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ــد.  ــک کن ــروش کم ــدن ف ــی ش ــه قطع ــد ب ــی توان ــب م ــرود )Landing page( مناس ــه ف صفح
ــه  ــه در ادام ــت ک ــی اس ــش جزئ ــک دان ــد ی ــگ، نیازمن ــات لندین ــت صفح ــی درس ــی طراح چگونگ
 توضیــح بیشــتری در ایــن رابطــه خواهیــم داد تــا بتوانیــد از ایــن صفحــات بیشــترین بازدهــی را بگیریــد.

 )Landing page( روزانــه بــا جســتجو در اینترنــت در مرورگرهــای خــود وارد هــزاران صفحــه فــرود
مــی شــویم؛ امــا کــدام یــک از ایــن صفحــات، صفحــه فــرود )Landing page( هســتند؟

آیا تمام صفحاتی که می بینیم صفحه فرود )Landing page( می باشند؟
ــه خریــد محصــول  ــا اســتفاده از صفحــه فــرود )Landing page( ب ــر را ب ــه مــی توانیــم کارب چگون

هدایــت کنیــم؟
ایــن ســوال هــا و تمــام ســواالت دیگــر در مــورد صفحــه فــرود )Landing page( در ادامــه برایتــان 

توضیــح داده خواهــد شــد کــه بــه ســادگی بــرای همیشــه ایــن مفهــوم برایتــان جــا بیفتــد.

صفحه فرود )Landing page( چه ویژگی هایی دارد؟
صفحــه فــرود )Landing page( صفحــه ای اســت کــه واقعــا قــرار اســت بــرای کاربــر مفیــد باشــد، 
ــر، ایــن  ــان ســاده ت ــه زب ــا محصــول. ب چــه از نظــر محتــوای صفحــه و چــه از نظــر معرفــی خدمــات ی

صفحــه بایــد بــه کاربــر کمــک کنــد کــه واقعــا چیــزی کــه مــی خواهــد را بخــرد.
ــر روی  ــه کارب ــی ک ــک های ــا کمــک لین ــرود )Landing page( ب ــه صفحــه ف ــر ب نحــوه ورود کارب
آن هــا کلیــک مــی کنــد انجــام مــی شــود. ورود کاربــر هــم از داخــل ســایت بــه دیگــر صفحــات ســایت 

اتفــاق مــی افتــد و هــم از خــارج ســایت بــا روش هــای مختلفــی مثــل :
ــما  ــدی ش ــه کلی ــا کلم ــه ب ــایتی ک ــوگل و مشــاهده ی س ــدی در گ ــه کلی ــک کلم ــردن ی * جســتجو ک

ــط باشــد مرتب
* استفاده از تبلیغات بنری سایت ، در سایت های دیگر

* استفاده از تبلیغات گوگل ادوردز برای کلمه کلیدی مورد نظر کاربران
* قرار دادن بک لینک سایت در سایت ها و دیگر بالگ ها

 Landing( مــوارد ذکــر شــده در بــاال، مــواردی هســتند کــه کاربــر را از بیــرون ســایت بــه صفحــه فــرود
page( هدایــت مــی کنند.

مطالب مرتبط: انتخاب رنگ مناسب برای سایت

https://modireweb.com/choose-the-right-color-for-the-site
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چند نوع صفحه فرود )Landing page( داریم؟

1. صفحاتــی کــه دارای محتــوا و تصویــر هســتند و بــه شــرح محصــول یــا خدمتــی مــی پردازنــد. ایــن نــوع 
صفحــات عمومــا محتــوای اطــالع رســانی و آموزشــی دارنــد کــه بــه همــراه تصاویــر و یــا ویدئــو باعــث 

جــذب بیشــتر کاربــر بــه ایــن صفحــه هــا خواهنــد شــد.
بــا توجــه بــه ایــن کــه صفحــات فــرود )Landing page( عمومــا ورودی خوبــی دارنــد ایــن صفحــات 
بایــد بــا انکرتکســت هــا لینــک ســازی داخلــی شــوند و بــه دیگــر صفحــات ســایت نیــز دسترســی داشــته 

باشــند تــا کاربــر بیشــتر در ســایت بمانــد.

2. صفحاتــی کــه بــه صــورت تعاملــی ایجــاد مــی شــوند و باعــث مــی شــوند کاربــر اطالعاتــی از خــود را 
در اختیــار ســایت بگــذارد ماننــد ایمیــل، شــماره تلفــن و ...

ــی  ــوند و فرم ــی ش ــی نم ــایت طراح ــر صفحــات س ــد دیگ ــری مانن ــرگ و فوت ــر ب ــا س ــن صفحــات ب ای
مخصــوص دارنــد کــه کاربــر بــا دیــدن آن گزینــه دیگــری بــه جــز وارد کــردن اطالعــات خــود نمــی بینــد. 
منظــور ایــن نیســت کــه رنــگ بنــدی تغییــر کنــد منظــور از تغییــر فــرم، طراحــی صفحــه لندینگــی اســت 
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ــگاه اول برســاند. بعــد از اینکــه توانســتیم هــدف  کــه مفهــوم خــود کــه گرفتــن اطالعــات اســت را از ن
صفحــه را در نــگاه اول مشــخص کنیــم بایــد در نظــر داشــته باشــیم کــه طراحــی صفحــه، قالبــی از ســایت 

را بــه همــراه داشــته باشــد و کاربــر احســاس نکنــد بــه ســایت دیگــری رفتــه اســت.
بــرای اینکــه صفحــه فــرود خوبــی داشــته باشــیم و کاربــر بــه وارد کــردن اطالعــات ترغیــب شــود، مــی 

تــوان از تکنیــک هــای پیشــنهاد ویــژه اســتفاده کنیــم. بــه طــور مثــال:
برای دریافت کد تخفیف 10 هزارتومانی وارد شوید

دانلود محصول 100 نکته طالیی به صورت رایگان با عضویت در سایت
و ...

و جمالتــی از ایــن دســته مــی توانــد کاربــر را بــرای پــر کــردن اطالعــات ترغیــب کنــد در نتیجــه مــی 
توانیــد از ایــن کار آن هــا بــه نفــع خــود اســتفاده کنیــد. ایمیــل مارکتینــگ، پنــل پیامکــی، مطالــب ویــژه 
 Landing( ــرود ــه ف ــران در صفح ــدن کارب ــو ش ــتفاده از عض ــا اس ــی ب ــی و ... همگ ــران طالی کارب

ــد شــد. ــروش خواهن page( باعــث افزایــش ف
پــس بــا توجــه بــه اینکــه بایــد خــود کاربــر بخواهــد کــه روی لینــک هــا کلیــک کنــد و وارد صفحــه فــرود 
ــز  ــز حائ ــا نی ــک ه ــن لین ــوان ای ــات اســتفاده شــده در عن )Landing page( شــود. جمــالت و کلم

اهمیــت مــی باشــند.
اســتفاده از کلمــات و جمــالت بــه عــالوه چنــد مــورد دیگــر از مــوارد مهمــی هســتند کــه بــه تاثیــر گــذاری 

بیشــتر صفحــه فــرود )Landing page( کمــک خواهنــد کرد.
در ادامه به 6 نکته مهم در این زمینه می پردازیم:

1. عنوان جذاب

 Landing( عنــوان جــذاب ماننــد چــراغ راهنمــا بــه کاربران مســیر می دهــد و آن هــا را تا صفحــه فــرود
page( هدایــت مــی کند.

ایــن عنــوان هــا یــا در ســایت خودتــان بــه عنــوان معرفــی دیگــر خدمــات قــرار داده مــی شــوند و یــا در 
دیگــر ســایت هــا بــه عنــوان تبلیغــات و افزایــش ورودی ســایت شــما.

بــه طــور مثــال اگــر در ایــن صفحــه، بنــری طراحــی کنیــم و روی آن بنویســیم )آمــوزش ســئو( بــه انــدازه 
عبــارت )بــه ســئو کاران پــول ندهیــد! خودتــان ســایت را در هــزاران کلمــه ســئو کنیــد( کلیــک نخواهــد 
خــورد. زیــرا عنــوان جــذاب بــرای ایــن عبــارت باعــث مــی شــود کــه کاربــر مطمئــن باشــد کــه مــی توانــد 
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بــه خوبــی ســئو یــاد بگیــرد و بــرای اینکــه در مــورد چگونگــی انجــام ایــن کار مطمئــن شــود حتمــا بــه 
ســایت وارد مــی شــود و محتــوای صفحــه فــرود )Landing page( مربــوط بــه آمــوزش ســئو را بــا 

دقــت خواهــد خوانــد و ایــن دقیقــا همــان چیــزی اســت کــه مــا مــی خواهیــم.

مطالب مرتبط: 10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی
 

2. تصویر

تصویــر شــاخص جــذاب و تصاویــر بیــن متــن تاثیــر بســیار مثبتــی بــرای افزایــش ورودی ســایت دارنــد. 
ــر  ــد. از تصاوی ــب کنن ــذاب جل ــد ج ــر چن ــی، ه ــر متن ــه انســان را بیشــتر از ه ــد توج ــی توانن ــر م تصاوی
ــا کیفیــت و کــم حجــم اســتفاده کنیــد تــا محتــوای ســایت را از یــک نواختــی خــارج کنیــد در نتیجــه  ب
ــه مطالعــه متــن هــا عالقــه نشــان مــی دهــد. مــی توانیــد از اینفوگرافیــک هــا  مخاطــب هــم بیشــتر ب

ــر شــدن محتــوا و یادگیــری صــد در صــد آن هــا اســتفاده کنیــد. ــرای جــذاب ت ب
ــد از  ــر بای ــز اهمیــت اســت. تصاوی ــر بســیار حائ ــرای ســایت هــای فروشــگاهی هــم اســتفاده از تصاوی ب
زاویــه هایــی مختلــف گرفتــه شــده باشــند تــا جــای ســوالی باقــی نمانــد. البتــه مهــم تریــن چیــز ارتبــاط 
و صحــت تصاویــر اســتفاده شــده اســت کــه بایــد بــا توضیحــات مرتبــط باشــند. اگــر تصویــر مربــوط بــه 

محصولــی اســت بایــد دقیقــا تصویــر همــان محصــول در ســایت قــرار گیــرد.

مطالب مرتبط: چگونه عکس های سایت خود را فشرده کنیم؟
 

Call to action 3. دکمه

ــود  ــی ش ــث م ــه باع ــن دکم ــی ای ــت. یعن ــل اس ــوان عم ــه فراخ ــا CTA دکم Call to action ی
کــه کاربــر بــه انجــام کاری دعــوت و حــس کنجــکاوی او برانگیختــه شــود. دکمــه هایــی مثــل همیــن 
ــن  ــای ای ــه ه ــد و نمون ــک کنی ــا را کلی ــز اینج ــگفت انگی ــای ش ــف ه ــرای تخفی ــد، ب ــد کنی ــاال خری ح
چنینــی دکمــه Call to action هســتند. ایــن نــوع دکمــه هــا بایــد کامــال در صفحــه مجــزا باشــند 
ــرار  ــل ق ــند. مح ــته باش ــه داش ــزای صفح ــر اج ــه دیگ ــبت ب ــی نس ــایز متفاوت ــت و س ــگ، فون ــی رن یعن
ــرار  ــی ق ــد در جای ــی بای ــت ول ــاوت اس ــه متف ــر صفح ــوا و تصاوی ــه محت ــته ب ــه بس ــن دکم ــن ای گرفت

https://modireweb.com/10-Key-Points-to-Choose-Keywords
https://modireweb.com/10-Key-Points-to-Choose-Keywords
https://modireweb.com/10-Key-Points-to-Choose-Keywords
https://modireweb.com/tinypng-review
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ــد در  ــد فلــش مــی توان ــد. اســتفاده از آیکــون هــای جــذاب مانن ــب توجــه کن داده شــود کــه کامــال جل
طراحــی ایــن دکمــه بســیار مفیــد واقــع شــود هــم چنیــن رنــگ هــای شــارپ، افکــت هــای گرافیکــی 
 و اشــکال هندســی متفــاوت مــی توانــد تاثیــر دکمــه Call to action را چندیــن برابــر کنــد.

4. آمار ورودی سایت

بــا دانســتن میــزان ورودی هــر صفحــه در ســایت مــی تــوان بــه خوبــی متوجــه شــد کــه موضــوع مــورد 
عالقــه کاربــران چیســت و بــرای آن، محتــوای بیشــتری در صفحــه هــای لندینــگ جداگانــه ایجــاد کــرد. 
مثــال اگــر ســایت در مــورد آمــوزش ســئو و بازاریابــی اینترنتــی اســت بــا مشــاهده ورودی صفحاتــی مثــل 
content marketing متوجــه مــی شــویم کــه کاربــران بــه ایــن موضــوع عالقــه زیــادی دارنــد و 
اگــر مطالــب بیشــتری هــم داشــته باشــیم بــاز هــم توســط آن هــا خوانــده مــی شــود. در نتیجــه می تــوان 

عنــوان هــای مختلــف و راه کارهــای بیشــتری بــرای کاربــران در صفحــات مجــزا تولیــد کــرد.
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5. گارانتی

ســایت هــای فروشــگاهی بایــد اهمیــت اینمــاد را حتمــا در ذهــن داشــته باشــند. اینمــاد باعــث مــی شــود 
کــه کاربــر بــرای خریــد از ســایت احســاس بهتــری داشــته باشــد. بــه دلیــل کاله بــرداری هــای متعــدد 
اینترنتــی بایــد بــا کمــک اینمــاد تــا حــدود زیــادی کاربــران را آســوده خاطــر کــرد کــه شــرکت ثبــت شــده 
ای داریــم و پرداخــت هــای آنالیــن آن هــا کامــال امــن انجــام مــی شــود. در نتیجــه وجــود اینمــاد کمــک 

مــی کنــد کــه صفحــه فــرود )Landing page( مــورد اطمینانــی داشــته باشــیم.

 

6. حجم محتویات

محتویــات صفحــه بایــد از 300 کلمــه بیشــتر باشــد و تحــت هیــچ شــرایطی محتــوای کمتــر از 300 کلمــه 
در صفحــه فــرود )Landing page( محتــوای مطلوبــی نخواهــد بــود.

شــاید تصــور کنیــد کــه محتــوای طوالنــی خوانــده نخواهــد شــد. مثــال محتوایــی بــا 2000 کلمــه هیــچ 
گاه تــا انتهــا خوانــده نمــی شــود ولــی اینطــور نیســت! شــاید زیــاد بــودن محتــوا در شــبکه هــای اجتماعــی 
باعــث شــود کــه محتــوا خوانــده نشــود ولــی در ســایت شــرایط فــرق مــی کنــد. محتــوای طوالنــی هــم از 
نظــر ســئو مفیــد اســت و هــم بــه کاربــر ایــن حــس را مــی دهــد کــه تمــام چیــزی کــه نیــاز اســت بدانــد 
ــرای هــر کاربــری بیشــتر از محتــوای  یــک جــا در صفحــه جمــع شــده اســت در نتیجــه ایــن صفحــه ب

نصفــه و نیمــه قابــل قبــول اســت.


