی و صظمیمیه       ها بیشتر از  ایه تر اشاره شد که اعتماد در وبالگ پیش
های ا تا دارد با ظاهر ر می برای ا جام تجارت از دیظد   به معنای یک اعتماد تجاری  یسه.  ایه بیشتر در محیط وبالگ ا ه

های مبتنی بظر   وکار کسبها راه بسیار منا بی برای جذب مشتری در  وبالگ.ها هستند کاربران به مراتب قابل اعتماد تر از وبالگ
شود و کظاربران   اربران با اخباری ا ه که به صورت پسه ار ال میخدمات هستند. همچنین راه منا بی برای بروز  گه داشتن ک

                                              

 

 

1Plug-in 

www.takbook.com

www.takbook.com



 ها را به مشتری تبدیل کنیم؟ چگونه کلیک                                        11

 

شظما بسظیار بظا     وکار کسبکنید برای  این  ظرات به عنوان بازخوردی که از کاربران دریافه می امکان گذاشتن  ظر زیر آن دار د.
 ارزش ا ه.

ی  ضور آ الین و برقراری ارتباط با کسظا مبتنی بر خدمات دارید، یک وبالگ راهی عالی برای برای ح وکار کسباگر شما یک 
هظای   شما عالقمند هستند. با گذشه زمان و گسترش محتوای درخور وبظالگ، ترافیکظی بظیش از  ظایه     وکار کسبا ه که به 

 رج  ظر به  ایه شما  ر خواهند زد.کاربران همیشه برای مشاهده مطالب به روز و دو کنید  مشابه کسب می

توان  ایه را  وعی وبالگ برشمرد.  اختار  ایه اغلب طوری  ولی  می توان  ایه  یز در ظر گرفه را می  درحالیکه وبالگ
هظا   که بازدیدکنندگان وبالگ سهلیشود که بازدیدکنندگان مشاهدات بیشتری از صفحات آن خواهد داشه. این در حا طراحی می

بدین ترتیب مطالب در یک صفحه پشه  ر هم آمده ا ه. کنند زیرا بسیاری از  معموال زمان بیشتری صرف خوا دن مطالب می
 دهند. ها امکان مشاهده مطالب بیشتری در یک بازدید را به کاربران می وبالگ

ای با مشتریان بالقوه هستند. یک مشتری بالقوه  ها یک محیط عالی برای روابط حرفه با توجه به مطالب فوق درمیابیم وبالگ
ای بظودن شظما    برد و متوجه حرفه می  یک بازدید و مشاهده یک صفحه به بسیاری از  ظرات شما پی شود و با وارد  ایه شما می

بایسظه راه ارتبظاطی آ ظا ی برایشظان فظراهم آوریظد.        مشتریان محصوالت  ایه ا ه، می شود. اگر هدف شما تبدیل آ ها به یم
 یز باید فرآیند ارتباط آ ها با خظود را تسظهیل کنیظد. بظدین     ا دهند ولی شم  ها به خودی خود امکان درج  ظر کاربران را می وبالگ

ترتیب یک صفحه تماس برای  ایه خود ایجاد کنید و در آن  ام و اطالعات تمظاس خظود را وارد  ماییظد. توجظه داشظته باشظید       
  شما بشو د و با یک کلیک بتوا ند از طریق ایمیل با شما تماس بگیر د. وکار کسبکاربران متوجه محل 

ای کظه فعالیظه    ای در زمینظه  اگر بتوا ید اعتماد کاربران را به شکلی که گفته شد جلب کنید آ ها شما را به عنوان یظک حرفظه  
دهند، ایجاد اعتماد  های دیگر  یز فعالیه مشابه شما را ا جام می ها و  ایه کنید خواهند پذیرفه. در د یایی که بسیاری وبالگ می

 توا د شما را پیشتاز تجارت خود کند. شده میهای برر ی  از طریق روش

اگر ظاهر و  اختار وبالگ شما ما ند یک  ایه ا ه )در ها ه و دامین جداگا ه قرار دارد و دارای صفحات جظا بی مسظتقل   
ا ه(، باید برای محل قرارگیری تبلیغات در ه تصمیم بگیرید. همچنین ا تخاب  ظام منا ظب و طراحظی ظظاهر مظرتبط  یظز از       

 توا د در این امر به شما کمک کند.  ز دا ش کد ویسی در وب میاهمیه زیادی برخوردار ا ه که اطالع ابتدایی ا

کند. درحالیکه شما ممکن ا ه ا بظوهی از   آید به شما برای  اختاربندی منا ب وبالگ کمک می پیشنهاداتی که در ادامه می
بایسه ظاهر  ایه خظود را در را ظتای افظزایش     ها و صفحات در وبالگ خود داشته باشید، اگر قصد کسب درآمد دارید می ار ال

های صفحه اصلی خود را کاهش دهیظد و کظاربر را بظرای مشظاهده      توا ید ار ال ر میبرای این کامشاهدات صفحات بهینه کنید. 
افزاید و باعث بیشتر دیظده   ها به صفحات بعدی رهنمون کنید. اینکار به مشاهدات یک بازدیدکننده از  ایه شما می مابقی ار ال

ها ا ه. هنگامی که کاربری یظک ار ظال را    ار الشود. بهترین محل قرار دادن تبلیغات  یز در فضای بین  شدن تبلیغات شما می
کشد. حضور آگهی در این محل بسیار موثر ا ظه.   را به  مه ار ال بعدی پایین می صفحه خوا د  اخودآگاه ا کرول تا پایان می

این  رار دهید.های خود ق های آن را در میان پسه  یستم اد نس گوگل ا جام دهید و آگهیو یله توا ید همین کار را به  شما می
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های تبلیغاتی دیگر  یز برای کسب درآمد بهره ببرید. فقط دقه کنید که افراط در قرار  کار را محدود به اد نس  کنید و از  یستم
 کند. ها کاربران را از  ایه شما بیرون می دادن آگهی در میان ار ال

تاپ کظه از    باشد. برای مثال اگر مطلبی درمورد یک لپ دهید مبهم و  اکافی دقه کنید اطالعاتی که در وبالگ خود قرار می
فروشید گذاشته اید  ام  از ده و گارا تی آن را فراموش  کنید. اطالعات  اقص و مبهم اعتمظاد کظاربر بظه     طریق وبالگ آن را می

تفاده از عکظس و  )ا ظ هظای پیشظین گفتظه شظد       ظایه در فصظل   درکند.  کاتی که در مورد  حوه ارائه محصوالت  شما را کم می
 در مورد وبالگ  یز صادق ا ه.توضیحات کامل و غیره( 

 ی آنالینها انجمن
های آ الین تقریبا برای هر موضوعی که قابل تصور باشد در اینتر ه وجود دار د. اگر شما بظه موضظوعی فکظر     امروزه ا جمن

و  Forumهظای   هظای اینتر تظی کظه بظا  ظام      ا جمظن ای حول آن در یک ا جمن آ الین خواهید یافه.  کنید، مطلبی و مباحثه می
Discussion board شو د محلی بکر و عالی برای شنا ایی و جذب مشتریان بظالقوه و معرفظی محصظوالت      یز شناخته می

 ها از قوا ین و شرایط عضویه و فعالیظه در آ هظا اطظالع داشظته باشظید. در      فقط مراقب باشید قبل از ورود به این ا جمنهستند. 
های تبلیغاتی مستقیم و غیرمستقیم ممنوع ا ه و با چنین کاری ممکن ا ه  ه تنهظا بظه بر ظد شظما      ها فعالیه بسیاری از ا جمن

 لطمه وارد شود بلکه عضویه شما  یز به تعلیق دربیاید.

با اطالعظات مفیظدی    ا گیز ا ه. شما های آ الین عالوه بر افزایش بازدید  ایه شما بسیار هیجان حضور و فعالیه در ا جمن
ها این ا ه   کته مثبه در این ا جمنکنید.  دهید آ ها را به بر د خود جذب می در اختیار دیگران قرار میدر یک ا جمن مرتبط که 

بظا حضظور در   تر ا ه.  ا د و کار شما برای جذب آ ها بسیار راحه که کاربران آن قبال از فیلتر عالقه به این موضوع خاص رد شده
کنیظد و   یابید، مطالبی که کاربران به د بال آن هستند شنا ایی مظی  های آ ها اطالع می ها شما از رقبای خود و فعالیه ا جمناین 

 کند.  یابید که چه چیز کاربران را راضی و چه چیز آ ها را دلزده می درمی

کنظد و   بحث، موضوعی را مطرح می های آ الین مشابه یکدیگر ا ه. یک  فر به عنوان شروع کننده یک روش اغلب ا جمن
هایی کظه در ادامظه آن    و ار ال Topicپراز د. اصطالح متداول برای طرح اولیه موضوع،  دیگران حول آن موضوع به مباحثه می

توا ید به راحتی در آ ها عضظو شظده و    ها رایگان ا ه می ورود به اغلب این ا جمن آن جایی کهاز شو د.   امیده می Postد نآی می
 و  ایه شما ا ه.  وکار کسبای از  ها  شا ه دقه کنید روش و منش شما در ار الشما هم به مباحثه با دیگران بپردازید. 

توا ید در محل امضا توضیحی کوتاه از فعالیظه   مطالب ار الی خود امضا بز ید. شما میدهند زیر  ها اغلب اجازه می این ا جمن
شود حتما قبل از چنین کاری قوا ین ا جمن را مطالعه کنید زیظرا برخظی از    تاکید میبه همره یک لینک به  ایه خود قرار دهید. 

اواضظح بظود آن را از   اگر قوا ین در برخی مظوارد    کنند. در قسمه امضا را ممنوع مییا تبلیغ غیرمستقیم ها قراردهی لینک  ا جمن
 دهد و در جلب اعتماد دیگر کاربران موثر ا ه. مدیران ا جمن  وال کنید، این کار شما را یک کاربر قا و مدار جلوه می

های آ الی به مشتری اولین مرحله این ا ه که هنگام ار ال مطالب با فکر و دقه عمل کنیظد.   برای تبدیل کاربران ا جمن
ا مربوط به فروش کاالها و خدمات یا درج تبلیغات ا ه، مهم این ا ه کظه در ا جمظن بظه عنظوان یظک      اهمیتی  دارد  ایه شم

اگر به محض ورود به یک ا جمن مستقیما بظرای  کشا د.  کاربر مورد احترام عمل کنید، این موضوع دائما آ ها را به  ایه شما می
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ها این ا ه که مثل یک کاربر عادی  ن راه برای حضور در ا جمنفروش خود مطلب ار ال کنید  ادیده گرفته خواهید شد. بهتری
 جلوه کنید که قصد همکاری و پیشرفه آن ا جمن را دارد.

هظا و مطالظب مفیظد و     گظذاری لینظک   ها ایجاد ارزش ا ه. با به اشتراک یک راه ایجاد اعتماد و جلب مشتری از طریق ا جمن
العاده دیگر پا خ دادن به  واالت و مشکالت کاربران ا ه که در  زش کنید. راه خارقتوا ید در کاربران ا جمن ایجاد ار مرتبط می

شود که اگر بتوا ید بظه تعظدادی از آ هظا  یظز پا ظخ دهیظد  ظزد         ها مطرح می  وال در ا جمن صدهاکنند. روزا ه  ا جمن مطرح می
توان  ین  واالت را با جستجویی  اده در اینتر ه میکه پا خ اغلب ا حالیسهشوید. این در کاربران به عنوان قهرمان شناخته می

 شود امضای شما همیشه دیده شود و ترافیک ورودی به  ایه شما افزایش یابد. های زیاد و مفید اینچنینی باعث می یافه. ار ال
 توا ید از موارد جذابی مثل عکس و فیلم  یز بهره ببرید.  های خود می در ار ال

ها یا محصوالت اصلی  ایه خود لینک  را بکنید و به قسمه رچند لینک در امضای خود را دارید این کااگر امکان قرار دادن 
شو د. در چنین مواردی قظرار دادن تنهظا یظک     بدین ترتیب کاربران با کلیک روی هر لینک مستقیما به صفحه آن وارد میبدهید. 

 کند.  لینک از صفحه اصلی  ایه آ ها را هنگام ورود به  ایه برای یافتن مطلب مورد  ظر خود  ردرگم می

توا ید برای  ایه خود ا جمن آ الین داشته باشید و از آن درآمد کسب کنیظد. امظروزه ابزارهظای مختلفظی بظرای       شما  یز می
ا ظدازی کظرده و تبلیغظات را بظه      توا ید ا جمن مرتبط با زمینظه فعالیظه خظود را راه    بدین ترتیب شما میود دارد.  اخه ا جمن وج

 ظاختار منا ظبی از قراردهظی تبلیغظات بظه ایظن صظورت را         0.3شکل در قرار دهید. های آن  ای که گفته شد در میان پسه شیوه
کنید و در آ ها مطالب مفید و مرتبط قرار دهید. اینکظار صظفحات  ظایه     ایجاد برای ا جمن خود صفحات جا بیکنید. مشاهده می

 کند. دهد و به بهبود رتبه شما در موتورهای جستجو  یز کمک می شما را افزایش می

ترافیک برای بقای یک ا جمن آ الین حیاتی ا ه. به هیچ وجه قبل از آغاز به کار و رو ق ابتدایی یک ا جمن آن را افزایش 
بندی موضوعات آن، مطالبی را برای شروع به آن بیفزایید و کظاربران  ظایه را    و تبلیغ  کنید. پس از ایجاد ا جمن و د تهمعرفی 

 ترغیب کنید.  در آن به فعالیه

خواهیم پرداخه و با ابعاد مختلف آن آشنا خظواهیم شظد.    0یایمیلبازاریابی در فصل بعد به مبحث بازاریابی از طریق ایمیل یا 
کند که پتا سیل باالیی برای تبدیل به مشتری  هایی تمرکز می بهینه از ایمیل فهر هیک کمپین موفق بازاریابی ایمیلی بر روی 

 دار د. 
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 از طریق ارسال ایمیلبازاریابی  .11

پظردازیم. قظوا ینی وجظود     به شرح جزئیات اولیه در مورد آن می بازاریابی ایمیلیهای مربوط به  قبل از برر ی  کات و تکنیک
حرکه در محدوده این قوا ین منجظر بظه موفقیظه و    بایسه در  ظر بگیرید.  ا دازی یک کمپین بازاریابی ایمیلی می دارد که در راه

 عبور از آ ها باعث گمراهی شما خواهد شد.

تری بظا   هایی که تا کنون برر ی شد رابطه  زدیک بازاریابی ایمیلی یک راه خصوصی برای تماس با کاربران ا ه که از روش
کاربر دارد. شما باید به دقه پیام خود )ما ند اطالع ر ا ی از اخبار، مطلب جدید، تبلیغات فروش، درخوا ه عضظویه و غیظره( را   

کند. برای کسب موفقیه در بازاریابی ایمیلی بظازار هظدف خظود را     ه چه کسی آن را دریافه میریزی کنید ک تنظیم کرده و بر امه
بندی کنید و با توجه به محتوا و هدف ایمیل، فهر ه ایمیل کاربران خاصی را برای ار ال در  ظر بگیریظد. ممکظن ا ظه     بخش

 ارزد.  ثیری که در موفقیه شما دارد میزمان زیادی برای یافتن و تصفیه چنین فهر تی صرف شود که البته به تا

 بازاریابی ایمیلی
ا درصد کاربران ر 31توا د با  رخ  های تبدیل کاربر به مشتری ا ه. در برخی موارد ار ال ایمیل می ایمیل یکی از بهترین راه

، درک تفظاوت ایظن  ظوع    مکنظی  میآ ها را دریافه ی که ما  یز هرروزه هرز امههای  وجود ایمیل به مشتری تبدیل کند. با توجه به
بظرای درک ایظن تمظایز     2119در  ظال   CAN-SPAMبسیار مهم ا ه. قوا ین  هرز امههای قا و ی و غیر  ها با ایمیل ایمیل

بنظابراین قبظل از    ،تنظیم کنید هرز امههای ار الی خود را قا و ی و غیر  بایسه با آگاهی از این قوا ین ایمیل وضع شد د. شما می

 دهم فصل
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تظرین   ا ظتخراج شظده ا ظه مهظم     0ایمیل آ ها را مطالعه کنید. اطالعات زیر که مستقیما ً از  ایه کمیسیون تجارت متحد ار ال
 هد.  کات مرتبط با این موضوع را در اختیار شما قرار می

 ,Fromدر  ربرگ ایمیل خود از اطالعات غلط یا مبهم ا تفاده  کنید. تمام اطالعات  ربرگ ایمیل ار ظالی شظامل    -0

To, Reply-Toز نده باشد. بایسه در ه بوده و اطالعات فرد یا  ازمان ایمیل ، و آدرس ایمیل می 

دهنظده محتظوای    بایسظه  شظان   تیتر ایمیل میز نده ا تفاده  کنید.  ( از عبارات گولsubjectدر تیتر و موضوع ایمیل ) -2
های طنز ا ه و شما در تیتر آن بظرای جظذب کظاربر     مایمیل باشد. برای مثال اگر محتویات ایمیل مربوط به فروش فیل

 اشاره به فیلم تر ناک کنید این تیتر گول ز نده ا ه. در مورد تیتر یا موضوع ایمیل در آینده بیشتر توضیح خواهیم داد.

یغظاتی  اگر ایمیل شما تبلیغاتی ا ه به وضوح به این موضوع اشاره کنید. در صورتی که محتوای ایمیل ار الی شظما تبل  -9
 بایسه این موضوع در تیتر و متن آن واضح باشد. ا ه می

 به گیر دگان ایمیل محل فعالیه خود را بگویید. ایمیل شما می بایسه شامل آدرس فیزیکی و پستی باشد.  -4

ای تمایظل بظه دریافظه     توا ند دیگر ایمیل دریافه  کننظد. در صظورتیکه کظه گیر ظده     به گیر دگان  شان دهید چطور می -5
هظا   بایسه امکان این کار برای او فراهم شده باشد. روش خالصی از دریافه ایمیظل  های آتی شما  داشته باشد می یلایم

توا ظد در بهتظر دیظده     باید واضح و برای یک فرد مبتدی  یز قابل ا جام باشد. ا تفاده از ا دازه، محل و ر گ منا ب می
ماتیک وجود  دارد، ایمیلی برای ار ظال چنظین درخوا ظتی از  ظوی     اگر چنین امکا ی به صورت اتو شدن آن موثر باشد.

دریافه ایمیل شما حذف کند، برای  فهر هدر صورتیکه یک کاربر  توا د خود را از  کاربر در متن پیغام خود تعبیه کنید.
 معرفی خواهد کرد. هرز امهبه عنوان  اشما ر ،ها خالصی از دریافه ایمیل

روز کاری برر ی  01بایسه در کمتر از  فی کاربر را برر ی کنید. درخوا ه ا صراف کاربر میدر ا رع وقه ایمیل ا صرا -6
 و ا جام شود. 

های خود ا تخدام کرده ایظد بظر روی    بر روی عملکرد دیگران  ظارت کنید. برای مثال اگر شرکتی را برای ار ال ایمیل -1
شظناخته  شظوید. دقظه     هرز امظه ا آ یب  بیند و به عنوان ها  ظارت کنید تا وجهه  ایه شم  حوه تنظیم و ار ال ایمیل

 ها را بر یلکنید در مسائل قا و ی مربوط به ار ال ایمیل، هم شرکه دار ده محصول و هم شرکتی که وظیفه ار ال ایم
 عهده دارد مسئول هستند.

 توا ید از آدرس زیر بد ه آورید: اطالعات تکمیلی این حوزه را می

business-guide-compliance-act-spam-can-http://business.ftc.gov/documents/bus61 

 دالر جریمه در بر داشته باشد. 06111توا د تا  خروج از این قوا ین می
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تماس مستقیم و فرد به فرد با کاربر از طریق ایمیل بهترین موقعیظه  اکنون شما به مباحث قا و ی ار ال ایمیل آگاه هستید. 
های ایمیل شما ممکن ا ه با عالقمندی به موضوع خاصی ایمیل را در اختیار شما قظرار   برای فروش محصول شما ا ه. گیر ده

ا دازد. ایجاد یک کمپین موفق بازاریابی ایمیلی در بظاال بظردن    می پیشدیل آ ها به مشتری داده باشند و این موضوع شما را در تب
  رخ این تبدیل بسیار موثر ا ه.

 ها فهرست ایمیل
آوری ایظن   بظا جمظع  ها بنا شده ا ظه.   ای از ایمیل گیر ده بدون شک یک بر امه بازاریابی ایمیلی موفق بر پایه فهر ه بهینه

فهر ه از طرق مختلف ما ند صفحه تماس  ایه، صفحه ثبه  فارش و غیظره شظما فهر ظتی از ایمیظل کظاربرا ی داریظد کظه        
های ا بوه از دیگران و ار ال ایمیل بی هظدف بظه آ هظا کظار      فهر هخرید مشتری بالقوه ا د و به تجارت با شما عالقمند هستند. 

جلوگیری کرده و بیشترین  رخ تبدیل کظاربر بظه    هرز امهمورد  ظر خود را تهیه کنید تا از  فهر ه بایسه اشتباهی ا ه. شما می
ترین ما ع بازاریابی ایمیلی یعنی تماس با افرادی که به تجارت با شظما عالقمنظد    به این و یله شما بزرگمشتری را داشته باشید.

 دارید.  هستند را از  ر راه خود بر می

های ار ال ایمیل برای ثبه کاربر در فهر ه خود  یاز به تایید او دار د. به این ترتیب کاربر ایمیل خظود   یستمامروزه اغلب  
دهنظده تمایظل    شود. کلیک روی لینک داخل این ایمیل  شان را در کادر مربوطه وارد کرده و  پس ایمیل تایید برای او ار ال می

. اگر  ایه شما بازدیدکننده زیادی دارد ا ظتفاده از چنظین  ظرویس هظایی )ما نظد      ا ه ها گیر دهکاربر به قرارگیری در فهر ه 
feedburner ایجاد یک فهر ه ایمیل مطلوب ا ه.( بهترین راه برای 

بایسه بر امه دقیقی برای بازاریظابی ایمیلظی    به بهنگام دار د می و های مرتبط کاربران تمایل به دریافه ایمیل آن جایی کهاز 
های شظما   شود. اگر ایمیل های شما می های منظم و با  اختار ا تا دارد باعث تعامل بهتری با گیر دگان ایمیل شید. ار الداشته با

 روزشماری خواهند کرد.برای کاربران با ارزش باشد، برای دریافه آ ها 

ا تفاده کنیظد.   جیمیلا ند یاهو و های رایگان ار ال ایمیل م توا ید از  رویس های فهر ه شما کم ا ه می اگر تعداد ایمیل
. ها )ما ند تعداد ایمیل مجاز در روز( توجه داشظته باشظید   ز این  رویسهای مربوط به هرکدام ا کاری به محدودیه ا جام چنیندر 

افزارهای تحه  توا ید از  رم می به ار ال ایمیل به هزاران  فر بود، های فهر ه شما افزایش پیدا کرد و  به تدریج که تعداد ایمیل
 ها عبارتند از: دهنده وب و تحه ویندوز مخصوص این کار ا تفاده  مایید. برخی از این  رویس

 )www.constantcontact.comConstant Contact ( 

 )www.icontact.comiContact ( 

 )www.myemma.comEmma ( 

ایظن   کننظد.  بازاریابی ایمیلی خود ا ظتفاده مظی    های متو ط و بزرگ از این ابزارها برای مدیریه کمپین وکار کسببسیاری از 
 ظازی، ار ظال و    ا د و امکا ات زیظادی بظرای  فارشظی   ها به صورت قا و ی طراحی شده  ابزارها برای مدیریه تعداد باالی ایمیل

 های خراب  یز هستند.  ها قادر به تشخیص ایمیل ها دار د. اغلب این  یستم کنترل ایمیل
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 حوه رفتار کاربر با آ ها اهمیه بسیار زیادی در موفقیظه بر امظه بازاریظابی ایمیلظی     از های ار الی و اطالع شما  ردیابی ایمیل
های داخل چند درصد از آ هظا کلیظک شظده     های باز شده روی لینک ها باز و از ایمیل مثل اینکه چند درصد از ایمیلدارد. مواردی 

توا ید  رخ تبظدیل   ها می با ردیابی و برر ی این گزارشها و محتوای ایمیل شما موثر باشد.   ازی فهر ه ایمیل توا د در بهینه می
 یش دهید.کاربر به مشتری را در کمپین خود افزا

 تبدیل کاربر به مشتری در بازاریابی ایمیلی
ا تفاده از فهر ه ایمیلی که خودتان آن را  اخته اید و تصفیه شده ا ه بهترین روش برای افزایش  رخ تبدیل کاربران بظه  

ا بظرای او ار ظال    کته دیگر این ا ه که اگر کاربری  سبه به اولین ایمیلی که از طظرف شظم   مشتری در بازاریابی ایمیلی ا ه.
ز د. همچنظین اگظر کظاربری     کند و به  ایه شما  ر می های بعدی شما  یز توجه می شود احساس خوبی داشته باشد به ایمیل می

 توا ید آن را به فهر ه خود اضافه کنید. ایمیل او را دریافه کرده اید می ،قبال از شما خرید داشته و شما در فرآیند خرید

ر د ایظن کظار بسظیار     کنید بیشتر فکر کنیم. به  ظر می ورد حالتی که یک فهر ه ا بوه ایمیل خریداری میاجازه بدهید در م
آوری کنید ولی مساله ا ا ی اینجا ه که شما هظیچ راهظی    تر از حالتی ا ه که فهر ه ایمیل را خود شما جمع تر و آ ان  ریع

دارید. در برخی اوقات فروشنده فهر ه ایمیل، بخشظی از فهر ظه را   برای ارزیابی کیفیه فهر تی که در حال خرید آن هستید  
های خراب در بقیظه   کنید در حالیکه ا بوهی از ایمیل دهد و شما پس از رضایه از آن اقدام به خریداری می برای تسه به شما می

 وجود دارد.  فهر ه

کنید با کیفیه و در ه ا ظه و بظا     ه اضافه میکنید هر ایمیلی که به فر هنگامی که شما فهر ه ایمیل خود را در ه می
های  ایه یا فرآیند خرید بظه د ظه آمظده باشظد.      ها ممکن ا ه از طریق فرم شود. این ایمیل  ظارت خود شما وارد فهر ه می

الی برد و از لحاظ کمی شامل تعداد کمتری ایمیل ا ه ولی کیفیه و  رخ تبدیل با اگرچه  اخه این فهر ه زمان بیشتری می
 .توا ستید بخرید تر از هر فهر ه ا بوه ایمیلی ا ه که می با ارزشآن 

هایی هستند که کال  های  ادر ه ایمیل ها ا ه. ایمیل ها در ه و فعال بودن ایمیل مرحله اول در اطمینان از فهر ه ایمیل
شظو د(   ثبه می wwwها که اشتباهاً با  شده ا د )ما ند بسیاری از ایمیل فهر هوجود خارجی  دار د و یا با  اختار اشتباهی وارد 

ز ظد.   هایی هستند که با وجود در ه بودن، صاحب آ ها فعالیتی در آن ایمیل  دارد و به آن  ر  مظی  های غیر فعال ایمیل و ایمیل
های غیر فعال  یظز   کند. شنا ایی و حذف ایمیل توا د مورد در ه بودن ایمیل را تضمین ا تفاده از  یستم ثبه و تایید ایمیل می

توا ید رفتظار   ر د می هایی که به کاربران می همچنین با ردیابی ایمیلهای ار ال ایمیل قابل ا جام ا ه.  از طریق برخی  رویس
ن با دیدن تخفیف به برای مثال برخی کاربرابندی کنید.  های خود را مبتنی بر کاربران هدف بخش آ ها را شنا ایی کرده و ایمیل

ای دار ظد.   برخی  یز به بر د و  وع محصول توجه ویظژه  ،شو د و برخی دیگر با مشاهده زمان ار ال  ریع کاال ایمیل عالقمند می
یکی از اهداف شما هنگام درواقع  های مختلف ار ال کرد. شده برای گروه هایی با محتواهای  فارشی توان ایمیل بدین ترتیب می

ار ها دارای عالیق و رفت تر ا ه. هرکدام از این فهر ه های کوچک بندی فهر ه بزرگ به فهر ه ها بخش صفیه ایمیلفرآیند ت
بنظدی فهر ظه ایمیظل وجظود دارد بنظابراین شظما        های مختلفی برای بخظش  روشهای دریافتی هستند.  متفاوتی  سبه به ایمیل

 ن کار را ا جام دهید. دارید به بهترین شکل ای هبایسه بنا به اهدافی ک می
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ایمیل ار ال کنید و  تایج مربوط به هرکدام را ردیظابی   هر فهر ه ایمیل،  سخه متفاوتی بایسه برای در مرحله بعد شما می
ها را در  دقه کنید عکسهای خاص فهر ه خود ار ال کنید.  توا ید بهترین محتوا را برای گروه بدین ترتیب میو برر ی  مایید.

محتوای ایمیل خود را مختصر و مفیظد  گظه   گنجا ید.  دهید و اطالعاتی ما ند اطالعات تماس را در کجای ایمیل می کجا قرار می
رفته باشظد ممکظن ا ظه تصظاویر      هرز امهه قسمتدارید و مطالب اصلی را در ابتدای ایمیل قرار دهید. دقه کنید اگر ایمیل شما ب

 ظرعه   ،بنابراین مطالب مهم را بجای عکس به صورت متن قرار دهید. این کار عظالوه بظر خوا ظایی بیشظتر     ،ده  شو دایمیل دی
هظای آن   دهد. ا تفاده از عکس برای ایجاد تنوع در ایمیل و یا جلظب توجظه در برخظی قسظمه     بارگزاری ایمیل را  یز افزایش می

مشتری پایین ا ه یکظی از علظل آن   به تبدیل ورود به  ایه و ا ه ولی  رخ  اگر  رخ باز شدن ایمیل شما زیاد شود. توصیه می
توا د محتوای  امطلوب ایمیل شما باشد. عامل اصلی  رخ پایین باز شدن ایمیل  یز تیتر یا موضوع ایمیل ا ظه کظه در ادامظه     می

 گیرد. مورد برر ی قرار می

 ها ایمیلسازی  بهینه
ل، آمظد ابتظدای ایمیظ    بایسه به آ ها توجه داشته باشید تیتر یا موضوع ایمیظل،  ظالم و خظوش    میهای دیگر ایمیل که  قسمه

 ایمیل ا ه. محتوای ایمیل و امضاء یا پایان

 تیتر ایمیل

هظا  یظز قابظل مشظاهده ا ظه.       شود موضوع ایمیل ا ه که در فهر ه ایمیظل  اولین چیزی که گیر ده ایمیل با آن روبرو می
شود موضوع ایمیل ا ه. کاربر پس از جذب تو ط موضوع و کلیظک روی   که باعث کلیک روی یک ایمیل میترین عاملی  اصلی

 شود. تیتر ایمیل ا ه که متوجه پیام اصلی آن می

بایسه واضح، دقیق و واقعی باشد. در تیتر ایمیل می توا ید از کلمات کلیظدی کظه بظرای مخاطبظات شظما       تیتر ایمیل شما می
های مختلفی از تیتر ایمیل ایجظاد کنیظد و بظازخورد      سخهکند ا تفاده  مایید.  را ترغیب به باز کردن ایمیل می جذاب ا ه و آ ها

درصد و برای تیتر ب  5ها اهمیه فراوا ی دارد. اگر  رخ باز شدن برای تیتر الف  آ ها را تسه کنید. یافتن بهترین تیتر برای ایمیل
هظای مختلظف فهر ظه     ز تیتر ب ا تفاده کنید. ا تفاده از چنین روشی بظر روی بخظش  درصد ا ه واضح ا ه که بهتر ا ه ا 1

 توا د  رخ تبدیل کاربر به مشتری را تا میزان زیادی افزایش دهد. ایمیل شما می

 آمدگویی ایمیل خوش

گر شظما بظه  ظام    آمدگویی ابتدای آن ا ه. ا کند  الم و خوش اولین چیزی که یک کاربر پس از باز کردن ایمیل مشاهده می
شده بر مبنای  ام کاربران  ظرخ تبظدیل     ازی های  فارشی کاربران د تر ی دارید از آن در  الم ابتدای  امه ا تفاده کنید. ایمیل

بایسه به  حوی باشظد کظه گظویی ایمیظل      های شما می از ایمیل  این قسمه های یکسان برای همه دار د. بهتری  سبه به ایمیل
 کنند. شما و فقط برای گیر ده ار ال شده ا ه.این کار در گیر ده احساس بهتری ایجاد میمستقیما از طرف 

 محتوای ایمیل
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ترین اطالعاتی ا ه که قصد دارید کاربران آ ها را مشاهده  مایند. اگر موضظوع ایمیظل بظه ا ظدازه      محتوای ایمیل حاوی مهم
شظما  .  مایظد  میجذاب باشد و کاربر روی ایمیل کلیک کند، پس از آن محتوای ایمیل ا ه که توجه کاربر را به  مه خود جلب 

 عی کنید پیام اصلی خود را بظه طظور واضظح در محتظوا      پس میل را باز کرده داریدفضا و فرصه کمی برای جذب کاربری که ای
. اگر هظدف  خواهید شود هدف شما از ار ال این ایمیل و چیزی که از او میبگنجا ید به طوری که کاربر در کمترین زمان متوجه 

یسه به وضوح در ایمیل مشخص باشد. بظرای  با  ام در یک کنفرا س، خرید یک محصول یا غیره ا ه می شما از این ایمیل ثبه
 شود.  ها توصیه می های کوتاه و باله ر ا دن مطالب مختصر و مفید به کاربران ا تفاده از پاراگراف

توا ید  ظرات خریداران محصوالت خود را بگنجا ید و به این ترتیب در بیننده اعتماد ایجظاد کنیظد.    در محتوای ایمیل خود می
گظاهی اوقظات   گویی بپرهیزید و محتوای ایمیل را از پیام اصلی خود منحرف  کنیظد.   ین مطالبی از اغراق و زیادهدقه کنید در چن

بنظدی   هظای خظود را بخظش    اگر فهر ه ایمیظل  یک ایمیل  اده و کوتاه  رخ تبدیل باالتری از یک ایمیل مملو از اطالعات دارد.
ر ال کنید. این رویکرد تاثیر شگرفی در افزایش موفقیه شظما در بازاریظابی   توا ید محتوای  فارشی برای هر بخش ا اید می کرده

 ایمیلی دارد.

 امضای ایمیل

های زما ی و ایمیلی به کاربران و اطالعات خاص دیگر ا ه. همچنظین   فرصه منا بی برای یادآوری محدودیهپایان ایمیل 
ماس ضروری ا ظه. بظا ا ظتفاده از یظک امضظای ثابظه در ا تهظای        در پایان ایمیل ذکر  ام  ازمان )یا فرد( به همراه اطالعات ت

 کنند. شنا ند و بهتر با شما تعامل می ها، کاربران شما را بهتر می ایمیل

های خود را تصظفیه کنیظد و    توا ید به بهترین شکل فهر ه ایمیل اگر شما زمان کافی برای ا جام این مراحل صرف کنید می
ه در افزایش  رخ تبدیل گیر دگان ایمیل به مشتری موثر ا ه پی ببریظد. بازاریظابی ایمیلظی یکظی از     ای ک به  کات ریز و زیرکا ه

تنها کافیسه در این مسظیر از قظوا ین پیظروی    های آ الین ا ه.  وکار کسبهای جذب مشتری و افزایش فروش برای  بهترین راه
کنیظد   ار ال کنید. بدین ترتیب مشتریا ی برای خود ایجاد مظی  کنید و ایمیلی با محتوا و تیتر و امضای منا ب به مخاطبان هدف

 با شما هستند. وکار کسبکه همواره حاضر به ارتباط و 

هرچه در موارد یاد شده تا این فصل موفق عمل کنید، یک فرآیند خرید  اموفق کاربر  ایه شما را از تبدیل شدن به مشتری 
های کاربردی  حل  ازی فرآیند خرید و عوامل ا صراف مشتری در طول خرید پرداخته و راه کند. در فصل بعد به بهینه منصرف می

نظظظظظظظظظظظظیم. ک بظظظظظظظظظظظظرای حفظظظظظظظظظظظظ  بهتظظظظظظظظظظظظر خریظظظظظظظظظظظظداران ارائظظظظظظظظظظظظه مظظظظظظظظظظظظی   
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 بهینه سازی فرآیند خرید .11

 

فرآیند خرید و  ازی  فروشید بهینه یا از طریق  ایه خود چیزی می اید ا دازی کرده راهاگر شما یک  ایه تجارت الکترو یک 
رود اگظر   های شما در جهه جذب و هدایه کاربران به  مه خرید از بین مظی  بسیار حیاتی ا ه. تمام تالشای   بد خرید مرحله

 ازی فرآیند خرید پیچیده ا ه ولی ایظن پیچیظدگی    کاربر قبل از اتمام فرآیند خرید تصمیم به خروج از آن بگیرد. طراحی و پیاده
در واقع تجربه کظاربر از خریظد از  ظایه    دامه فرآیند خرید تاثیر منفی بگذارد.  باید به مشتری ا تقال یابد و روی تصمیم او برای ا

 بایسه  اده و از شروع تا پایان روان باشد.  شما می

توان رویکردهظای اصظلی را در  ظه کلمظه      در حالیکه مباحث مختلفی در مورد بهبود فرآیند خرید اینتر تی وجود دارد ولی می
 ظام داشظتید ولظی اخیظراً خریظد از اغلظب        ها  یاز به ثبه های قبل برای خرید از  ایه یرین. در  الخالصه کرد: کوتاه،  اده و ش

ها برای ثبه  فارش یا تکمیل فرآیند خرید تنها به  ظام،    ام و به آ ا ی قابل ا جام ا ه. درحالیکه اکثر  ایه ها بدون ثبه  ایه
ره کارت خرید اینتر تی(  یظاز دار ظد برخظی دیگظر  یظز بظا هظدف ادامظه         آدرس، شماره تماس و اطالعات پرداخه شما )ما ند شما

دا ند و یا در ازای محصول یا خدمه اضافه )برای مثال تخفیظف بیشظتر( خریظدار را بظه       ام را ضروری می همکاری با خریدار ثبه
  مایند.  ام ترغیب می ثبه

خریدها اغلب بظرای یظک   ، ببینید آیا یا خیر ید را الزامی کنید ام برای خر گیری در مورد اینکه در  ایه خود ثبه برای تصمیم
های دیگر به  ایه شما مراجعه کند. اگر به اطالعظات   شود یا ممکن ا ه خریدار برای چند خرید دیگر  یز در زمان بار ا جام می

 ام قبل از خریظد ا ظتفاده کنیظد،     تم ثبهتوا ید از  یس مشتری  یاز دارید و یا قصد دارید آ ها را دوباره برای خرید ترغیب کنید می
 ام در  ظایه )ما نظد ثبظه     ولی بهتر ا ه برای احترام به اختیار و تصمیم کاربر این مرحله را الزامی  کنید. با یادآوری منافع ثبه

ا به ا جام ایظن  های مختلف یا تخفیف و خدمات دیگر( او ر  ام، آدرس، شماره تماس و اطالعات دیگر برای یک بار در ازای خرید
 کار ترغیب  مایید.

 یازدهم فصل
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د را با دقه ا تخاب کنید. حتما قبل از ا تشار  هایی بظرای ا ظتفاده کظاربران آن را    یا ماژول فرایند خرید در  ایه خوافزار   رم
کنظد. اگظر    عمظل تسه و اصالح کنید. بسیار مهم ا ه که  یستم شما همیشه و در هر زمان برای تمظام کظاربران بظدون عیظب     

شود بظه   هایی که فروخته می شو د. امروزه اغلب  یستم کاربران با ایرادی در فرآیند خرید مواجه شو د  ریعا از خرید منصرف می
ها باشد ولی باید دقه کرد که ایظن    ازی این  وع  یستم های بزرگ ممکن ا ه  یاز به  فارشی د. برای  ایهنکن خوبی کار می

 ی فرآیند برای کاربر تداخلی  داشته باشد. برای مثال افزوده شدن یک مرحله جدید به فرآینظد خریظد )حتظی     ازی با روا  فارشی
کنظد. بظه همظین دلیظل بظین مراحظل و        برای بهبود  ایه یا اهداف بازاریابی در آینده( روا ی فرایند خرید برای کاربر را کمتر مظی 

 بایسه تعادل برقرار کرد. اطالعات درخوا تی در فرآیند خرید و روا ی آن می

فرآیند خرید شما باید از لحاظ بصری  اده و واضح باشد. دقه کنید کاربر هنوز محصول شظما را لمظس  کظرده و بظه قظدری      
حوصظله شظود از    درگیر آن  شده که از خرید آن منصرف  شود. اگر او در طول فرآیند خرید  ردرگم و با مراحل مختلف خرید بی

شود. بعالوه برای همیشه یاد و خاطره این خرید  اموفق و  خه در ذهن او باقی خواهد ما د و رابطه منفی  میادامه آن منصرف 
جذب کاربران با دید منفی و ترغیب دوباره آ ها به خرید بسیار  خه تر و پر هزینه تر از جظذب مشظتری    دهد. با شما را شکل می

ای  د مشتری از  ایه شما برای او یک تجربه خوب ا ه و قصظد کنیظد رابطظه   بایسه مطمئن باشید خری جدید ا ه. بنابراین می
بنابراین برای روا ی فرآیند خرید خود از هیچ تالشی فروگذار  کنید و بظه کظاربر ایظن حظس را      مثبه و بلندمدت با او شکل دهید.

د بظه  دشوار باشد و خریظدار احسظاس کنظ    آیند خریدبدهید که الیق خرج پولی که به زحمه بد ه آورده هستید. در مقابل اگر فر
 کند. توا د به شما پول پرداخه کند از این کار منصرف شده و به  ایه دیگری مراجعه می  ختی می

وکارهای مختلف با هم متفاوت هستند ولی موارد مشترکی در مظورد فرآینظد خریظد وجظود دارد کظه       ها و کسب با اینکه  ایه
هظای پرداخظه    های موجود کظه روش  شود از  یستم ا دازی  یستم خرید توصیه می د. برای راه بایسه به در تی مدیریه شو می

( ا تفاده کنید. آ ها به مرور زمان بهینظه و رفظع   Paypallالمللی )ما ند  های پرداخه بین های شتاب( و روش داخلی )ما ند کارت
حل  یز وجود دار د که با همکاری  یستم پستی محصول های پرداخه در م عیب شده و قابل اطمینان هستند. در ایران  رویس

های وا طه دارای  یستم خریدی هستند که کلیه  کنند. این شرکه را به مشتری تحویل داده و وجه مورد  ظر را از او دریافه می
دهنظد   قظرار مظی  ر د و از طریق محظیط مظدیریتی کظه در اختیظار شظما       فرآیند خرید محصول شما تو ط آن ا جام و به پایان می

 های مختلف قابل د تر ی ا ه. ها و گزارش  فارش

یظک  یا به متولی آن اطالع دهید. گظاهی   و اگر در  یستم خرید خود مشکل یا کمبودی مشاهده کردید حتما آن را رفع کنید
مدیریه صحیح فرآیند خرید، مورد دیگر در توا د تاثیر بزرگی در بهبود فرآیند خرید داشته باشد.  تغییر کوچک در  یستم خرید می

بایسه در محلی قرار بگیظرد   شود. این آیکن می تعبیه آیکن منا بی ا ه که به  بد خرید مشتری برای پرداخه  هایی لینک می
های تجارت الکترو یک این آیکن را در قسمه را ه یا چظپ   که کاربر آن را به  رعه پیدا کرده و تشخیص دهد. معموال  ایه

دهند. کاربر باید بتوا د به  رعه و آ ا ی به محتویات  بد خرید خود د تر ی پیدا کرده و مراحل خریظد را   قرار میباالی  ایه 
 ادامه دهد. 

ا داز د. آمازون در  بد خرید به کظاربر لیسظتی از    ها ما ند آمازون کاربران را به محض ورود به  بد خرید گیر می برخی  ایه
آمازون یک  آن جایی کههای قبلی بازگردد. از  توا د به بخش دهد و کاربر در این مرحله به آ ا ی  می موارد مرتبط را پیشنهاد می
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 ازی ا جام داده ا ه این کظار  یظز دلیظل دارد و آن     های مختلفی برای بهینه  ایه پیشرو در تجارت الکترو یک ا ه و آزمایش
دهد لزومظا   باشید هر عملی که یک  ایه بزرگ ا جام می  دقه داشته وش ا ه.ر به مشتری و در  تیجه افزایش فرپیشنهاد بیشت

دهد.  ایه شما  ایه آمازون  یسه و شما باید تحقیقات زیادی بظرای یظافتن یظک فرآینظد      ها  تیجه مثبه  می برای تمام  ایه
 خرید منا ب مخصوص  ایه خود پیدا کنید. 

 های فرآیند خرید مثال
خرید خود را با رویکرد ترغیب مشتری به خرید بیشظتر و در  تیجظه افظزایش فظروش طراحظی      های بزرگ فرآیند  برخی  ایه

شود. با افزوده شدن موارد پیشظنهادی   دهد و گاهی باعث  ردرگمی خریدار می کنند ولی این رویکرد همیشه  تیجه مثبه  می می
اخودآگاه ذهنیه مثبتی در مشتری برای بازگشه دوباره رود و   به  بد خرید )به خصوص اگر این کار اجباری باشد( هزینه باال می

هایی که  شود تا یک موفقیه دائمی.  ایه ما د. این کار بیشتر به یک موفقیه موقتی تبدیل می به  ایه و خرید مجدد باقی  می
ر ظا ی بظه    ر خظدمه های ضعیف د دهند اغلب به عنوان  ایه به اجبار خدمات یا محصوالتی در  بد خرید مشتریان خود قرار می

 کنند. های فروش آ الین از چنین کاری پرهیز می یابند. در واقع اغلب  ایه مشتری شهرت می

توا ید با توجه به موارد مطظرح شظده بظه ارزیظابی و      شما می .کنیم میهایی از مراحل خرید چند  ایه را برر ی  در ادامه مثال
 مقایسه آ ها بپردازید.

 GoDaddy.com: 1مثال 

هظا در   رغم برخظی کا ظتی   ها تینگ ا ه. علیخدمات های فروش دامنه و  ترین  ایه یکی از معروف GoDaddyیه  ا
 یک فرآیند فروش پیچیده دارد. GoDaddyارائه خدمات به مشتریان، اغلب آ ها پس از خرید از  ایه راضی هستند. متا فا ه 

  های دامنه پیشنهادی یظا  ظام دامنظه مظورد  ظظر خظود را ا تخظاب          ام. در این مرحله یکی از ا تخاب  ام دامنه: 0مرحله
 شود. کنید. برای این کار ابتدا در د ترس بودن  ام دامنه )اینکه قبال تو ط کس دیگری ثبه  شده باشد( برر ی می می

  یظد بظا ا تخظاب    توا شود. برای مثال مظی  پیشنهادهای تخفیفی. در این مرحله پیشنهادهای تخفیفی به شما می: 2مرحله 
توا ید بدون پا خ  % تخفیف بگیرید. این مرحله را می44و غیره(  net, .org, .info.پسو دهای دیگر  ام دامنه خود )

 مثبه به این پیشنهادها پشه  ر بگذارید.

  کنید.   ام. در این مرحله روش و مدت زمان ثبه دامنه را ا تخاب می : ثبه9مرحله 

  کنید و اگر  یاز به حذف یا افظزودن مظواردی بظه آن     . در این مرحله  فارش خود را بازبینی می: بازبینی  فارش4مرحله
 کنید. باشد اعمال و هزینه پایا ی را مشاهده می

  اطالعات پرداخه. در این مرحله اطالعظات پرداخظه شظامل،  ظام، شظماره تمظاس، آدرس و اطالعظات کظارت         5مرحله :
 کنید. پرداختی را وارد می

 کنید.  : تایید خرید. در این صفحه کد د تر ی را وارد کرده و خرید خود را تایید می6 مرحله 
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 هایی. در این مرحله ضمن تشکر از خریدار، برای افزایش  رخ تبدیل و فظروش،   : تشکر از خرید و پیشنهادهای1رحله م 
 یشتر بسیار موثر ا ه.شود. این روش برای ترغیب خریدار به خرید ب  هایی  یز ارائه می پیشنهادهای

 Amazon.com: 2مثال 

 پردازیم. در مثال دوم به برر ی فرآیند خرید در آمازون می

  های  بد محصول و روش ار ال. در این مرحله روش حمل کظاال و  ظرعه ار ظال آن ا تخظاب      :  مایش آیتم0مرحله
توا یظد  ظبد خریظد خظود را      ایظن مرحلظه مظی   شود. در  ها تو ط ارائه دهنده محصول تعیین می شود. هزینه این روش می

 ویرایش کرده و پس از ثبه آدرس مقصد به مرحله بعد بروید.

  کنید. اطالعات مورد  یاز شظامل  ظام، اطالعظات     : اطالعات پرداخه. در این مرحله روش پرداخه را ا تخاب می2مرحله
شود. در باالی  ظایه آمظازون  ظواری     یافه میتماس و غیره قبال ثبه شده و از طریق اطالعات کارت اعتباری شما در

توا ید از مرحله مربوط به مزایای خرید بگذریظد.   دهد. می وجود دارد که مرحله خریدی که در آن قرار دارید را  مایش می
 به این ترتیب کل فرآیند خرید در آمازون در  ه صفحه تعبیه شده ا ه: کوتاه و شیرین!

  بایسظه در ایظن مرحلظه     کنیظد مظی   از کارت اعتباری خود برای خرید از آمازون ا تفاده مظی  : اگر برای اولین بار9مرحله
 اطالعات مربوط به خود شامل  ام، آدرس، و موارد دیگر را وارد  مایید.

  با  توا ید آن را بازبینی کنید. پس از اصالح احتمالی : تایید خرید. در این مرحله دید کلی از خرید خود دارید و می4مرحله
 شود. تایید در این مرحله فرآیند خرید به پایان ر یده و  فارش شما ثبه می

  شظود. همچنظین    اید تشکر مظی  و پیشنهادهای  هایی. در این صفحه از اینکه  فارش ثبه کرده : تشکر از خرید5مرحله
 ها را  یز خریظداری کظرده   آمازون فهر تی از محصوالتی که افرادی مثل شما )که این محصول را خریداری کرده ا د( آ

 دهد: ا د با این تیتر  مایش می

Customers who bought the items in your order also bought: 

 دهد. و به این ترتیب شا س خود برای فروش بیشتر را افزایش می
 

 Adinebook.com: 3مثال 

در این  ایه  یستم پیشظنهاد دهنظده کتظاب بظه خظوبی       کتاب ا ه. فروشآدینه بوک  ایه پیشروی ایرا ی در زمینه 
بظه   طراحی شده ا ه. پس از ا تخاب محصول و ورود به صفحه آن خرید این کتاب به همراه چند کتاب مظرتبط دیگظر  

در ادامه بظه  مراحظل ثبظه  ظفارش و      های دیگر ا تشارات  یز قابل مشاهده ا ه. شود. همچنین کتاب پیشنهاد می شما
 پردازیم. ن  ایه میخرید در ای

  توا ید آ هظا را ویظرایش داده و    شو د. شما می های ا تخابی شما  مایش داده می :  بد خرید. در این مرحله کتاب0مرحله
 روید. تعداد هر کدام را تغییر دهید. در  مه چپ صفحه با کلیک بر روی دکمه ار ال  فارش به مرحله بعد می
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  بایسه عضو  ایه باشید. عضویه در  ایه این  . برای ورود به این صفحه میرداخه: ا تخاب  حوه ار ال و پ2مرحله
شخصی  کنید. اگر عضو  یستید با وارد کردن آورد که در هر بار خرید زما ی صرف  وشتن اطالعات  امکان را فراهم می

دی بظرای ار ظال معرفظی    توا ید در  ایه عضو شوید. در این صفحه آدرس کنو ی را تاییظد و یظا آدرس جدیظ    ایمیل می
هظای   های ار ال )ار ال با پیک، پسه  فارشی و یا پیشتاز( و یکظی از روش  کنید. در ادامه این مرحله یکی از روش می

  مایید.  پرداخه )پرداخه از اعتبار شما در  ایه، پرداخه آ الین یا پرداخه هنگام تحویل( را ا تخاب می

  شوید.  رداخه آ الین به پایا ه ا تقال با کی ارجاع داده میپدر صورت ا تخاب روش : ا جام خرید. در این مرحله 9مرحله
 . ر د د و فرآیند خرید به پایان میگردی در این حاله پس از ورود اطالعات کارت و تایید خرید به  ایه فروشنده باز می

 انصراف از سبد خرید
 توا ید  گاهی به فرآیند خرید در  ایه خود و مشکالت آن بیندازید. میاکنون که با  بد و فرآیند خرید چند  ایه آشنا شدید 

هظایی ا ظه کظه     ی فرآیند خرید یکی از حظوزه  دالیل ا صراف مشتریان از  بد خرید و یا به  وعی دیگر ا صراف آ ها در میا ه
برای یک فروشگاه آ الین هیچ کنند.  وکارهای آ الین برای افزایش فروش خود زمان زیادی صرف تحقیق و برر ی آن می کسب

دهنظد و اقظدام    دهد بسیاری از کاربران شما محصوالت را در  بد خود قرار می هایی  یسه که  شان می چیز بدتر از دیدن گزارش
بند د. واقعیه ایظن ا ظه کظه ممکظن      کنند ولی  پس به کلی از خرید منصرف شده و  ایه را می طی کردن فرآیند خرید می هب

 ی از آ ها برای ا جام مجدد خرید به  ایه مراجعه کنند ولی اغلب آ ها دیگر قصد بازگشه  دار د.ا ه تعداد

 چرا مشتریان از ادامه خرید منصرف می شوند؟
 برر ی کرده و راه حل آ ها بیابیم.را در این بخش قصد داریم دالیل متداول ا صراف از خرید 

 مسائل مرتبط با قیمت

کننظده در   قیمظه یکظی از مظوارد تعیظین    یل متداول ا صظراف از خریظد بظاال بظودن قیمظه ا ظه.       واضح ا ه که یکی از دال
بایسه بظرای  ظایه    های تجارت الکترو یک ا ه. شما می گیری کاربر برای خرید ا ه که عامل رقابتی مهمی در  ایه تصمیم

هظا و   بایسه از ریظز هزینظه   هزینه  هایی میگذاری صحیح داشته باشید. مشتری هنگام مشاهده فاکتور و  خود یک  یا ه قیمه
شظده   خواهند قیمه تمام دلیل هرکدام آگاه باشد. مساله اصلی کاربران هنگام ا صراف از خرید به دلیل قیمه این ا ه که آ ها می

غیظره( در مظورد    های دیگر برو د و مقایسه ا جام دهند. اگر از مزیه خوبی )ما ند تخفیف، اشظا تیون و  را ببینند و  پس به  ایه
توا ید این مقایسه قیمه را در صفحه خرید ا جام دهید تا کاربر  یظاز بظه خظروج و برر ظی      قیمه محصول خود اطمینان دارید می

 های دیگر  داشته باشد و به این ترتیب او را حف  کنید.  ایه

شو د. بهتظر   ل باال از آن منصرف میگاهی مشتریان از قیمه محصول راضی هستند ولی پس از مشاهده هزینه ار ال یا حم
های ار ال را با آ ها در میان بگذارید. اگر دریافه هزیه ار ال قسمتی از مدل درآمظدی   ا ه پیش از ورود به فرآیند خرید، هزینه

 .ا دازد وکار شما کرده و آ ها را پیش می رقبا را وارد کسب ،شما ه در مورد آن بیشتر فکر کنید. قیمه باالی ار ال
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 سایت ایرادهای

برای مثال . دهد های جامعی در مقابل خریدار قرار  می ها و روش و یا گزینه ها  اقص ا ه  ایه گاهی اوقات فرآیند خرید وب
کنند و برخی دیگر فقط از روش پرداخه در محل. در حالیکه وجظود هظر    ها فقط از روش پرداخه آ الین ا تقبال می برخی  ایه

دو اینها برای ا تخاب تو ط کاربر الزم ا ه و آ ها  باید در یک  وع روش پرداخه یا با یک  وع کارت اعتبظاری محظدود شظو د.    
توا ظد  ظالیق کظاربران     های ا تخابی دیگظر مظی   های مختلف تخفیف و گزینه ی مختلف ار ال، روشها همچنین قرار دادن روش

 مختلف با امکا ات متفاوت را پوشش داده و ا صراف آ ها را به حداقل بر ا د. 

ها اشتباه کوچکی ا ه که باعث مشاهده  اکامل یا  ادر ه محصظول مظی شظود. بظرای مثظال شظما        ایراد دیگر برخی  ایه
هظای مختلظف را در    های مختلف آن را دارید. در صورتیکه عکس با ر گ فروشنده کفش هستید و از یک مدل خاص کفش ر گ

آن توضیح  دهید خریدار به تصور محدودیه ر گ در مظدل کفظش از خریظد آن منصظرف     صفحه محصول قرار  دهید یا در مورد 
 بایسه این موضوع در صفحه محصول قید شود. می اکنون در ا بار  یسه شود. به عالوه اگر محصولی هم می

ها به وجود بیاید. همیشظه از در ظه    مشکالت فنی  یز از دیگر ایرادهایی ا ه که ممکن ا ه در  یستم خرید برخی  ایه
وبظرو  کار کردن  یستم خرید خود مطمئن باشید و به طور مدام آن را تسه کنید. اگر کاربری هنگام فرآیند خرید با مشکل فنی ر

کند. اگر از مشکل فنظی بظا    کند وقه خود را در  ایه شما تلف کرده و برای خرید به  ایه دیگری مراجعه می شود احساس می
خبر هستید فوراً آن را رفع کنید. همچنین از صفحاتی ا تفاده کنید که در صورت مشکل فنی به کاربر  مظایش داده شظود و از او   

 عذرخواهی کند.

 مسائل دیگر

شو د. این مشکل ممکن ا ه  اشی از منوهای  اواضح  ی کاربران از ادامه خرید به دلیل  ردرگمی در  ایه منصرف میگاه
های پیچیده و موارد دیگر باشد. در چنین مواقعی کاربر به جای اینکه برای درک  ایه تالش کند به  های زیاد، گزینه  ایه، پیام

 کند. راحتی آن را ترک می

کاربران ممکن ا ه به دلیل کم صبری از ادامه خرید منصرف شو د. اگر آ ها ذاتاً کظم حوصظله هسظتند شظما      برخی دیگر از
توا ظد راه حلظی    های پیچیده می توا ید ا جام دهید. البته  مایش زمان بارگزاری و پرهیز از گزینه کاری برای بهبود  ایه خود  می

د وقتی کاربر هنگامی که در حال پرداخه پول به شما ا ه احساس  ردرگمی یا برای کم صبری خریدار باشد. به یاد داشته باشی
 شود. از ا جام آن منصرف می کندصرف زمان زیاد 

همچنین کاربرا ی  یز ممکن ا ه به دلیل عدم اطمینان به امنیه  ایه از خرید منصرف شو د. به همین دلیل اگر مجوز یظا  
 خاصی را دارید در  ایه ذکر کنید.   شان همکاری با مو سه امنیتی یا با ک

هظای جلظوگیری از ا صظراف     پظردازیم. بظه ایظن ترتیظب روش      ازی مسائل فوق مظی  هایی برای بهینه در قسمه بعد به روش
 آموزید. خریداران  ایه خود را می
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 چگونه انصراف از خریدها را به حداقل برسانیم؟
 

 رخ تبدیل کاربر به خریدار در  ایه شما بسیار مهم ا ه. اگر شظما  توا یظد     ازی تعداد ا صراف از خریدها برای بهبود کمینه
بایسه همواره به د بال جذب مشتریان جدید برای جبظران مشظتریان از د ظه     آ ها را در فرآیند خرید به در تی هدایه کنید می

یندهای خرید را ایجاد کرد. برای مدیریه فرآینظد  ترین فرآ توان بهترین و  اده های وبی می رفته باشید. امروزه با بهبود تکنولوژی
را  این مظوارد  از  یستم خرید هستید  د توجه داشته باشید. اگر خودتان طراح و پیادهآی میخرید  یاز ا ه به مواردی که در ادامه 

ه به  کظاتی کظه در ادامظه    کنید با توج در  یستم خود مد ظر قرار دهید و اگر از طرف  ومی به عنوان متولی این کار ا تفاده می
 آیند شاید  یاز باشد ا تخاب دیگری ا جام دهید. می

 سادگی

در مورد اینکه فرآیند خرید شما چقدر  اده و روان ا ه فکر کنید. تمام موارد اضظافی را حظذف کنیظد و پیچیظدگی آن را بظه      
شود  یز این کار را ا جام دهیظد. هظدف ایظن     می ازی منجر به کاهش یک مرحله یا یک فیلد  حتی اگر این  ادهحداقل بر ا ید. 

 ا ه که کاری کنید خریدار  یاز به فکر کردن  داشته باشد، فکر کردن بیشتر خریدار ممکن ا ه او را از خرید منصرف کند.

 پیمایش واضح

بظه ایظن ترتیظب     دهظد.  اید که مراحل خرید را  شان مظی  مطمئن شوید که برای فرایند خرید خود پیمایش واضحی تعبیه کرده
دا د در کدام مرحله ا ه و چه مراحلی باقیما ده ا ه. حتی ممکن ا ه در برخی مظوارد بظه کظاربر امکظان بازگشظه و       کاربر می

کنید. دقه داشته  جابجایی روی این  وار پیمایش را بدهید. به این و یله رفه و برگشه روی مراحل مختلف را برای او آ ان می
 یستم باید اطالعات وارد شده تو ط کاربر را حف  کند تا با جابجایی بین این مراحل اطالعات پاک  شظو د.  باشید در این حاله 

رفتن به مرحله دیگر و بازگشه مشظاهده کنظد کظه    پس را وارد کند و  یتر از این  یسه که اطالعات هیچ چیز برای کاربر درد اک
 وارد کند.بایسه آ ها را از اول  تمام اطالعات پاک شده و می

 نام نیست قبل از خرید نیازی به ثبت

 ام در  ایه از جهات بازاریابی و دریافه اطالعات به  فع شما ه ولی هیچ وقه آن را برای کاربر الزامی  کنیظد.   اگرچه ثبه
یظن ا ظه کظه در    شود. راه بهتر برای افزایش هم تعداد اعضا و هم تعداد خریظد ا  ایجاد چنین الزامی باعث کاهش تعداد خرید می

 ام اختیاری برای کاربر را جهه حف  اطالعات او برای خریدهای بعدی فظراهم   صفحه پایا ی )صفحه تشکر از خرید( امکان ثبه
آورید. همواره برای ر یدن به خوا ته خود روی  فع مشتری تمرکز کنید. به این ترتیب آ ها دفعات بعد  یز به  ایه شما مراجعه 

 شو د.  ام شما را  ادیده بگیر د در دفعات بعدی برای رفاه خود در  ایه عضو می ر اول پیام ثبهکنند و اگر با می
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 در طول خرید از مشتری تحقیق نکنید

از فرآیند خرید به عنوان تحقیقات بازاریابی از مشتری ا تفاده  کنید. این کار شما را از هدف اصلی فاصله داده و مشظتری را  
شود. اگظر  یظاز بظه     آ ها برای خرید در  ایه شما هستند و این کار باعث ر جش و ترک  ایه میکند.  می از ادامه خرید منصرف

 ا جام تحقیق یا کسب اطالعات بیشتر در مورد آ ها دارید یک لینک جداگا ه برای این کار در صفحه تشکر از خرید قرار دهید.

 اندازی و آزمایش راه

اید که ایرادهای فنی و غیر فنی جزئی در  یستم خود دار د. قبل از ا تشظار عمظومی  یسظتم خریظد      های بسیار را دیده  ایه
یابی کنید. مطمئن شوید که افرادی ما ند دو تان و آشنایان شظما بظه    حتما آن را از طریق آزمایش داخل  ازما ی برر ی و عیب

ترین  یستم خرید را بظرای عمظوم در  ظایه     و ا تقادهای آ ها را بشنوید و  عی کنید بهینه کنند،  ظرات راحتی از آن ا تفاده می
 خود قرار دهید.

 شفافیت

کند. اگر کاربران شما بتوا ند هر مرحله از خرید را مشظاهده   هیچ چیز به ا دازه شفافیه به اتمام موفق فرآیند خرید کمک  می
بظرای حظل آن بظا شظما تمظاس      بتوا ند در اختیار داشته باشند، بدا ند مشکل از کجا ه و کنند، کلیه اطالعات الزم برای خرید را 

 دهند. بگیر د با رغبه بیشتری پرداخه را ا جام می

 در دسترس باشید

هستید. اگر شما از خریدار ا تظار دریافه وجظه داریظد، در اختیظار گذاشظتن یظک       در د ترس آ هابه خریداران  شان دهید که 
ر د. اگر این امکان برای شما فراهم  یسه د ه کم در اختیار گذاشظتن یظک    منطقی به  ظر می کمک به آ هافن برای شماره تل

های بیشتر ما ند پشتیبا ی خریظد آ الیظن  یظز     توان از گزینه آدرس مستقیم ایمیل برای تماس آ ها با شما ضروری ا ه. حتی می
توا د  واالت خود در مورد محصول را بپر د و پا خ آ هظا   یق چه آ الین کاربر میبرای کسب اعتماد بیشتر ا تفاده  مود. از طر

 را فوراً دریافه  ماید.  واالتی که اگر در پا خ به آ ها تاخیر پیش بیاید ممکن ا ه رقیب شما را پیروز این معامله کند.

 اطالعات خرید و زمان دریافت

گذاری روی بهبود زمان ار ال یک محصظول   ا ه.  رمایهمان دریافه بسته یکی از فاکتورهای بسیار مهم برای خریداران ز
توا ید زمان ار ال را با شفافیه بظه خریظدار    اگرچه کار آ ا ی  یسه ولی مستقیماً در افزایش فروش شما تاثیرگذار ا ه. شما می

شود و معظرف زمظان     مایش داده می اعالم کنید. برای مثال آمازون شمار ده معکو ی دارد که پس از ثبه  فارش یک محصول
 باقیما د تا دریافه ا ه.
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 های خطای مودبانه  پیام

 کنظد رقمظی وارد   00رقمی کظد   01های خطای  ایه مودبا ه ا ه مطمئن شوید. اگر کاربر به جای کد پستی  از اینکه پیغام
شود. به خاطر بیاورید زما ی که وارد یک مغازه  شما به شکل  امودبا ه برای او پیام صادر کنید ممکن ا ه از ادامه خرید منصرف

شظوید اگظر    شوید و هنگامی که در مورد یک ویژگی فنی اطالعات کمی داریظد و مرتکظب خطظایی مظی     فروش گوشی موبایل می
ی گوشظزد  توا ید از عبارت اینچنینی برا کرد چه واکنشی داشتید. برای مثال می فروشنده با حاله تمسخر یا تشر با شما برخورد می

 رقم وارد  مایید. 01ر د اشتباهی در وارد کردن کد پستی رخ داده، لطفا کد پستی را با  کردن یک خطا ا تفاده کنید: به  ظر می

 های سربار یا پنهان هزینه

شظفافیه  ، بیمه، مالیظات و غیظره بایظد بظا     جا بیهای حمل و  قل، هدایای  ها با خریدار صادق باشید. هزینه در مورد ریز هزینه
هظا   برای کاربر محا به و در فاکتور او قید شود. مرحله بازبینی  فارش محل منا بی برای کسب اطظالع خریظدار از ایظن هزینظه    

 این کار باید زودتر ا جام شود. ، یسه

 امنیت

ا این اطمینان خظاطر  بایسه در طول فرآیند خرید احساس امنیه کنند، بنابراین با تمام امکا اتی که دارید به آ ه خریداران می
اطالعظات   ا تقظال را هدیه کنید. برای مثال ممکن ا ه لوگوی با ک همکار خود یا گواهینامه امنیه در  ایه قرار دهیظد. بظرای   

دهنظده   آوری یک  رویس ( ا تفاده  مایید. هرگز قبل از فراهمhttpبه جای  httpsهای امن )ما ند  پرداخه مشتری از پروتوکل
 های مالی  باشید. جام تراکنشامن به فکر ا 

 تکنولوژی

 شود. های منا ب و مطمئن باعث افزایش امنیه و بهبود فرآیند خرید می افزار های جدید وبی و  رم ا تفاده از تکنولوژی

 افزار سبد خرید نرم

هظا در   کنید مطمئن شوید. یک  یستم خرید حتظی اگظر  ظال    افزار  بد خرید ا تفاده می از اینکه از  سخه اصلی و  هایی  رم
دهنده در تمظاس   هایی داشته باشد، به همین دلیل همواره با  رویس های قابل رفع و پیشرفه حال ا تفاده باشد ممکن ا ه ایرد

 خود مطمئن باشید. باشید و از به روز بودن  یستم خرید 
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 جهانی فکر کنید

بازدیدکنندگان  ایه شما از  را ر د یا باشند. حتی اگر مخاطبان اصلی  ایه شما از منطقظه یظا کشظور خاصظی     امکان دارد 
 بایسه شرایط منا بی برای دیگران  یز فراهم کنید. برای مثال افزودن یک مبدل ارز رایگان به  ایه یا چند زبا ه می هستند  یز

 های منا بی برای از د ه  دادن اقلیه باشد. توا د گزینه بودن آن می

 1خطاها و هشدارها

کننظد   هایی تصور مظی   یستم شما  باید خطاها و هشدارهای فنی را  مایش دهد. اغلب خریداران هنگام مواجهه با چنین پیغام
رهظای معتبظر )ما نظد فایرفظاکس، کظروم، اینتر ظه        ایه شما دچار مشکالت امنیتی ا ه.  یستم خرید خظود را بظا تمظام مرورگ   

معنادار )ما ند صفحه عذرخواهی از بروز خطای اکسپلورر، اوپرا،  افاری و غیره( تسه کنید و خطاهای احتمالی آن را به صفحات 
 هدایه کنید.موقتی( 

 قابل توجه دیگر در مورد سیستم خریدنکات 
 فرآیند خرید آورده شده ا ه.در این قسمه  کات دیگری در مورد بهبود 

هظای فرآینظد خریظد باشظید تظا       فروشند. ولی باید مراقب تعداد و حجم عکظس  هستند که محصول را میو اطالعات ها  عکس
شود. اگر  های بزرگ باعث ریزش خریداران و ا صراف آ ها می  رعه آن را کاهش  دهد. بارگزاری کند  بد خرید به دلیل عکس

رگ یا اطالعات زیادی  مایش دهید آ ها را در صفحه دیگری قرار داده و در  بد خرید بظه آ هظا لینظک کنیظد      یاز دارید عکس بز
 )دقه کنید این صفحه در صفحه جدید باز شود(.

توا ید از پیشنهاد محصوالت دیگر به خریدار ا تفاده کنید. دقه کنید که در این کار افراط  کنید. همچنین  در فرآیند خرید می
های  امرتبط  یسه. بظه   های دیگر، لینک به مطالب دیگر یا درخوا ه عضویه یند خرید محل منا بی برای  مایش بنر  ایهفرآ

بایسه تا حد امکان کوتاه و  اده باشد. هرچیزی که کوتاهی و  ادگی فرآینظد خریظد را کظاهش     یاد داشته باشید فرآیند خرید می
 شود را حذف کنید.  مید درآمکننده  دهد و باعث افزایش قا ع می

کاربران برای اعتماد به شما و احساس امنیه  یاز به اطالعات و آگاهی دار د و شما باید بدا ید که چقدر اطالعات الزم ا ظه  
بایسه کوتاه و مطمئن باشد. صفحات خروج از فرآیند خود را شنا ایی و تحلیل کنید. ببینید  به آ ها  مایش دهید. فرآیند خرید می

ه تعداد از خریداران در صفحه تایید خرید منصرف شده ا د و چه تعداد در صفجه  بد خرید. شنا ایی کنید چه کسا ی با دیظدن  چ
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ا ظد.   فاکتور  هایی و هزینه ار ال از خرید پشیمان شده ا د و چند  فر با مشاهده محصوالت مرتبط دیگظر صظفحه خریظد را بسظته    
 ید  ایه خود بپردازید و  واقص آن را برطرف کنید. همیشه به برر ی و تحلیل فرآیند خر

 ازی فرآیند خرید او را برای پرداخه پظول ترغیظب    توا ید به کیف پول خریدار خود د تر ی پیدا کنید، پس با بهینه شما  می
 کنید.

هظای کوچظک و    ایههای منا ب بظرای  ظ   های آماری  ایه داریم و گزینه داده  در فصل بعد  گاهی به موارد مهم در تحلیل
کنیم. شنا ایی ابزارهای تحلیل آماری و تحلیل از  گاه کاربر از دیگر مواد مورد بحث در فصل آینده ا ه. به  بزرگ را برر ی می

 ازی  ظرخ تبظدیل    گیری در مورد چگو گی بهینه های اینتر تی برای تصمیم یاد داشته باشید تحلیل آماری خون حیات تمام  ایه
 ا ه.
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هظای   بایسه به آن توجظه شظود. بظا تحلیظل داده      ازی  ایه ا ه و می آمار و ارقام و تحلیل  تایج امر بسیار مهمی در بهینه
هظای کلظی و جزئظی بظه      د تصوری از عالیق و رو د کاربران و  حوه تعامل آ ها با  ایه پیدا کنید. تحلیل این دادهیتوا  می ایه 
 کند. کارتان کمک فراوان می و شما در کسب های گیری تصمیم

 چه آماری مهم است؟
ید. در ایظن قسظمه یظک روش خظوب بظرای      توا ید در مورد  ایه خودتان در اختیار داشظته باشظ   ها را می حجم باالیی از داده
KPIهای عملکردی ) ترین شاخص ها و یافتن مهم خالصه  ازی این داده

( آورده شده ا ظه. بظا تمرکظز بظر روی ایظن عناصظر       0
 ه رو د مورد  ظر را برر ی کنید و متوجه رفتار کاربر شوید. این موارد مهم عبارتند از:لتوان با  رعه و  هو می

  های یکتا بازدیدکنندهتعداد 

 های صفحات تعداد مشاهده 

 زمان حضور در  ایه 

 کاربر ورود و خروج صفحات 

 )رخ تبدیل )کاربر به مشتری  

 ( رخ بازگشه  رمایه ROI
0) 
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کنید. برای مثال در یک  ایه تبلیغظاتی تعظداد بازدیظدهای یکتظا،      اینکه هرکدام از اینها چه ارزشی دار د را شما مشخص می
توان برای چنین  ایتی  حوه رفتار مشتریان را پیظدا کظرد و    صفحات و زمان حضور در  ایه مهم ا ه. بدین ترتیب میمشاهده 

  ازی  ایه و کسب ترافیک بیشتر را مشخص کرد. میزان موفقیه بهینه

ابزار تحلیل آمار گوگظل  ترین آ ها  ترین و محبوب در اینتر ه ابزارهای مختلفی برای د تر ی به این آمار وجود دارد که کامل
(Google Analytics   ،ا ه. با ا تفاده از این ابزار شما به آمار مختلفی از تعداد مشاهده و بازدید، صظفحات ورود و خظروج )

زمان حضور در  ایه، درصد بازدیدهای جدید، منابع ورودی و بسیار آمار دیگر به تفکیک و بظه همظراه  مظودار و جظدول د ظه      
هظای   کنظد. داده  دهد بظه ایظن آمظار د تر ظی پیظدا مظی       با ا تفاده از کد جاواا کریپتی که در اختیار شما قرار می گوگل یابید. می

گیرد و  یازی  یسه از ا تشار عمومی آ ها  گظران باشظید.    گر آن مورد ا تفاده قرار می آوری شده تو ط گوگل تنها در تحلیل جمع
 شما را  یز دارد. AdWordsاط با کمپین گر گوگل امکان برقراری ارتب همچنین تحلیل

( webgozar.comدهظد آمظارگیر  ظایه وبگظذر )     تری که آمار مورد  یاز و مهم را در اختیار شما قرار می ابزار فار ی  اده
توا یظد بظه آمظاری ما نظد صظفحات ورودی، بیشظترین         ام در این  ایه و قراردهی کد مخصوص در  ایه خود مظی  ا ه. با ثبه

های مهم دیگر به همراه  مودار و جدول د تر ی پیدا  بازدیدشده، تعداد بازدید و  مایش صفحه،  مایش ز ده آمار و دادهصفحات 
 کنید.

 و  omniture.comها بازدیدکننده دار د ابزار بهتری  یز وجود دارد. بهترین این ابظزار   هایی که روزا ه میلیون برای  ایه

webtrends.com آوری کننظد و   های قابل اعتمظاد جمظع   ها قادر د هر حجم از آماری را پوشش داده و داده ههستند. این  ای
بایسه هزینظه پرداخظه    آ ها را به شکل  مودار، جدول و گزارش در اختیار شما قرار بدهند. البته برای د تر ی به این  یستم می

 کنید. 

ها به   رور  ایه  یز ا تفاده  مایید. اگرچه این داده 2های الگ توا ید از فایل های  ایه می برای د تر ی به آمار و داده
 رور  ایه دهد.  شو د ولی کنکاش در آ ها به شما اطالعات مفیدی از  ایه و کاربران می  مایش داده  می کاربر پسندیشکل 

دهد. د تر ی به این  ان میکند و  حوه رفتار کاربران را به شما  ش شود را ردیابی می شما هر عملی که در  ایه آغاز می
 های  ایه رایگان ا ه. داده
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توا ید از آمار صفحات مختلف  ایه ا تفاده کنید. برای مثال تعداد بازدید   رخ تبدیل کاربر به مشتری می اطالع ازبرای 
ترتیب با د بال کردن  توا د آماری از مشتریان شما در اختیارتان بگذارد. به این کند می ای که از خرید مشتری تشکر می صفحه

 توا د تبدیل یا عدم تبدیل آن به مشتری را متوجه شوید. یک ورودی از یک  ایه خاص می

 برخی نکات مهم
کنید چندان مهم  یسه، مهم این ا ه که  های ترافیکی  ایه ا تفاده می اینکه از چه  یستم آماری برای د تیابی به داده

توا ید  های مختلف می با ردیابی رفتار مشتریان در کمپینها بسنجید.  های مختلف خود را با تحلیل این داده میزان موفقیه کمپین
بایسه کدهای آمار و  شما میخ تبدیل کاربر به مشتری و به تبع آن افزایش فروش پیدا کنید. بهترین حاله را برای افزایش  ر

 های منا ب قرار دهید تا امکان ردیابی رفتار و رو د کاربران وجود داشته باشد. ها را در صفحه تگ

 ازی  توان گفه که با بهینه های مختلف قا ون خاصی  دارد. ولی به طور کلی می تحلیل ترافیک  ایه با توجه به کمپین
 ازی همچنان ادامه  یابد. اگر رو د بهینه  ایه برای موتورهای جستجوی رایگان بعد از چند ماه ترافیک  ایه شما افزایش می

پولی  یز در افزایش ترافیک تاثیر دار د ولی دوام آ ها  جستجوهاییابد ترافیک  یز همچنان در حال افزایش خواهد بود. اگرچه 
 ازی آن  یار کمتر از جستجوهای رایگان ا ه. ترافیک جستجوهای پولی بالفاصله پس از آغاز کمپین ا ه و در بهینهبس

به هر حال چیزی  بایسه به  ود  رخ تبدیل ورودی به مشتری و  ود کسب شده و مقایسه آن با هزینه کمپین توجه داشه. می
اید و همواره در پی   ساس  کنید به ترافیک مورد  ظر خود د ه یافتهکه واضح ا ه قصد افزایش ترافیک ا ه. هیچ وقه اح

. همیشه کاربران بالقوه ای بکوشیدهای تبلیغاتی  های ورودی و بهبود کمپین افزایش ترافیک  ایه خود از طریق افزایش لینک
اشند. تحلیل آمار ترافیکی  ایه کمک توا ند مشتری شما ب وکارتان آشنا  یستند و می در اینتر ه وجود دار د که با شما و کسب

 .کند میشایا ی در جذب و هدایه کاربران به  مه خرید 

ها و آمار  فارشی شده خود را بسازید و ببینید. از  دهند تا گزارش گر گوگل به شما اجازه می ها ما ند تحلیل بسیاری از  یستم
ها قلب یک   تفاده کنید. به یاد داشته باشید تحلیل دادهاین کار برای هدفمند کردن و افزایش  رعه تحلیل  ایه خود ا

 وکار ا ه. کسب

شود. در  کارهای وبی و متخصصان تبدیل کاربران آ الین به مشتری پرداخته می و در فصل بعد به مصاحبه با پیشتازان کسب
 شوید. هایشان آشنا می زی  ایه ا آ ها در افزایش درآمد و  کات کلیدی مروبط به بهینه  این فصل شما با رموزد موفقیه
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کنیم. از هرکدام از این  ترین عوامل افزایش  رخ تبدیل با متخصصین مصاحبه و بحث می در این فصل در مورد مهم
های متفاوت آ ها به هر  وال که  اشی از رهکارهای متفاوت آ ها  توا ید پا خ پر یده شده که میمتخصصین  واالت یکسا ی 

که همه به آن معتقد ها  یکی از  قاط مشترک پا خ با این حال .را مشاهده کنید برای افزایش  رخ تبدیل کاربر به مشتری ا ه
توا ید  ه  کنید و از  تایج آن برای بهبود  ایه بهره  برید  میتسه  ایه ا ه. اگر شما  ایه خود را به طور مکرر تسهستند، 

 ا جام دهید. موفقی ازی  بهینه

 فهر ه مصاحبه شو دگان عبارت ا ه از:

 گزاری  جرمی شومیکر: مو س  رمایهShoeMoney  وshoppingads.com 

  خالد صالح: مو سinvesp.com (بهینه موفق شرکه )ازی  ایه  

  بن جسون و کارل بلنکس: مو سان شرکهConversion Rate Erxperts بریتا یا 

 ازی  ر د فیشکین: مو س شرکه موفق بهینه SEOMoz.com 

  ری هافمن: کارآفرین موفق اینتر تی درbbgeeks.com 

  ا تفان ا پنسر: مو سNetconcepts )شرکه موفق بهینه  ازی  ایه( 

های تبدیل کاربر به مشتری هستند. برخی از این افراد   ازی  ایه، بازاریابی آ الین و طرح این افراد از مجریان موفق بهینه
وکاری هستند که در حوزه خود بسیار موفق بوده و به درآمد باالی منجر شده ا ه. این فصل به شما دید بهتری از  دارای کسب

 دهد.   ازی  ایه برای کسب ترافیک و فروش بیشتر می بهینه

 سیزدهم فصل
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 ومیکرجرمی ش
 ShoeMoney Capital( و shoppingads.com)در حال حاضر   www.auctionads.comمو س  ایه 

این کار مشغول انجام وکارتان توضیح دهید و بگویید چطور شد که اکنون به  کمی دربار خودتان، کسب

 هستید؟

های گوشی خود را با کاربران  و ز گ ها زمینه توا ستند پس  ایتی تا یس کردم که کاربران می 2111من در ابتدای  ال 
دیگر به اشتراک بگذار د. محبوبیه این  ایه به  رعه افزایش یافه به طوریکه مدتی بعد تماس از طرف گوگل برای 

با توجه به ترافیک باالی  ایه توا ستم از این  AdSenseداشتم. بدین ترتیب با ایجاد کمپین  AdSenseهمکاری در 
بسیار مجذوب خود کرد به طوری که به  کسب درآمد از  ایه من را صد هزار دالر درآمد داشته باشم. کمپین ماهی بیش از

 های دیگر کسب درآمد ما ند درخوا ه کمک مالی از کاربران و فروش محصول  یز روی آوردم. روش

و  رگذشه خود در مورد کسب درآمد از طریق  وبالگ  یز کردم و  عی  مودم تجاربدر همین حین شروع به  وشتن 
منتشر کنم. این وبالگ  یز به  رعه به محبوبیه ر ید و من را به شروع یک  ایه  shoemoney.comاینتر ه را در 

 ( ترغیب کرد.AuctionAds مایش آگهی )

اخه. این  ایه پرد داشه و به تبلیغ محصوالت مختلف می eBayفعالیتی مشابه  ایه  auctionads.com ایه 
ها دالر فروش ماها ه داشته باشد. این کمپا ی پس از کسب موفقیه  و میلیون کاربر فعال 25111ماه  4کمتر از  توا سه در

 فروخته شد.

وکارهای ایتر تی کردم که اکنون با  من  رمایه حاصل از فروش را صرف بسیاری از کسب AcutionAdsپس از فروش 
کنم و به د بال  را بروزر ا ی می shoemoney.comشود. من همچنان وبالگ  شناخته می ShoeMoney Capital ام 

 وکارهای اینتر تی جدید هستم. شروع کسب

سازی  سازی سایت برای افزایش ترافیک واقف هستیم ولی به اهمیت بهینه همگی ما به اهمیت بهینه

حله مهم چطور توسط صاحبان سایت برای افزایش نرخ تبدیل )کاربر به مشتری( چطور؟ این مر

 شود؟ های موفق انجام می سایت

دهید درواقع در حال تلف کردن وقه و منابع خود   ازی  ایه خود برای ر یدن به اهداف اهمیه  می اگر شما به بهینه
جود دار د که این آمیز ا ه که اهداف جزئی خود را در آن دیده باشید. تعداد بسیاری و  ازی  ایه زما ی موفقیه هستید. بهینه

 ازی  ایه ابتدا کلمات کلیدی خود را جستجو کرد و  پس آ ها را برای اهداف  کنند، آ ها برای بهینه فرایند را بلعکس آغاز می
 کنند. برای من رتبه  ایتم در کلمات کلیدی که من را در ر یدن به اهدافم یاری  کنند اهمیتی  دارد. تبدیل خود بهینه می

 های تبدیل کاربر به مشتری چیست؟ ترین موانع سر راه موفقیت کمپین مهمبه نظر شما 
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ها عدم اطالع از هدف ا ه. برای مثال وقتی از بسیاری صاحبان  ترین ما ع  ر راه موفقیه این  وع کمپین درواقع مهم
تر شوید.  خود بسیار جزئی بایسه در هدف گویند پول در آوردن! در حالیکه شما می  ایه بپر ید هدف شما چیسه به شما می

 پس به صفحه  ،برای مثال اگر شما صاحب یک  ایه فروش کفش هستید هدف اول شما جذب کاربران به صفحه محصول
 ازی  اکنون موا ع فراوا ی در طول ر یدن به این اهداف وجود دارد. شما باید برای بهینه پرداخه و تکمیل فرآیند خرید ا ه. هم

  تیابی به اهداف  ایه خود بکوشید.مسیر د ی هر مرحله

سازی آن درنظر گرفتید؟ چه موارد حیاطی  هنگام اجرای آخرین پروژه چه مواردی را برای بهینه

 بایست در یک پروژه وب پوشش داده شود؟ می

 ازی  ایه برای  بهینه شاملا ه که در زمینه بازاریابی اینتر تی  ShoeMoneyیکی از جدیدترین محصوالت ماابزار 
های دیگر کسب درآمد از طریق اینتر ه کاربرد  ( و روشPPC(، تبلیغات پرداخه به ازای کلیک )SEO) موتورهای جستجو
های این پروژه برای تبدیل کاربران به مشتری، رقبای بزرگی بود که در برخی موارد به مشتری  ترین چالش دارد. یکی از مهم

دالر  در مقابل ابزار  33شناختند پرداخه ماهیا ه  داد د. برای کسا ی که بر د ما را  می ن هیچ زحمتی را میقول پولدار شدن بدو
دالری برای مشتری داشه  خه بود. البته مشتری پس از خرید این ابزار برای ا تفاده از امکا ات آن  5دیگری که تنها هزینه 

 .ز این موضوع اطالعی  داشهاکرد که در ابتدا  پرداخه میهزینه بایسه  می

 02در واقع چالش اصلی افزایش آگاهی دیگران از بر د ما بود که توا ستیم این کار را از طریق برگزاری دوره آموزشی 
 شان دادیم گه چطور ا جام دهیم. از طریق این دوره رایگان  shoemoneyx.comای آشنایی با بازاریابی اینتر تی در  هفته

کند. این کار در افزایش اعتماد به بر د ما  ها می زار ما و دیگران ا تفاده کرد و این ابزار چه کمکی به صاحبان  ایهتوان از اب می
 های  ایه بسیار تاثیر داشه.  ام و تعداد ثبه

های اصلی برای افزایش ترافیک مشتریان بالقوه موثرتر  با توجه به تجربیات شما، کدام یک از کانال

 است؟

ترین راه برای شناخه  من ا تفاده از جستجوهای پولی در هر موردی بهترین راه برای شروع ا ه. این روش آ انبه  ظر 
توا ید حجم آن را به آ ا ی افزایش دهید و  دهند. شما می کلمات کلیدی ا ه که به شما بهترین  رخ بازگشه  رمایه را می

های خود   ازی کمپین ها در بهینه توا ید از تحلیل این داده کنید. شما میهای مختلفی از صفحات ورود را آزمایش  همچنین  سخه
 ا تفاده  مایید.

 ها موثر است را بگویید. لطفا سه موردی که به نظر شما امروزه در افزایش نرخ تبدیل سایت

و  kissmetrics.comهای  ازی گوگل ا ه. مورد دیگر  ایه بایسه توجه داشته باشید بهینه اولی چیزی که شما می
crazyegg.com با ا تفاده از گذارد. کنند در اختیارتان می هایی که کاربران شما روی آن کلیک می که  قشه تراکمی از مکان

( ا ه که هر Google Analyticsگر گوگل ) توا ید صفحات ورود خود را بهینه کنید. مورد  وم  یز تحلیل ها می این داده
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توا ید از  حوه تحلیل دیگران با خبر شوید ولی همواره تحلیل  اطالعات عددی که مورد  یاز شما باشد در آن وجود دارد. شما می
گر گوگل عالقه دارم ولی ابزارهای  کند. من به ا تفاده از تحلیل می تحلیل هر کسی عملخود شما از  ایه خودتان بهتر از 

 وجود دار د که ا تفاده از آ ها  یز مفید ا ه.رایگان دیگری  یز 

ی برای ارائه به خوانندگان دارید مطلب مفید دیگری نیز در مورد افزایش نرخ تبدیل کاربر به مشتر اگر

 بفرمایید.

آزمایش کلیه  طوح  ایه ا ه. به هیچ وجه مرحله تسه را  ، ازی برای تبدیل ترین کلیدها در بهینه یکی از بزرگ
 گیر ولی به صرفه ا ه.  کنید، آزمایش یک فرآیند مداوم اگرچه وقه فراموشی

 خالد صالح
 وکارهای آ الین(  ازی کسب )شرکه موفق در زمینه بهینه invesp.comمو س 

وکارتان توضیح دهید و بگویید چطور شد که اکنون به انجام این کار مشغول  کمی دربار خودتان، کسب

 هستید؟

وکارهای آ الین   ازی کسب هستم و در زمینه بهینه invesp ام من خالد صالح ا ه. من یکی از مو سات و مدیر شرکه 
های آ الین   ازی  رخ تبدیل در تجارت الکترو یک از طریق کمک به شرکه بر روی بهینهو افزایش  رخ تبدیل فعالیه دارم. ما 

های تجارت  در حال کار با شرکه 0335عی خرید تمرکز داریم. من از  ال های واق برای تبدیل ترافیک  ایه به  فارش
ها تنها به افزایش ترافیک کاربران خود توجه دار د و کمتر به  حوه واکنش کاربران  الکترو یک هستم و دریافتم که اغلب  ایه

 05 ایه یکی از مشتریان با بودجه   ازی دهند. اوج کار هنگامی بود که من در حال بهینه به  ایه اهمیه می پس از ورود
ها هزار بازدیدکننده  اول ده هایترین پلتتفرم تجارت الکترو یک بودم.  ایه در روز میلیون دالر از طریق  اخه بهترین و مدرن

کز بیشتری  ازی تبدیل تمر تا بود. آن موقع بود که دریافتم باید روی بهینه 01های خرید کمتر از  داشه در حالیکه تعداد  فارش
 ا جام دهم.

سازی  سازی سایت برای افزایش ترافیک واقف هستیم ولی به اهمیت بهینه همگی ما به اهمیت بهینه

سایت برای افزایش نرخ تبدیل )کاربر به مشتری( چطور؟ این مرحله مهم چطور توسط صاحبان 

 شود؟ های موفق انجام می سایت

 خالصه آن به صورت زیر ا ه:ام که  ای در همین مورد  وشته قبال مقاله

 هایی که فقط به صورت الکترو یکی  توا د مشکل باشد: برای خرید الکترو یکی و شرکه های تبدیل می ردیابی داده
کنند  هایی که هم به صورت آ الین و هم آفالین فعالیه می کنند، ردیابی  فارش آ ان ا ه. ولی در شرکه فعالیه می

یابد. در این موارد مشتریان تحقیقات خرید خود را  شود فروش آفالین  یز افزایش می بیشتر میهرچه حضور آ الین آ ها 
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دهند. بنابراین  دهند ولی عمل خرید را به صورت حضوری و از محل فیزیکی ا جام می به صورت آ الین ا جام می
 ا ه. شده در چنین مواردی پایین ا ه ولی در واقعیه باالتر اگرچه  رخ تبدیل گزارش

  :ال پیش هزینه هر بازدیدکننده بسیار کم بوده در حالی که هم اکنون  01در گذشته افزایش ترافیک ارزان بوده ا ه 
 توا ند با این موضوع کنار بیایند. ها  می چنین  یسه و برخی شرکه

  عی ا ه بین خالقیه، م علم ا ه و هم هنر و تقاطهافزایش  رخ تبدیل  یاز به مهارت دارد: افزایش تبدیل آ الین
بازاریابی و تحلیل ا ه. شروع اشتباه یک فرآیند افزایش تبدیل ممکن ا ه منجر به اثرات منفی روی  ایه شود و 

 عدم ا جام منا ب آن  رخ تبدیل  ایه را کاهش دهد.

 ست؟یچ یکاربر به مشتر لیتبد یها نیکمپ تیموانع سر راه موفق نیتر به نظر شما مهم

ترین ما ع  ر راه تبدیل موفق، اعتماد و اطمینان ا ه. اگر شما صاحب یک  ایه با بر د معروف هستید این  احتماال بزرگ
ا د. کاربران تا زما ی که احساس اعتماد به شما،  ها به این موفقیه  ر یده درصد  ایه 33.33ما ع برطرف شده ا ه ولی 

البته  دهند. د و اطالعات محرما ه خود را در اختیار شما قرار  میکنن محصوالت و خدماتتان  داشته باشند  فارشی ثبه  می
شود بازدیدکنندگان با  ایه شما تعامل داشته باشند تجزیه  عامل که باعث می 11اعتماد یک اصطالح کلی ا ه که به بیش از 

 شود. می

دف تبدیل دارد ولی یک خطای متداول دیگر عدم تعریف واضح هدف تبدیل ا ه. به طور عادی یک  ایه چند ه
بایسه یک هدف اصلی وجود داشته باشد. تعریف این هدف و ایجاد صفحات مختلف برای پشتیبا ی از این هدف منجر به  می

 شود. تبدیل کاربر به مشتری می

یاز به های مختلف در صفحه وب  یز مشکل دیگر در فرآیند تبدیل ا ه. کاربران   ها و پیام ا تفاده زیاد و  اصحیح از عکس
فهما د که  کند به شما می یک  ایه خالق دار د و درک شما از اینکه تصور آ ها از  ایه شما چیسه و چگو ه آن را پیمایش می

 کند. و غیره کاربران را  ردرگم می های زیاد و لینک ها، اطالعات های مختلف  وشته ها، ا دازه ا تفاده افراطی از عکس

کنید دالیل دیگری برای عدم  ازای کلیک( برای افزایش ترافیک  ایه خود ا تفاده می)پرداخه در  PPCاگر شما از 
 تبدیل کاربران به مشتری وجود دارد:

  .برای شما جالب ا ه که بدا ید ا تفاده از صفحه اصلی  ایه به عنوان صفحه صفحه ورود یک اشتباه بزرگ ا ه
می کنند و صفحه ورود  PPCها دالر خرج تبلیغات  میلیون (Fortune 1000های برتر د یا ) تعداد زیادی از شرکه

آ ها صفحه اصلی  ایه ا ه. آ ها از کاربران ا تظار دار د کاربر در  ایه به د بال مطلوب خود بگردد و آن را پیدا کند 
 در حالی که او چنین کاری  خواهد کرد.

 کند  ا ه چیزی باشد که کاربران را جذب می عدم هماهنگی بین آگهی و صفحه ورود. برای مثال تیتر آگهی ممکن
 ولی با کلیک روی آگهی و ورود به  ایه چیزی که توجه آ ها را جلب کند وجود  داشته باشد.
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 یاطیچه موارد ح د؟یآن درنظر گرفت یساز نهیبه یرا برا یپروژه چه موارد نیآخر یهنگام اجرا

 پروژه وب پوشش داده شود؟ کیدر  ستیبا یم

  ازی  رخ تبدیل ا ه، رویکردهای کلی در این مسیر بد ه آوردیم: تمرکز اصلی ما بر روی بهینهکه از زما ی 

 های آماری  ایه توجه کنید و بهترین محل برای بهینه  ازی را مشخص کنید. ها: به داده تحلیل داده 

 های هدف مختلف روش متفاوتی در  ظر بگیرید.  ازی: برای بخش شخصی 

 مند ا تفاده کنید.  ازی صفحات مختلف  ایه طی یک فرآیند  ظام طالعات شخصی برای شروع بهینهها و ا از تحلیل 

 .تغییرات جزئی بدهید و  پس کارآمدی و تاثیرات آ ها را روی  رخ تبدیل آزمایش کنید 

بالقوه موثرتر  انیمشتر کیتراف شیافزا یبرا یاصل یها از کانال کیشما، کدام  اتیبا توجه به تجرب

 است؟

کنند. البته در چنین حالتی  یز  رخ تبدیل  باید بگویم که جستجوهای پولی بهترین ترافیک قابل تبدیل را به  ایه روا ه می
 های اجتماعی برای تبدیل از همه دشوارتر هستند. خوب متعلق به  ایتی که به خوبی بهینه شده ا ه. ترافیک حاصل از ر ا ه

 .دییموثر است را بگو ها تیسا لینرخ تبد شیکه به نظر شما امروزه در افزا یلطفا سه مورد

 له خرید و تیپ حبایسه به قدر کافی زیرکا ه باشد که توجه کاربران با هر زوایه دید، مر اول اینکه پیام شما می
ا تخاب محصول شما شخصیتی را به خود جلب کنید. پیام شما باید در جهه حل مشکالت کاربر باشد و او را برای 

  سبه به  ایر رقبا ترغیب کند.

 توا د در ا تقال پیام به مخاطب بسیار بهتر از متن عمل کند. دقه کنید  ارزد و می یک عکس به ا دازه هزاران کلمه می
 شود. پیام عکس شما واضح و  اده باشد و آن را پیچیده  کنید.  ادگی عکس اغلب به بهینگی بهتر آن منجر می

 های زیادی از کاربران خود  ها درخوا ه های زیادی از کاربران  ایه خود  داشته باشید. بسیاری از  ایه ا هدرخو
ها و غیره. پر کردن فرم تماس و  های مختلف، شرکه اجباری در برخی  ظر نجی دار د ما ند درخوا ه پر کردن فرم

آ ها برای پر   باشد. زمان زیاد ممکن ا ه تصمیم جامقابل ا بایسه در کمترین زمان و به  هوله  های مشابه می فرم
 کردم درخوا ه را تغییر دهد. همچنین از دکمه پاک کردن فرم در کنار ثبه فرم ا تفاده  کنید.

 های وبی به در تی و  ادگی ا تفاده کنید و هدف طراحی صفحات خود را برآوردن  یاز  همیشه از آخرین تکنولوژی
 تفاده زیاد تکنولوژی ممکن ا ه آ ها را  ردرگم و پیام اصلی شما را پنهان کند.کاربران قرار دهید. ا 

 دیارائه به خوانندگان دار یبرا یکاربر به مشتر لینرخ تبد شیدر مورد افزا زین یگرید دیاگر مطلب مف

 .دییبفرما

ر د. من مشتریان زیادی  می  ازی  رخ تبدیل یک فرآیند مستمر پیشرفه ا ه و با یک بار ا جام دادن به پایان  بهینه
درصد  04درصد به بیش از  4 ازی مستمر از   ازی صحیح و بهینه ام که  رخ تبدیل آ ها از طریق تحلیل دقیق، پیاده دیده
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دا ند در حالیکه این به  ادگی بد ه  ا د ه یافتن به چنین  تایجی را ممکن میه افزایش یافته ا ه. بسیاری از صاحبان  ایه
شود.  ر ند و  اامید می کنند و به  تیجه دلخواه  می  ازی را تسه می های مختلف بهینه ها و روش آید. برخی دیگر  یز ترکیب  می

 شاهد پیشرفه  رخ تبدیل باشید. ازی داشته باشید و آن را با دقه اجرا کنید و  برای خود بر امه بهینه

 بن جیسون و کارل بلنکس
 ,Sony, Vodafone ازی با مشتریا ی ما ند  )یک شرکه برتر بهینه Conversion Rate Expertsمو سان 

888.com, British Telecom ).و غیره 

 د یکار مشغول هست نیچطور شد که اکنون به ا جام ا دییو بگو دیده حیوکارتان توض دربار خودتان، کسب یکم

را  experts.com-rate-www.conversionکارل )یک دا شمند فضایی!( و من  ایتی با  ام  2116در د امبر  ال 
 .تشکیل شده بود ایجاد کردیم "Google Website Optimizer 101"ای  که از یک گزارش یک صفحه

 ا تفاده کردیمالمللی  هایی که ما برای  ه برابر کردن ا دازه شرکه آ الین تلکام بین این مقاله به ارائه برخی تکنیک
به  Delicious.comو  Digg.comهای اجتماعی مثل  وار از طریق  ایه پردازد. این مقاله به  رعه به شکل ویروس می

 رشد ترافیک در الکسا را بد ه آورد. ینریعتراشتراک گذاشته شد به طوری که  ایه رتبه  وم  

و بدین ترتیب اولین  داشتیم های مشاوره گوگل در روز بعد ما تما ی از طرف گوگل برای پیشنهاد همکاری در  رویس
  از گوگل در اروپا شدیم. ای برای  رویس بهینه شریک مشاوره

، تجارت الکترو یک، تکنولوژی، بازی، B2Bنایع رقابتی مثل ای برای مشتریان در ص کننده های خیره از آن به بعد موفقیه
 Sony, Vodafone, 888.com, British Telecom ،SEOمسافرتی و غیره داشتیم. برخی مشتریان ما عبارتند از

Book. 

 یساز نهیبه تیبه اهم یول میواقف هست کیتراف شیافزا یبرا تیسا یساز نهیبه تیما به اهم یهمگ

مرحله مهم چطور توسط صاحبان  نی( چطور؟ ای)کاربر به مشتر لینرخ تبد شیافزا یبرا تیسا

 شود؟ یموفق انجام م یها تیسا

گذاری  گرفتن ترافیک بیشتر ا ه. ولی برای  رمایه تنهاترین راه برای افزایش فروش،  کنند آ ان خیلی از بازاریابان فکر می
 بایسه ارزش جوهای رایگان( شما می ازی  ایه برای جست بهینه و چه PPCروی کسب ترافیک بیشتر )چه با ا تفاده از 

 دهند. باالیی  یز به بازدیدکننده  ایه خود بدهید تا  رخ تبدیل  یز افزایش یابد. ارزشی بیش از چیزی که رقبای شما به آ ها می

افیک ورودی را به پول و کنیم به طوریکه که بتوا ند تر ها را دوباره طراحی می برای این کار ما قیف فروش شرکه
در  eBayها ما ند آمازون و  یابد. بسیاری از  ایه بازدیدکنندگان را به خریدار تبدیل کنند و به این ترتیب فروش افزایش می

 کند. العاده آ ها بسیار کمک می جذب ترافیک ورودی بسیار توا ا هستند و توا ایی آ ها در تبدیل  یز به فروش خارق
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 ست؟یچ یکاربر به مشتر لیتبد یها نیکمپ تیموانع سر راه موفق نیتر همبه نظر شما م

وجود دارد: اگر شما قصد بهبود  ایه خود در زمینه تبدیل بازدیدکنندگان به  تبدیل ازی  رخ  یک مشکل بزرگ با بهینه
مشتری )یا اعضا( را دارید باید بدا ید چرا اغلب آ ها در حال ترک کردن  ایه هستند. این درحالی ا ه که این افراد بدون 

چگو ه بدا ید که چه چیزی آ ها را به خرید  اهند خو  فهمید که آ ها چه می رو د. پس چگو ه می آیند و می گذاشتن اثری از خود می
 کند  ترغیب می

های آ ها را بشنوید و این  واالت را از آ ها بپر ید و  توا ید اعتراض وکار و مغازه فیزیکی باشید می اگر شما صاحب یک کسب
یابیم چرا اغلب برای افزایش فروش به پا خ را بیابید. ولی شنیدن صدای کاربران آ الین بسیار دشوارتر ا ه )و اینجا ه که درم

ز د ه یتوا ید به این مهم   های صحیح می  ازی  رخ تبدیل(. با ا تفاده از ابزار و تکنیک د بال افزایش ترافیک هستند  ه بهینه
 پیدا کنید.

خص کند. ابزاری توا د علل خروج آ ها را تا حدی مش برای مثال تحقیق درمورد صفحاتی کاربران از آن خارج شده ا د می
توا ید  واالت  آوری کنید.  پس شما می دهد  واالت و ا تقاد کاربران را از  ایه خود جمع به شما اجازه می Live Chatما ند 

 ها را در محتوای  ایه خود قرار دهید و پا خ

 یاطیچه موارد ح د؟یآن درنظر گرفت یساز نهیبه یرا برا یپروژه چه موارد نیآخر یهنگام اجرا

 پروژه وب پوشش داده شود؟ کیدر  ستیبا یم

 ای از رویکردهای ما هستند: این موارد خالصهکنیم.  ایم پیروی می  ازی  رخ تبدیل تو عه داده ما از فرآیندی که برای بهینه

 زی  ا های بلندمدت مشتریان برای برتری در بازار: این کار هنگامی که شما یک پروژه بهینه درک و اصالح ا تراتژی
وکار خود کار کنید و تنها اهداف  های در ه کسب شود شما روی حوزه کنید حیاتی ا ه و باعث می تبدیل را آغاز می

 کوتاه مدت را مد ظر قرار  دهید.

 شو د، چیزی که  درک و آزمایش منابع ترافیک موجود: توجه به ا واع بازدیدکنندگان  ایه، منبعی که از آن وارد می
در  تبدیل  حوه ا د یا خیر بسیار مهم ا ه. تمام این چیزها روی و اینکه آیا قبال به این  ایه آمدهد بال آن هستند 

 گذارد. شما تاثیر می  ایه

 بایسه بدا ید دلیل عدم  درک بازدیدکنندگان شما )به طور خاص آ هایی که در حال تبدیل به مشتری  یستند(: شما می
 بازدیدکنندگان به مشتری چیسه و آن را حل کنید. تبدیل

  تحقیقات رقابتی و هوش بازار:  ازمان، کاال یا خدمه شما مربوط به چه بخشی از بازار ا ه و آیا این بازار با  قاط قوت
 اصلی و ا تراتژی بلند مدت شما  ازگار ا ه یا خیر 

 شود. ترین تالش منجر به بیشترین تاثیر روی  رخ تبدیل میها: شما باید بدا ید کدام طرح با کم بندی ایده اولدیه 

 ل صفحات دیگر برر ی کنید. طراحی بهتر، باورپذیرتر بطراحی صفحات )عناصر صفحه( آزمایشی: این صفحه را در مقا
 کند. و کاربرپسند تر این صفحه به موفقیه شما کمک می
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  ایه خود را آزمایش کنید: ما ابزارهایی ما ند Google Website Optimizer ه صفحات و عناصر را برای تس
 کنیم. گیری کارایی هرکدام ا تفاده می و ا دازه مختلف  ایه

 های  شو د در ر ا ه یافته شما باعث می های دیگر:  رخ تبدیل افزایش های موفق شما به ر ا ه و در آخر، ا تقال کمپین
داشته باشید. از آ جاییکه اکنون  ایه شما تری  موفق یز فعالیه های دیگر و غیره(  در  ایه  ، لینکPPCدیگر )ما ند 

 های دیگر  یز ترافیک ورودی بگیرید. توا ید از کا ال برای  رخ تبدیل بهینه شده ا ه می

بالقوه موثرتر  انیمشتر کیتراف شیافزا یبرا یاصل یها از کانال کیشما، کدام  اتیبا توجه به تجرب

 است؟

)برای مثال از طریق فرم ار ال این لینک برای یک دو ه( و ترافیکی که از طریق معرفی کاربران به یکدیگر ترافیک ارجاعی 
بایسه به آن توجه کرد این ا ه که چگو ه ا واع کاربران با  مهمی که میآید  رخ تبدیل بسیار خوبی دارد.  کته  بد ه می

  الیق و مراحل مختلف خرید را به مشتری تبدیل کنیم.

 .دییموثر است را بگو ها تیسا لینرخ تبد شیکه به نظر شما امروزه در افزا یلطفا سه مورد

دلیل عدم ا تقبال کاربران از خرید یا عضویه پس از ورود به  ایه را کشف کنید و از تسه جداگا ه صفحات  ایه ا تفاده 
ر را به صفحه جدید ار ال کنید و درصد تبدیل هرکدام کنید. برای مثال  یمی از ترافیک ورودی را به صفحه قدیمی و  یمی دیگ

 به  فارش را بد ه آورید.

 دیارائه به خوانندگان دار یبرا یکاربر به مشتر لینرخ تبد شیدر مورد افزا زین یگرید دیاگر مطلب مف

 .دییبفرما

توا ند به شما در شناخه  دیگری میگر  با فروشندگان و پشتیبنان مشتری  ایه خود صحبه کنید. آ ها بهتر از هر تحلیل
دهند و ا تقادهای آ ها بیشتر در مورد چیسه. اگر شما  دا ند مشتریان به چه چیز اهمیه می تر مشتریان کمک کنند. آ ها می عمیق

 فرد پشتیبان فروش برای د تیابی به چنین اطالعاتی  دارید شماره تما ی در  ایه خود قرار دهید تا مشتریان مستقیماً
 پیشنهادها و ا تقادهای خود را با شما درمیان بگذار د.

 رند فیشکین
 ازی با کالس جها ی. تخصص او در زمینه بازاریابی جستجویی ا ه و  ، یک شرکه بهینهSEOmozیکی از مو سان  اید 

 .و غیره Microsoft, National Public Rado, Fast Companyتا کنون مشتریان مشهوری داشته از جمله: 

کار مشغول  نیچطور شد که اکنون به انجام ا دییو بگو دیده حیوکارتان توض دربار خودتان، کسب یکم

 د؟یهست
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کارمند و  20مشغول فعالیه هستم. این شرکه با  SEOmozهیئه مدیره هم اکنون به عنوان رئیس  ال دارم و در  91من 
 افزار دارد.  ازی با ا تفاده از  رم  رمایه کم امیدهای زیادی برای بهبود فرآیندهای بهینه

 یز  اینتر تی های های اجتماعی و ا جمن کردم و عالوه بر طراحی  ایه، در محیط من از دبیر تان در محیط وب فعالیه می
ما  یاز  2119های محلی فعالیه داشتیم. در  ال  و مادرم به  اختن  ایه برای شرکهمن  2112تا  0331ل حضور داشتم. از  ا

م.  ایه هایی  یز داشتی  ازی  ایه برای مشتریان خود را احساس کردیم و در این زمینه موفقیه به اجرای بهینه
SEOmoz.org  ازی  هایی که در حوزه بهینه ها و فرصه چالش برای توضیح 2114درواقع یک پروژه فرعی بود که در  ال 

 ها را ببینید. توا ید این  وشته با آ ها روبرو بودیم ایجاد شده بود. با مراجعه به  ایه و مشاهده آرشیو آن روزها می

با افزایش  ازی خود ا تفاده کردیم.  این  ایه بعد از چند  ال کامال مشهور شد و ما از آن برای ارائه رایگان ابزار بهینه
بازدیدکنندگان به هزاران  فر در روز، دریافتیم روش ما در ارائه این ابزار یک روش بلندمدت  یسه برای همین خدمات 

 آن کسب درآمد کردیم. ای را ایجاد و از مخصوص کاربران حرفه

های مورد ظر موتورهای  ما ر ما فعالیه خود را برای کمک به د تیابی به حضور موثر در وب و توجه به شاخص 2111در  ال 
اکنون در ماه  آغاز کردیم و درآمد خود را افزایش دادیم. هم 2113را در اکتبر  ال  Linkscapeجستجو آغاز  مودیم. ما پروژه 

های اصلی  ها درخوا ه برای ا تفاده از خدمات خود داریم ولی معتقدیم چالش بازدید و در  ال میلیون 411.111بیش از 
 روی ما هستند. همچنان پیش

 یساز نهیبه تیبه اهم یول میواقف هست کیتراف شیافزا یبرا تیسا یساز نهیبه تیما به اهم یهمگ

مرحله مهم چطور توسط صاحبان  نیچطور؟ ا( ی)کاربر به مشتر لینرخ تبد شیافزا یبرا تیسا

 شود؟ یموفق انجام م یها تیسا

توجه چندا ی به این قسمه مهم کار  داشتیم و  SEOmozما در توا م پا خ خوبی به این  وال بدهم.  درواقع  می
افزایش  رخ تبدیل  ای از مختصصان دا ستیم که جذب ترافیک تنها  یمی از موفقیه ا ه. به همین دلیل اخیرا  ماینده  می

(CRE ا تخدام کردیم که باعث موفقیه ما در این حوزه شده ا ه. ما تمرکز بیشتری  سبه به قبل روی این موضوع )
 تر  ایه برای کسب  تایج بهتر داریم. هایی برای کمک به طراحی و ارائه منا ب ایم و اکنون فرآیند داشته

 ست؟یچ یکاربر به مشتر لیتبد یها نیکمپ تیموانع سر راه موفق نیتر نظر شما مهم به

های خود افراط  کنند و در ارائه پیام ترین قسمه ارتباطی یک  ایه در باالی آن ا ه و بسیاری این موضوع را فراموش می مهم
را در یک کنند. ما یاهو  یستیم ولی ممکن ا ه پورتالی شبیه به آن داشته باشیم.  یاز  یسه همه موارد برای همه مخاطبان  می

 بایسه مجزا، واضح و برای هر کاربری قابل درک باشند. صفحه بگنجا ید. صفحات شما می

 ستیبا یم یاطیچه موارد ح د؟یآن درنظر گرفت یساز نهیبه یرا برا یپروژه چه موارد نیآخر یاجرا هنگام

 پروژه وب پوشش داده شود؟ کیدر 
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رای هر کدام از این و پشتیبا ی از اطالعات. ما ب ا تظار داریم از کاربر کهما روی موارد خاصی تمرکز داریم: هدف صفحه، عمل 
کنیم. این کار یک فرآیند  ه چندان  اده و با ابزارهای  کنیم و آ ها را ارائه، تسه و تصفیه می ای ایجاد می اولیه  موارد  سخه

 مخصوص ا ه.

بالقوه موثرتر  انیمشتر کیتراف شیافزا یبرا یاصل یها از کانال کیشما، کدام  اتیتوجه به تجرب با

 است؟

های اجتماعی  یز  فهر ه ایمیلی که حاصل کار خود ما ا ه دارای  رخ تبدیل بسیار خوبی ا ه. جستجوهای رایگان و شبکه
ایم ولی  دههای بسیار خوبی برای افزایش ترافیک موثر هستند. با اینکه ما تا به حال از جستجوهای پولی و بنر ا تفاده  کر کا ال

(  یز کا ال خوب ولی گران برای افزایش ترافیک PPCایم جستجوهای پرداخه به ازای کلیک ) طبق  ظر مشتریا ی که داشته
 هستند.

 .دییموثر است را بگو ها تیسا لینرخ تبد شیکه به نظر شما امروزه در افزا یسه مورد لطفا

بایسه  های خود دفاع  کنید. شما می جویا شوید، با دقه گوش کنید و از ایده ظر بازدیدکنندگان در مورد صفحات ورودی خود را 
 باشید.  ی کاربران گوش شنواها برای ا تقادها و اعتراض

دو گروه ایجاد کنید: چیزهایی که دو ه دارید در  ایه شما باشند و چیزهایی که اگر در  ایه شما باشند باعث موفقیه 
 باشید.  ئل شوید و برای ا تفاده از هرکدام دلیل و مدرک داشتهشو د. بین اینها تمایز قا می

 از ابزارِ منا ب ا تفاده کنید.

 دیارائه به خوانندگان دار یبرا یکاربر به مشتر لینرخ تبد شیدر مورد افزا زین یگرید دیمطلب مف اگر

 .دییبفرما

 ازی  رخ تبدیل  یازمند زمان و تالش فراوا ی ا ه و شما برای این کار  یاز به  دو  کته مهم: اول اینکه فراموش  کنید بهینه
فردی دارید که بخش زیادی از روز خود را برای آن صرف کند. دوم اینکه بر د شما بسیار اهمیه دارد. وجهه خود را برای کسب 

های بلندمدت  پیروزی ،های کسب ترافیک به هر قیمه برداری از دیگران و روش با ی  کنید. کپیترافیک و  رخ تبدیل بیشتر قر
 کند. های کوتاه مدت می شما را فدای پیروزی

 ری هافمن
 BBGeeks.comکارآفرین موفق اینتر تی در 

مشغول  کار نیچطور شد که اکنون به انجام ا دییو بگو دیده حیوکارتان توض دربار خودتان، کسب یکم

 د؟یهست
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هظای فظراوان توا سظتم اولظین گظروه پشظتیبان        ها پیش بعد از تالش من به طور کامال تصادفی در این صنعه وارد شدم.  ال
بر د را تا یس کنم. به این ترتیب تالش زیادی برای معرفی این گروه بظه د یظا از    والدین کودکا ی که از امراض مختلف ر ج می

 ا جام دادم.طریق بازاریابی آ الین 

درآورد یا خیر. توان از طریق اینتر ه پول  زمان زیادی را صرف شروع کار کردم و به این فکر افتادم که آیا می 2110در  ال 
 ازی  ایه برای موتورهای جستجو کردم و مفاهیم آن را به  رعه آموختم و توا سظتم   به یادگیری بهینه به همین دلیل شروع

 ( کسب درآمد کنم.Affiliate Marketingز طریق معرفی )به و یله بازاریابی ا

 تقاضای زیظادی  2113ایجاد کردم. در  ال  ارجاعیسرا تا یس کردم و محلی برای بازاریابی  MFEشرکه  2111در  ال 
هظای   فعالیظه ا جظام بهتظر   برای  تجاری های های مختلف حضور یافتم تا به  ایه و در  خنرا ی  ازی داشتم برای خدمات بهینه

 بازاریابی کمک کنم.  

 یسذاز  نذه یبه تیبه اهم یول میواقف هست کیتراف شیافزا یبرا تیسا یساز نهیبه تیما به اهم یهمگ

مرحلذه مهذم چطذور توسذط صذاحبان       نیذ ( چطذور؟ ا ی)کاربر به مشذتر  لینرخ تبد شیافزا یبرا تیسا

 شود؟ یموفق انجام م یها تیسا

ا ظد. ایظن یظک  ظوتفاهم      کنند اگر ترافیک  ایه خود را افزایش دهند به موفقیه ر یده به  ظرم من بسیاری افراد تصور می
بایسه بظر روی   ر ید می  ازی  ایه خود برای موتورهای جستجو به موفقیه می ا ه. درحالیکه هنگامی که شما در بهینه رایج

از  BBGeeks.comهزینه بازارایابی اینتر تی خود را به درآمد تبظدیل کنیظد.  ظایه      ازی  رخ تبدیل  یز تمرکز کنید تا بهینه
ها در حوزه فعالیه خود ا ه ولی دریافتیم این  ظایه در تبظدیل ورودی بظه مشظتری      لحاظ میزان ترافیک یکی از برترین  ایه

کظه در بازاریظابی از طریظق     آن جظایی کظه  . از قرار دادیم تبدیلکند. برای همین تمرکز خود را روی افزایش  رخ  موفق عمل  می
 شود ما مجبور به این کار بودیم. ای صرف می معرفی، بابه هر بازدیدکننده هزینه

 ست؟یچ یکاربر به مشتر لیتبد یها نیکمپ تیموانع سر راه موفق نیتر نظر شما مهم به

ود. هرچه شما زمان بیشتری برای  مایش پیظام  ر ترین مشکل زمان و فضایی ا ه که در ظاهر بنر هدر می من بزرگ  ظر به
شود. مشکل متداول دیگر که مظا بظا آن    کنید احتمال خستگی او و عدم توجه به بنر بیشتر می صرفاصلی و متقاعد کردن بیننده 

اربر بگوینظد  توا ند به ک هایی که  می هایی هستند که برای مشاهده  یاز به  صب افزو ه خاصی دار د و  ایه مواجه هستیم  ایه
خواهند بدا ند ا تفاده از خظدمات شظما    العاده هستید، آ ها می خواهند بدا ند شما چقدر خارق چه  ودی برای او دار د. کاربران  می
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هظای   دا نظد. ویژگظی   مظی  0ها )از دید شما( و مزایا )از دید کاربر( . برخی افراد آن را تقابل ویژگیچه تاثیر مثبتی در ز دگی آ ها دارد
 گیر د. محصول یا خدمه شما مهم ا ه ولی اغلب افراد بر ا اس مزایا ا ه که تصمیم به خرید می

 یاطیذ چذه مذوارد ح   د؟یذ آن درنظذر گرفت  یسذاز  نهیبه یرا برا یپروژه چه موارد نیآخر یاجرا هنگام

 پروژه وب پوشش داده شود؟ کیدر  ستیبا یم

هایی  رخ تبدیل بهتری دار د.  هایی در چه مکان های زیادی کسب کردیم و دریافتیم که چه  وع  ایه تجربه موردما در این 
کنیم. ما از وبظالگ در  ظایه بظرای     برای مثال ما هیچ وقه صفحات تجاری و فروش  ایه خود را به شکل وبالگ در ه  می

کنیم ولی ا تفاده از آ ها به عنوان صظفحات ورودی بظا اهظداف     اده می ازی محتوا، بازاریابی دهان به دهان و ویرو ی ا تف بهینه
 تبدیل کاربر به مشتری کاربردی  دارد.

خواهیم لینکی که منجر به یک خرید شده ا ظه را شنا ظایی کنظیم و از آن     ها پرداختیم. ما می همچنین ما به ردیابی کلیک
ها متوجه شدیم یکی از  ه محصظولی   ریم. برای مثال ما در یکی از  ایههای مفید و غیر مفید بهره بگی برای ایجاد الگوی لینک

شود. این محصول در لیسه  ه تایی  وم بود و بظا ایظن    که در  مه را ه  ایه به صورت لینک قرار داشتند بیشتر کلیک می
اول قظرار دادیظم و دوبظاره     وجود تعداد کلیک بیشتری داشه. به این ترتیب ما این محصول را برای جذب کلیک بیشتر در ردیف

  تایج را برر ی کردیم.

هایی بود د. ما ایظن تصظاویر را قابظل کلیظک و      گر پیام در  ایه دیگری تعدادی تصویر غیرقابل کلیک داشتیم که تنها  مایان
و شاهد افزایش درآمد به ازای هر بازدید بودیم چرا که تصاویر به در تی ا تفاده شده بظود  ورود به محتوای مرتبط با خود کردیم 

در کل هرچیزی که  ردرگمی بازدیدکنندگان را کمتر کنظد،  دا سه با کلیک روی هر کدام به کجا خواهد رفه.  و بازدیدکننده می
 دهد.  رخ تبدیل را افزایش می

وی ردیابی رفتار مشتری و ایجاد تغییرات کوچک و مشظاهده افظزایش یظا کظاهش  ظرخ      به طور خالصه، بیشتر تمرکز ما بر ر
 تبدیل برای ر یدن به بهترین  تیجه ا ه.

بذالقوه مذوثرتر    انیمشتر کیتراف شیافزا یبرا یاصل یها از کانال کیشما، کدام  اتیتوجه به تجرب با

 است؟
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بازایابی ما از طریق جستجوهای رایگان بوده ا ه. هیچ کا ال دیگظری  من تا با حال از جستجوهای پولی ا تفاده  کرده ام و 
های جمعی، بنرهای تبلیغظاتی و غیظره( بظرای مظا  ظرخ تبظدیلی بظه ا ظدازه ورودی          )ویدئوهای رایگان، جستجوهای محلی، ر ا ه

تبظدیل ورودی بظه مشظتری    های اجتماعی ا جظام دادیظم، تظوئیتر در     جستجوهای رایگان  دارد. همچنین با برر ی که روی شبکه
های تبلیغاتی و محتوایی داشته ا ه. در  تیجه ما توئیتر  تر به  ظر می ر د و تاثیر مثبتی بر افزایش  رخ کلیک روی لینک منا ب

 ایم. های اجتماعی قرار داده های مبتنی بر شبکه را در اولویه اول کا ال

 .دییموثر است را بگو ها تیسا لیتبدنرخ  شیکه به نظر شما امروزه در افزا یسه مورد لطفا

هایی که از این طریق به د ظه   ها ا ه. هما طور که در باال اشاره کردم داده اولین پیشنهادی که دارم در مورد ردیابی کلیک
ا هظا )یظ   ت بسیاری از صاحبان  ایهکند. یکی از مشکال آید بسیار با ارزش ا ه و به شما برای کشف دید کاربرتان کمک می می

دا یظد   شنا ید و می کنند( عدم آگاهی از موا ع بهبود  رخ تبدیل ا ه. شما  ایه خود را می  ی که روی یک  ایه کار میاکارمند
ز ید ولی کاربران  ایه مثل شما با آن آشنا  یستند. اینکه بتوا ید خود  هرچیزی در کجای آن قرار دارد چون هر روز به آن  ر می

 دهد تا بتوا ید ایرادهای  ایه خود را برطرف کنید. طالعات زیادی به شما میرا جای آ ها بگذارید ا

کنم به این ترتیب که اول تغییرات را ا جام دهید و  پس آ ها را ارزیابی کنید. کظاربران   را پیشنهاد می A/Bمن روش تسه 
های متفاوتی با ماه می  در ماه د امبر ورودی ایه و رفتار آ ها در روز شنبه با روز دوشنبه متفات ا ه و  ایه شما ممکن ا ه 

بندی کنید تا با دقه بیشتری بتوا ید تاثیر هر تغییر جزئی  دهد تا آزمایش خود را قسمه به شما اجازه می A/Bداشته باشد. تسه 
 بر  ایه را ارزیابی کنید.

. این کتاب کم حجم ولظی  را بخوا ید Steve Krug وشته  Don’t Make Me Thinkکنم کتاب  در آخر توصیه می
 کند. مفید شما را با اغلب کاربران وب آشنا می

 دیارائه به خوانندگان دار یبرا یکاربر به مشتر لینرخ تبد شیدر مورد افزا زین یگرید دیمطلب مف اگر

 .دییبفرما

 ترین حرفی که برای شما دارم این ا ه: آزمایش، آزمایش، آزمایش. مهم

 استفان اسپنسر
  ازی  رخ تبدیل اینتر تی و متخصص بازاریابی آ الین و بهینه کارآفرین

کار مشغول  نیچطور شد که اکنون به انجام ا دییو بگو دیده حیوکارتان توض دربار خودتان، کسب یکم

 د؟یهست

بعد از اخذ مدرک دکترا در رشته بیوشیمی تا یس کردم و فعالیتم در وب را با تو عه  0335را در  ال  Netconecptsمن 
در اصل یک شرکه طراحی و تو عه وب بود کظه   Netconceptsیک  ایه  رگرمی برای دپارتما م در دا شگاه آغاز  مودم. 

توا سظتم  یسظتم خودکظار پرداخظه در ازای عملکظرد       2119 بهتر از رقبای خود برای موتورهای جستجو بهینه شده بود. در  ال
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(Pay-For-Performance ایه  )Netconcepts   را اختراع کنم کظهGravityStream      ظام گرفظه. ایظن  یسظتم 
اکنون اغلب فعالیظه   کند. این  ایه هم مشکالت عدم محبوبیه برای موتورهای جستجو را بدون  یاز به تغییرات ا ا ی حل می

  ازی  ایه و بازاریابی آ الین  یز فعالیه داریم. گیرد، به عالوه اینکه ما در زمینه مشاوره بهینه ر بر میما را د

 یسذاز  نذه یبه تیبه اهم یول میواقف هست کیتراف شیافزا یبرا تیسا یساز نهیبه تیما به اهم یهمگ

توسذط صذاحبان    مرحلذه مهذم چطذور    نیذ ( چطذور؟ ا ی)کاربر به مشذتر  لینرخ تبد شیافزا یبرا تیسا

 شود؟ یموفق انجام م یها تیسا

ولی توجه به  رخ تبدیل به تازگی ظهور پیدا کرده ا ه. به محظض  دارد ( 0331ای طوال ی )از  ال   ازی  ایه  ابقه بهینه
  ازی  رخ تبدیل مساله مهم دیگری  یز در ا تظار ظهور ا ه. بلوغ بهینه

 ست؟یچ یکاربر به مشتر لیتبد یها نیکمپ تیموانع سر راه موفق نیتر نظر شما مهم به

افزار ا ه که تو ط آن  یستم مدیریه  این  رمشود  قش بسیار زیادی دارد.  افزاری که  ایه با آن ایجاد می به  ظر من  رم
زی و  ظرخ   ا بایسه تعادلی بین بهینه د. همچنین به  ظر من در تو عه  ایه مییکن محتوا یا تجارت الکترو یک خود را ایجاد می

های زیادی در صظفحه   بایسه محتوای زیادی برای صفحات تامین کنید و لینک  ازی شما می تبدیل وجود داشته باشد. در بهینه
 دهد. ورود ایجاد کنید درحالیکه ا جام چنین کاری فرآیند خرید پس از ورود را برای کاربر مشکل کرده و  رخ تبدیل را کاهش می

 یاطیذ چذه مذوارد ح   د؟یذ آن درنظذر گرفت  یسذاز  نهیبه یرا برا یژه چه مواردپرو نیآخر یاجرا هنگام

 پروژه وب پوشش داده شود؟ کیدر  ستیبا یم

هظای کلظی و جزئظی      امم.  ظپس آزمظایش   بر امه اجرایی ما ابتدا به کار گیری تمارینی ا ه که من آ ها را حس مشترک می
بینی کاربر ا ه. به عالوه ا تفاده از یک گروه کوچک مخاطب برای آزمایش بسیار  مختلف ا ه که  اشی از رفتار غیرقابل پیش
 یده یا گران باشد. منا ب ا ه. این تسه  باید غیر واقعی، پیچ

هظای  ظایه، پیظام مظورد  ظظر،       تار اطالعات، چیدمان  ایه،  اختار موجودیهخاین موارد هم در  رخ تبدیل موثر هستند:  ا
ایجاد ارزش در مشتری، تیتر صفحه، طول صفحه،  رعه بارگزاری صفحه و غیره. همچنین تحلیل فهر ظه  تظایج جسظتجو را    

 ازی  ایه بظرای   های دیگر بهینه ها و روش بندی در موتورهای جستجو )ما ند ا واع برچسب  ههای فهر فراموش  کنید. مولفه
 موتورهای جستجو( همگی بر  رخ کلیک موتورهای جستجو و به طور غیر مستقیم  رخ تبدیل موثر هستند.

ه مذوثرتر  بذالقو  انیمشتر کیتراف شیافزا یبرا یاصل یها از کانال کیشما، کدام  اتیتوجه به تجرب با

 است؟
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بهترین کا ال، جستجوهای رایگان هستند. کیفیظه جسظتجوهای پظولی بظه عوامظل مختلفظی        Netconceptsبرای ما در 
ی خریدی که جستجوگر در آن قظرار دارد. جسظتجوی     بستگی داردما ند موتور جستجوی مورد  ظر، عبارت جستجو شده و مرحله

 د بال عکسی هستند تا از آن ا تفاده کنند )برای مثال در وبالگ خود(.  تنها به آن تصاویر گوگل  رخ کمی دارد زیرا جستجوگران

 .دییموثر است را بگو ها تیسا لینرخ تبد شیکه به نظر شما امروزه در افزا یسه مورد لطفا

توا د شامل تعداد  کننده دیگر قرار دهید. موارد دیگر می در صفحه ورود خود  ظرات دیگران در مورد محصول و عوامل ترغیب
 دیدکننده برای خرید را  رعه بخشد.گیری باز و آماری باشد که ممکن ا ه تصمیمخرید خرید از شما، تاریخ آخرین 

 ، خا واده و افراد دیگر آزمایش کنید.میزان موفقیه  ایه را با هزینه کم روی دو تان

شو د. محتویات هر صفحه را با توجظه بظه    کاربران با جستجوی عبارت خاص و مشاهده  ایه شما وارد صفحه مشخصی می
 چیزی که بازدیدکننده به د بال آن ا ه تنظیم کنید.

 دیائه به خوانندگان دارار یبرا یکاربر به مشتر لینرخ تبد شیدر مورد افزا زین یگرید دیمطلب مف اگر

 .دییبفرما

اید حتمظا زمظا ی بظرای ایظن کظار در  ظظر        اگر تا کنون به اختصاصی کردن محتوا برای بازدیدکنندگان  ایه خود فکر  کرده
هظای خودشظان در مسظیر     ع مختلف بازدیدکنندگان تو عه دهید و آ ها را با توجه به ویژگیابگیرید.  پس محتوا را با توجه به ا و

 بدیل قرار دهید.ت

بظرای   های رایظج  تکنیکتوان از  برخی رفتارهای کاربران کامال  امتعارف و با رفتار دیگران متفاوت ا ه. به همین دلیل  می
افزایش  رخ تبدیل آ ها ا تفاده  مود. برای مثال ممکن ا ه اغلب متخصصین دکمه قرمظز را بظرای جلظب توجظه خریظد کظاربر       

 پیشنهاد کنند در حالیکه گروه کاربر خاص شما دکمه آبی را ترجیح دهد.

 

تظرین   د اکنظون از بهتظرین و بظزرگ   این گروه از مصاحبه شو دگان که زمان، دا ش و اطالعات خود را در اختیار شما گذاشظتن 
ا د. در فصل آخر به  های مشترک زیادی آموخته ا د و درس کارآفرینان آ الین هستند. آ ها از مسیرهای متفاوتی به موفقیه ر یده

 کند.  ازی  رخ تبدیل در کسب موفقیه را فاش می پردازیم که قدرت بهینه برر ی چند مطالعه موردی می
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 مطالعات موردی .14

 ازی فرآینظد تبظدیل در موفقیظه     کنیم که تاثیر زیاد بهینه در این فصل به عنوان حسن ختام، مطالعات موردی را برر ی می
CREکارل بلنکس و بن جسون در شرکه  کند. وکار را روشن می یک کسب

ا د. همظا طور کظه    این اطالعات را گردآوری کرده 0
 ازی ا ه که باعظث افظزایش  ظرخ     گذاری روی بهینه خواهید دید یک رو د واضح در تمام این مطالعات وجود دارد و آن  رمایه

کنید. بنابراین   ازی  ایه شرکه خود ا تفاده توا ید از این مطالعات موردی به عنوان مرجعی برای بهینه شود. شما می تبدیل می
 آید داشته باشیم.  العاده افزایش  رخ تبدیل که با صرف زمان به د ه می بیایید  گاهی به تاثیرات خارق

 ها به مشتریان! های موفقیتی هستند از تبدیل کلیک در واقع این مطالعات موردی دا تان

 Def-Shopداستان موفقیت 
هاپ ا ه کظه بیشظتر فظروش آن در بظازار آلمظان      -های هیپ باسترین مجموعه فروش ل برزگ Def-Shop.com ایه 

 ا ه.  

برای افزایش فروش و  ود خود آغاز کرد. برخی مظواردی   CREکار خود را با مو سه  Def-Shop 2113در آوریل  ال 
 آید. در ادامه میکه این دو شرکه با هم همکاری داشته ا د 
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 های تجارت الکترو یک وظایف و توابع زیادی دار د که یکی از آ ها  مظایش محصظوالتی ا ظه کظه بازدیدکننظده        ایه
هظای   های مختلفظی ما نظد موتورهظای پیشظنهاددهنده محصظول، جعبظه       خاص ممکن ا ه به آن عالقه داشته باشد. راه

ورد عالقه خود وجود دارد. یظک تحلیظل روی   جستجو،  اختار اطالعاتی و پیمایش برای ر ا دن مشتری به محصول م
 های عالی برای تو عه  اختار اطالعاتی و پیمایش در  ایه بود.  شا گر فرصه Def-Shop ایه 

  د بسظیار مهظم ا ظه. طظی مباحثظاتی کظه بظا        تا به جای رقیبان از شما خرید کناینکه بتوا ید بازدیدکننده را مجاب کنید
از امتیظاز  Def-Shopمزیظه در فرآینظد  ظفارش شنا ظایی شظد. بظرای مثظال         01ا جام شد  Def-Shopکارکنان 

. این اطالعظات  برخودار بودو ارتباط خوب با افراد مشهور جموعه کاالها،  یا ه برگشه بسیار خوب کاال ترین م بزرگ
 برای برتری در  کات مهم فرآیند خرید ا تفاده شد.

 گیر د. رئیس هیئه  های مشترک شکل می ها و خوا ته عالیق، ارزشوکارهای موفق حول مشتریا ی با  بسیاری از کسب
هظاپ تمرکظز   -کنظد هیظپ   دهد و احسظاس مظی   هاپ اهمیه می-، الکسا در بچلر، به فرهنگ هیپDef-Shopمدیره 

اکسا در بچلر را برای ایجاد ا جمنی در کنظار  ظایه بظه منظظور اطظالع از       CREشرکه فرهنگی کافی در اروپا  دارد. 
در برلین برگزار شظد.   2113در آگو ه  Def-Shopهاپ و تعامل با کاربران ترغیب کرد. اولین جشن -هیپفرهنگ 

هظای   هظا و تمرکظز روی خوا ظته    گذاری در ایجاد ا جمظن  از پیش  شان داد که  رمایه  برگزاری چنین رویدادهایی بیش
 مشتریان بسیار ارزشمند ا ه.

 نتایج

 درصدی  رخ تبدیل بود. 005 گر افزایش آزمایش اولیه در صفحات اصلی  شا

 Voices.comداستان موفقیت 
ترین فروشگاه صدا )برای  خنرا ی، دوبله، صظحبه روی فظیلم یظا تصظویر و      برزگخود را به عنوان  Voices.com ایه 

 مود.  CREا برای افزایش  رخ تبدیل خود شروع به همکاری بVoices.com 2113کند. در  ال  غیره( در آمریکا معرفی می
 برخی مواردی که مورد توجه قرار گرفه عبارتند از:

  :معرفی در ه در صفحه اصلی  ایه تاثیر زیادی داردVoices.com های بالقوه زیادی برای کسب شظهرت   ویژگی
شظده  داشه که معرفی آ ها در صفحه اول در ترغیب کاربران بسیار موثر بود ولی این کار تا آن زمان به در تی ا جظام   

 بود. 

 بندی و   ایه دو  وع مجزا از بازدیدکنندگان داشه: صاحبان صدا و جستجوگران صدا. این یک مزیه عالی برای بخش
 جدا ازی این دو د ته و ایجاد فرآیندهای تبدیل متفاوت بود.

 د. بایسظه عضظو  ظایه شظو     دا ظد چظرا مظی    ما ع روبظروی تبظدیل ایظن ا ظه کظه بازدیدکننظده  مظی        ترین اغلب بزرگ
Voices.com .این ما ع را از طریق ویدئوهای معرفی خود رفع کرد 

 شظویم.   بیننظد کظور مظی    گاهی اوقات هنگام کار در یک شرکه  سبه به اینکه دیگران از خارج شرکه آن را چگو ه می

  اشی از تغییرات در فرآیند خرید و برر ی آن از دید مشتری ا ه.CREهای  موفقیه
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  ازی  رخ تبدیل را یک تجربه جذاب و  ودده توصیف کرد. ، بهینهVoices.comدیوید کیکارلی، رئیس هیئه مدیره 

 نتایج

 درصد(. 22درصد به  5درصد افزایش یافه )از کمتر از  411پس از چند هفته  رخ تبدیل بیش از 

 Sunshune.co.ukداستان موفقیت 

 در بریتا یا در زمینه ارائه خدمات ارزان قیمه برای تعطیالت ا ه. یک آژا س مسافرتی Sunshune.co.ukشرکه 

 هایی که ما برای افزایش  رخ تبدیل مورد توجه قرار دادیم عبارتند از: برخی زمینه

  با  گاهی به صفحاتSunshine شود که چظرا بایظد از    دریافتیم که بازدیدکننده متوجه این موضوع  میSunshine 
روی مشتریان خظود تحقیظق ا جظام داد تظا علظل تظرجیح آ هظا را         Sunshineبه جای دیگر رقبا ا تفاده کند. بنابراین 

توا سظه بظرای مجظاب کظردن بازدیدکننظدگان بظرای ا ظتفاده از         شنا ایی کند.  تیجه فهر تی از مورادی بود کظه مظی  
Sunshine وکار خود پیشظرفه   جدید در ه کرد و در کسب به جای رقبا منا ب باشد. به این ترتیب شرکه صفحات
 فوری دا ه.

 های  گاهی اوقات قیمهSunshine گذاری،  رخ تبدیل تظا   بسیار ارزان و در  تیجه غیر قابل باور بود د. با اصالح قیمه
 درصد افزایش یافه. 03

 ظازی   گذاری بظرای بهینظه   یه،  رماSunshineالعاده در فروش باعث شد تا کریس کالرکسان، یکی از شرکای  رشد خارق
 ز دگی خود بدا د.گذاری   رخ تبدیل را بهترین  رمایه

 نتایج

درصدی،  24های خوبی را تجربه کرد: یک افزایش  رخ  پیشرفه CRE ،Sunshineپس از گذشه چند هفته همکاری با 
میلیظون دالری در  ظال    09درصدی که در مجموع باعث افظزایش فظروش    25درصدی و یک افزایش  رخ  03یک افزایش  رخ 

 شد.

 SOS Worldwideداستان موفقیت 

SOS Worldwide  یک دالل دفترهای شرکتی در تجارتB2B .رکود اقتصادی ضربه شدیدی به این صنعه زد ا ه
در خصظوص تبظدیل    CREبظا   SOS Worldwideو درخوا ه دفتر شرکتی را بسیار کاهش داد. این موضوع باعث شد تا 

 خود تماس بگیرد.ترافیک ورودی 

 مورد توجه قرار گرفه عبارتند از: SOS Worldwideبرخی مواردی که برای موفقیه 
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  اعتماد ازی برای یک  ایه بسیار مهم ا ه. مشتریان به د بال معامله با یک شرکه اما تدار و معتمد هستند. در طول
کنظد   ا جام شد مشخص شد که اولین شرکتی ا ه که در این زمینه فعالیه می SOS Worldwideمباحثاتی که با 

 و این موضوع برای اطالع همگی در باالی  ایه قرار گرفه.

 CRE های مختلفی روی  ایه  آزمایشSOS Worldwide  و  ایه رقبا ا جام داد که موا ع  ر راه مشتری برای
 خرید را  مایان کرد.

  برابر کسظا ی کظه در  ظایه     01شود  گرفته می با شرکه که های تلفنی  شان داد که تماسکارمندان شرکه صحبه با
برای ترغیب بیشتر بازدیدکننده با شرکه قظرار   "اکنون با ما تماس بگیرید"کنند ارزش دارد. بنابر این دکمه   ام می ثبه

 داده شد.

 SOS Worldwide  برای مشتریان خود داشه که ایظن مزیظه    دفتر کرایهقدرت خوبی در چا ه ز ی برای  رخ بهتر
 رقابتی خوبی برای یک دالل ا ه. این موضوع به صورت واضح و برجسته در باالی  ایه قرار گرفه.

  در طول مصاحبه با مشتریانCRE        به این  تیجه ر ید که مشکالت زیادی  ظر راه کرایظه دفتظر شظرکتی ا ظه کظه
SOS Worldwide کند. ولی این موضوع در هیچ جای  ظایه مشظخص    ع کمک میمشتریان را در حل این موا ق

 2113هفه چیزی که هیچ کس  باید هنگظام کرایظه یظک دفتظر در  ظال      " شده بود به همین دلیل بخش جدید با  ام 

 شد. ایجاد شد و گزارش قابل دا لودی در ازای دریافه ایمیل بازدیدکنندگان  یز ارائه می " ادیده بگیرد

درصد افظزایش در  ظرخ    66" ازی  رخ تبدیل گفه:  ، ا تیون بوین، درباره بهینهSOS Worldwide رئیس هیئه مدیره
خواهد داد. کارمندان  تبدیل باعث افزایش قابل توجه  ود شرکه شد. به عالوه این فرآیند به ما درک عمیقی از آ چه مشتری می

 "کند. تر می را در جذب ا تعدادهای جدید آ انبر د و این کار ما  ما از اینکه پیشتاز فنآوری هستند لذت می

 نتایج

 SOS Worldwide، صفحات جدید  ایه،  رخ تبدیل CRE ازی  رخ تبدیل تو ط  چند هفته از بهینه پس از گذشه
 درصد افزایش داد د. 66را تا 

 SEOmozداستان موفقیت 
عضو گیری در زمینه بازاریابی وبی ا ه که از همین راه  یز کسب درآمظد  های   ایه ترین یکی از بزرگ SEOmoz ایه 

ایظن   آغظاز بظه همکظاری  مظود و     CRE ازی  رخ تبدیل  ایه خود بظا   برای بهینه SEOmoz 2113کند. در  وامبر  ال  می
 باعث افزایش پرداخه مشتریان )و درآمد( باالی  ایه شد. همکاری

ا ه. در طراحظی دوبظاره ایظن     SEOmozبرای خدمات عضویه پولی ود اره صفحه ورطراحی دوب ،یکی از عوامل موفقیه
 صفحه موارد زیر مورد توجه قرار گرفتند:

داشه، رئیس هیئه مدیره، ر د فیشکین اظهار کرد هر موقع به صورت حضظوری و رو   CREبا  SEOmozدر تما ی که 
در  ایه قا ع کند ولی این کار از طریق  ایه بظه در ظتی    عضویها برای توا د آ ها ر کند می در رو با مشتریان ارتباط برقرار می
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کند را ضبط کند.  تیجه یک پیام  از آقای فیشکین خوا ه تا عباراتی که هنگام مواجهه حضوری بیان می CREشود.  ا جام  می
برابر  3توای این پیام ایجاد شد که د با محآن در صفحه ورود وجود  داشه. به این ترتیب صفحه جدی محتوایای بود که  دقیقه 3

کنند درحالیکه این صفحات ممکن ا ه  تر از صفحه قبلی بود. بسیاری از بازاریابان از ایجاد صفحات طوال ی مما عه می طوال ی
بایسه عبظاراتی   دقه کنید(. شما د ه کم می Amazonبسیار موثر باشند )برای مثال به طوال ی بودن برخی صفحات  ایه 

 کنید را در صفحه ورود خود بگنجا ید. هنگام متقاعد کردن یک فرد به صورت حضوری ا تفاده میکه 

های حضوری فظروش خظوبی داشظه، از او درخوا ظه شظد تظا        به دلیل اینکه ر د فیشکین ا سان بسیار تاثیرگذاری بود و پیام
 .ویدئویی را ضبط کند. این ویدئو در باالی صفحه اصلی  ایه قرار داده شد

در صفحات  ایه، بنر و محتوای باالی  ایه اهمیه زیادی در جذب بازدیدکننده برای ا جام خرید دارد. همچنین محتوایی 
گیرد مشوق اصظلی بازدیدکننظده بظرای حضظور بیشظتر در  ظایه و ا ظتفاده از آن ا ظه. در  ظایه           که در صفحه اصلی قرار می

SEOmoz ر ظد   های موفق دیگران در صفحه اصلی قرار داده شظد.  ن،  ظرات و تجربهبرای ترغیب و تبدیل بهتر بازدیدکنندگا
  ازی  ایه هم هنر ا ه و هم علم. فیشکین اعتقاد دارد که بهینه

 ازی  ایه و  رخ تبدیل به د ه آمده ا ه. واضظح   بهینه که از طریقهایی ا ه  دهنده موفقیه این مطالعات موردی  شان
روی  ظایه  ند که با صظرف مقظداری زمظان    ده تفاوت باشد ولی این مطالعات موردی  شان میا ه که  تایج شما ممکن ا ه م

وکارهایی که برر ظی   رشد محسو ی در  رخ تبدیل و افزایش درآمد خود باشید. تمام کسب شاهدتوا ید   ازی آن می خود و بهینه
کنیظد   مظی صظرف   ازی فرآیند تبدیل  ایه خود  شد د  ر یک موضوع با هم توافق دار د و آن اینسه که: زما ی که برای بهینه

 گذاری خردمندا ه ا ه. یک  رمایه

 گیری نتیجه
 ها به مشتریان به شما کمک کرده باشد. د از شما متشکرم و امیدوارم در تبدیل کلیکاز اینکه این کتاب را خوا دی

مهم  یسه که شما از جستجوهای رایگان ا تفاده کنید یا بازاریابی ایمیلی، یا برای جذب ترافیک وبینار ایجاد کنید و یظا بظه   
تظوان   این ا ه که بدا ید تقریبا از هر  وع  ظایتی مظی  بلکه مهم  ،راحتی از طریق جستجوهای پولی یا بنری آن را به د ه آورید

ها و اطالعاتی که در این کتاب با شما به اشتراک گذاشته شد در شما درکی از  حوه افزایش ترافیک و  درآمد به د ه آورد. درس
لب داشته باشد و هرکدام از های زیادی مط توا د به ا دازه کتاب هدایه آ ها به درآمد ایجاد کرد. هر فصل و بحث از این کتاب می

هظای جدیظد خظود ا ظتقبال      بایسه همواره از ایده این مطالب هر روز درحال بروزر ا ی و  و شدن هستند. به همین دلیل شما می
 کنید و همزمان از چند روش برای افزایش  رخ تبدیل بهره ببرید.

رای کسب درآمد کشف  شده ا ه. هرچه افراد بیشظتری  ی آن بهای تجار پتا سیل د یای اینتر ه  امحدود ا ه و هنوز تمام
کنظد   های جدیدی  یز به ذهن کارآفرینان خطور می شود، ایده پراز د و  یازهای جدیدی آشکار می به جستجو در جستجوگرهای می

 توا د بسیار درآمد زا باشد.  که می
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