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هــدف نهایــی هــر فروشــگاه و ســرویس دهنــده اینترنتــی در حــوزه بازاریابــی آنالیــن
مسـ ً
ـلما فــروش و ســوددهی بیشــتر اســت .بــرای کســب ایــن موفقیــت و افزایــش
فــروش آنالیــن چــه کارهایــی بایــد انجــام داد و بایــد از چــه کارهایــی پرهیــز کــرد؟
مدیــر وب قصــد دارد تــا بــه صــورت گســترده بــه ایــن مســئله بپــردازد.
افزایــش فــروش اولیــن دغدغــه و خواســته هــر فروشــگاه آنالیــن نوپــا و یــا قدیمــی
مــی باشــد .اگرچــه در زمینــه کســب و کار آنالیــن توصیــه هــا و نــکات زیــادی مطــرح
شــده اســت ،امــا اغلــب ایــن مــوارد جنبــه عمومــی دارنــد .ایــن بــار در مدیــر وب بــه
ســراغ نکتــه هــای کلیــدی و بنیــادی و بســیار تأثیرگــذار مــی رویــم .نــکات و آمــوزش
هایــی کــه در صــورت اعمــال صحیــح آن هــا در تجــارت خــود ،مــی توانیــد مطمئــن
باشــید کــه در مســیر موفقیــت قــدم برداشــته ایــد.
مــا بعــد از مــدت هــا تحقیــق و پژوهــش در زمینــه فــروش آنالیــن و بررســی عمیــق
ایــن حــوزه بــه نتایــج زیــادی دســت پیــدا کــرده ایــم کــه قصــد داریــم در ادامــه
نتایــج بــه دســت آمــده و در واقــع نــکات مربوطــه را در ایــن مقالــه جامــع بــرای شــما
بازگــو کنیــم .در ایــن مقالــه بــه شــیوه هــا و روش هــای افزایــش فــروش آنالیــن
اشــاره مــی کنیــم .روش هــای مذکــور شــامل مــوارد تخصصــی و همچنیــن عمومــی
مــی شــوند و همگــی آن هــا در کنــار یکدیگــر بــه افزایــش اســتراتژیک و بلنــد مــدت
فــروش شــما کمــک مــی کننــد.
قابــل ذکــر اســت کــه ایــن تکنیــک هــا هــر دو نــوع فــروش یعنــی فــروش کاالی
فیزیکــی و فــروش خدمــات را شــامل مــی شــوند.
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 .1در فروش محصوالت و سرویسهای خود صادقانه رفتار کنید

قبــل از هــر چیــزی ،صــادق بــودن در کار نکتــه موفقیــت و شــروع یــک فــروش
قدرتمنــد خواهــد بــود .شــاید بــه ظاهــر چنیــن توصیــه ای مضحــک بــه نظــر برســد،
امــا بســیاری از تجــارت هــا توجــه کمــی بــه ایــن موضــوع دارنــد .بــرای مثــال ،خیلــی
از تجــارت هــا شــروع بــه خریــد و آمــاده ســازی محصوالتــی مــی کننــد کــه قــادر
بــه پرداخــت همــه هزینــه آن هــا نیســتند و از چــک و دیگــر روش هــای پرداخــت
اقســاطی اســتفاده مــی کننــد .در صورتــی کــه ممکــن اســت فــروش مناســبی نداشــته
باشــند و محصوالتشــان خیلــی کمتــر از حــد انتظــار بــه فــروش برونــد .در چنیــن
حالتــی مقــدار زیــادی محصــول فروختــه نشــده و اقســاط ســنگین باقــی مــی مانــد.
همیــن مســئله دلیــل ورشکســت شــدن خیلــی از تجــارت هــا بــوده اســت.
شــاید در نــگاه اول ایــن دیــدگاه ،بــه نوعــی بلندپــروازی در تجــارت باشــد و بــه خودی
خــود مشــکلی نداشــته باشــد ،امــا بــی توجهــی بــه واقعیــت هــا مــی توانــد گریبــان
گیــر شــما شــود .شــما نبایــد بلندپــروازی را بــا جهالــت اشــتباه بگیریــد .هیــچ وقــت
واقعیــت را نادیــده نگیریــد و تحــت هــر شــرایطی واقــع بیــن باشــید .هیــچ اشــکالی
نــدارد اگــر از کــم شــروع کنیــد و بــه مــرور مقــدار تولیــد و سفارشــات خــود را افزایــش
دهیــد .شــاید بعضــی اوقــات شــنیده باشــید کــه مــی تــوان یــک شــبه راه صــد ســاله
را طــی کــرد امــا بــه ایــن صحبــت هــا توجــه نکنیــد .موفقیــت نیــاز بــه تالش مســتمر
دارد.
مــورد دیگــری کــه بــه صداقــت در کار مرتبــط مــی شــود ،اعتمــاد کاربــران بــه تجــارت
و برنــد شماســت .هیــچ وقــت ادعایــی نکنیــد کــه نتوانیــد آن را انجــام دهیــد و از
اغــراق کــردن و تعریــف بیجــا بــه شــدت دوری کنیــد .کاربــران و مشــتریان امــروزی
هوشــیار بــوده و گــول چنیــن وعــده هایــی را نمــی خورنــد .بنابرایــن صــادق باشــید و
ســعی کنیــد در تمــام بخــش هــای تجــارت خــود بــی پــرده و بــدون حاشــیه فعالیــت
داشــته باشــید.
اشــتباه خیلــی از افــراد مشــغول در ایــن حــوزه ایــن اســت کــه فکــر مــی کننــد بایــد
هــر طــور کــه شــده تجــارت و کمپانــی خــود را بــزرگ کــرده تــا جــزو بــزرگان آن زمینــه
قلمــداد شــوند .تــاش بــی وقفــه بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بــه راحتــی باعــث
مــی شــود تــا شــما از اهــداف مهمتــر فاصلــه بگیریــد .نکتــه حائــز اهمیــت دیگــر ایــن
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اســت کــه اتفاقـ ً
ـا کاربــران و مصــرف کننــدگان بــه تجــارت هــای کوچــک نیــز اهمیــت
داده و آن هــا را بــه خاطــر ارائــه خدمــات شــخصی ســازی شــده تــر و مــوارد مشــابه،
اولویــت قــرار مــی دهنــد .تحــت هــر شــرایطی ســعی نکنیــد نقــش بــازی کنیــد تــا
خودتــان را چیــزی کــه نیســتید نمایــش دهیــد.

 .2از افزونههای تبلیغاتی برای دریافت کلیکهای بیشتر استفاده کنید

تبلیغــات کلیکــی از جملــه مهمتریــن و مؤثرتریــن روش هــای تبلیغــات کارآمد هســتند.
گــوگل بــه عنــوان بزرگتریــن مرجــع تبلیغــات کلیکــی جایگاهــی مناســب بــرای تبلیغات
شــما بــا کمــک سیســتم  AdWordsفراهــم کــرده اســت .چنیــن سیســتم مشــابهی
توســط موتــور جســتجوی  Bingنیــز ارائــه شــده اســت .ایــن روش از تبلیغــات تأثیــر
زیــادی در کســب بازدیــد و رتبــه بــرای هــر وب ســایتی دارد .امــا نکتــه ای کــه کمتــر
مــورد توجــه وب مســترها قــرار گرفتــه ایــن اســت که شــما مــی توانیــد از افزونــه های
تبلیغاتــی یــا  Ad Extentionsنیــز بهــره منــد شــده تــا تبلیغــات خــود را هدفمندتــر
کنید .
چنیــن افزونــه هایــی بــه شــما کمــک مــی کننــد تــا فضــای بیشــتری از لیســت نتایــج
موتورهــای جســتجو را بــه تبلیــغ خــود اختصــاص داده و در نهایــت نــرخ کلیــک
بیشــتری دریافــت کنیــد .ایــن افزونــه هــا بــه عنــوان پکیــج پیشــنهادی در کنــار
تبلیغــات کلیکــی پیشــنهاد مــی شــوند و اســتفاده از آن هــا شــامل هزینــه جداگانــه
نمــی شــود .بــا کمــک چنیــن سیســتمی قــادر خواهیــد بــود تــا لینــک هــای بیشــتری
را بــه عنــوان تبلیــغ بــه نمایــش بگذاریــد.

بــه تصویــر بــاال دقــت کنید .در ایــن تبلیــغ از افزونــه هــای  Ad Extensionsاســتفاده

3

www.modireweb.com

افزایش فروش آنالین با  20راهکار فوقالعاده اثربخش

شــده اســت .در حالــت عــادی تبلیغــات ادوردز شــامل عنــوان ،آدرس و توضیحــات
متــا مــی شــود .امــا بــا اســتفاده از ایــن افزونــه هــا مــی توانیــد بخــش هایــی کــه
در عکــس مشــخص هســتند را نیــز بــه تبلیــغ خــود اضافــه کنیــد .هــر کــدام از ایــن
بخــش هــا توســط یکــی از ایــن افزونــه هــا ایجــاد شــده انــد .افزونــه هــای تبلیغاتــی
گــوگل شــامل افزونــه ویژگــی هــا ( )Callout Extensionبــرای نمایــش ویژگــی هــای
اصلــی تبلیــغ شــما در قســمت پائیــن توضیحــات متــا ،افزونــه شــبکه هــای اجتماعــی
( )Social Extensionsبــرای نمایــش تعــداد فالوورهــا یــا امتیــاز تبلیــغ شــما در
گــوگل پــاس و  ، ...افزونــه خالصــه توضیحــات ( )Review Extensionبــرای نمایش
توضیحــی خالصــه از محتــوای تبلیــغ یــا وب ســایت و در نهایــت افزونــه مختــص
لینــک هــای اضافــی ( )Sitelink Extensionکــه بســیار کاربــردی اســت ،مــی باشــد.
بــا ایــن افزونــه مــی توانیــد لینــک هــای مهــم خــود را تقســیم بنــدی کــرده و درصــد
کلیــک کاربــران را در بخــش هــای مختلــف ســایت خــود افزایــش دهیــد.

 .3رضایــت کاربــران و اعتمــاد مشــتریان خــود را بــه معــرض نمایــش قــرار
دهیــد

هیــچ وقــت بــه انــدازه حــاال فیدبــک هــا و بازخوردهــای مشــتریان از محصــوالت
و ســرویس هــای شــما اهمیــت نداشــته اســت .چــرا کــه ایــن روزهــا مــی تــوان در
کســری از ثانیــه بــا صدهــا و هــزاران کاربــر از طریــق شــبکه هــای اجتماعــی ارتبــاط
پیــدا کــرد .خوشــبختانه چنیــن قابلیتــی باعــث مــی شــود تــا مشــتریان رضایتمنــد
شــما بــه یکــی از پــر قــدرت تریــن ابزارهــای شــما بــرای افزایــش محبوبیــت و رتبــه
برنــد و تجــارت شــما در ســطح جهانــی تبدیــل شــوند.
متخصصیــن بازاریابــی اینترنتــی معتقدنــد کــه کاربــران خوشــنود و رضایتمنــد از
برنــد شــما ،لژیــون هایــی هســتند کــه مــی تواننــد از هــر ابــزار دیگــری فــروش شــما
را بیشــتر رونــق ببخشــند .بنابرایــن مطمئــن شــوید کــه بهتریــن اســتفاده را از ایــن
افــراد مــی بریــد .بهتریــن راهــکار ،انتشــار رضایتمنــدی ایــن دســته از مشــتریان
در قالــب نقــد و بررســی یــا توصیــف اجمالــی از تجــارت ،محصــوالت و یــا ســرویس
هــای شــما مــی باشــد.
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بــرای ایــن مــورد مــی توانیــد بخشــی در وب ســایت یــا بــاگ خــود راه انــدازی کــرده
و توئیــت هــا یــا کامنــت هــای کاربــران خــود را بــه اشــتراک بگذاریــد .اگــر در توصیف
هــا و نظــرات ایــن کاربــران از چاشــنی تقدیــر و تمجیدهــای احساســی را نیــز بهــره
منــد شــوید ،تأثیرپذیــری ایــن گفتــه هــا بیشــتر خواهــد شــد .خیلــی از وب ســایت
هــای موفــق از همیــن روش اســتفاده کــرده انــد تــا کیفیــت و ارزش محصــوالت و برند
خــود را افزایــش دهنــد .مــی تــوان بخشــی از ایــن نظــرات را در صفحــه محصــوالت و
یــا صفحــات فــرود نیــز افــزود.
از دیگــر روش هــای کســب اعتبــار ،اســتفاده از نمادهــای اعتمــاد موســوم بــه Trust
 Signalsمــی باشــد .در وب ســایت هــای ایرانــی نیــز چنیــن عالئمــی بــرای کســب
اعتبــار اســتفاده مــی شــوند کــه مهمتریــن آن نمــاد الکترونیکــی یــا  E-Namadمــی
باشــد .اگــر شــما هــم چنیــن نمادهایــی داریــد ،حتمـ ً
ـا آن هــا را در قســمت فوتــر و یــا
حتــی در یــک بخــش جداگانــه قــرار دهیــد .ایــن نمادهــا بــه کاربــران حــس اطمینــان
مــی دهنــد و باعــث مــی شــوند تجــارت شــما قابــل اعتمــاد بــه نظــر برســد .از دیگــر
روش هــای کســب اعتبــار در همیــن راســتا ،شــرکت کــردن در جشــنواره وب و در
صــورت کســب رتبــه ،نمایــش آن در وب ســایت مــی باشــد.
همچنیــن شــما مــی توانیــد در یــک بخــش جداگانــه و یــا در قســمتی از صفحــه اصلی
وب ســایت خــود ،مشــتریان رضایتمنــد خــود را بــه صــورت یــک لیســت معرفــی
کنیــد .بــه ویــژه اگــر بعضــی از ایــن مشــتریان از برندهــای معتبــر و بــزرگ باشــند،
اعتبــار شــما بــا معرفــی آن هــا بــه عنــوان مشــتری بــه شــدت افزایــش پیــدا مــی
کنــد .خیلــی از مشــاغل گوناگــون ،حتــی مشــتریان خــود را در شــبکه هــای اجتماعــی
نیــز معرفــی کــرده و خدماتــی کــه بــرای آن هــا انجــام داده انــد را بــه صــورت خالصــه
بازگــو مــی کننــد.
بیشتر بخوانید؛ هفت ترفند برای بازاریابی با نظرات مشتریان
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 .4از پیشنهادات لحظهای و محدود استفاده کنید

یکــی از راه هــای ترغیــب کــردن کاربــران و مشــتریان اســتفاده از پیشــنهادات لحظــه
ای یــا پیشــنهادات ویــژه اســت کــه در مبحــث بازاریابــی اینترنتــی از آن بــا عنــوان
پیشــنهادات اورژانســی نیــز یــاد مــی شــود .در ایــن نــوع پیشــنهادات کــه می بایســت
در صفحــه اصلــی وب ســایت شــما و در قســمتی کام ـاً واضــح قابــل رؤیــت باشــد،
شــما بایــد پیشــنهادات لحظــه ای از محصــوالت و یــا ســرویس هــای خــود ارائــه
دهیــد.
بــرای مثــال مــی توانیــد یکــی از محصــوالت خــود را بــا تخفیــف بــه معــرض دیــد و
فــروش قــرار دهیــد .امــا چیــزی کــه باعــث مــی شــود کاربــران بــه خریــد آن محصــول
یــا ســرویس ســوق پیــدا کننــد ،احســاس اورژانســی بــودن ایــن پیشــنهاد مــی باشــد.
در چنیــن حالتــی شــما مــی بایســت بــا قــرار دادن یــک تایمــر (شــمارش معکــوس) و
یــا تعییــن کــردن یــک زمــان مشــخص ،اعــام کنیــد کــه ایــن تخفیــف بــه زودی بــه
اتمــام مــی رســد تــا کاربــران بــا دیــدن ایــن اطالعیــه ،بیــش از پیــش روی خریــد آن
تمرکــز کننــد.
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روش دیگــر و مشــابهی کــه مثــل همیــن نــوع پیشــنهادات خیلــی از فروشــگاه هــا را با
موفقیــت رو بــه رو کــرده اســت ،فــروش و ارائــه محصــوالت و خدمــات محــدود مــی
باشــد .بــرای ایــن نــوع فــروش هــا ،تعــداد محصــوالت و یــا ســرویس هایــی کــه
شــما ارائــه مــی کنیــد محــدود اســت و اگــر شــما ایــن مــورد را بــه صــورت یــک متــن
تبلیغاتــی در صفحــه اول قــرار دهیــد ،کاربــران حــس مــی کننــد کــه ممکــن اســت
محصــول مــورد نظــر بــه زودی بــه اتمــام برســد .همیــن موضــوع باعــث مــی شــود
تــا کاربــران ترغیــب شــده و بــه صفحــه آن محصــول مراجعــه کننــد و قبــل از اینکــه
موجــودی آن محصــول بــه اتمــام برســد آن را خریــداری کننــد.

در بعضــی مواقــع ممکــن اســت شــرایط بــاال مد نظــر نباشــد .در ایــن صورت پیشــنهاد
دیگــری نیــز بــرای شــما وجــود دارد کــه مــی تــوان بــا کمــک آن فــروش محصــوالت
عــادی را نیــز افزایــش داد .بــا بهــره منــد شــدن از روش مذکــور مــی تــوان بــا ارائــه
پیشــنهادات فرعــی در کنــار خریــد اصلــی در کاربــران و مشــتریان ایجــاد انگیــزه کــرد.
مثـاً مــی توانیــد در کنــار یــک محصــول ،بــه صــورت اشــانتیون محصــول کوچــک و
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مرتبــط دیگــری را نیــز بــه عنــوان هدیــه قــرار دهیــد تــا کاربــران مشــتاق خریــد آن
محصــول شــوند.
همچنیــن پیشــنهاد ارســال رایــگان و یــا شــرکت در قرعــه کشــی هــای هفتگــی یــا
ماهیانــه نیــز از دیگــر راه هــای بســیار کاربــردی در ایــن زمینــه مــی باشــد کــه مــی
تواننــد بــه مقــدار قابــل توجهــی فــروش شــما را افزایــش دهنــد .ایــن روش هــا از
مهــم تریــن و بهتریــن راه هــای افزایــش فــروش آنالیــن مــی باشــند کــه هــم اکنــون
فروشــگاه هــای بــزرگ ایرانــی نیــز از آن هــا اســتفاده مــی کننــد.
گــوگل بــرای سیســتم  AdWordsقابلیتــی بــه منظــور شــخصی ســازی تبلیغــات شــما
فراهــم کــرده اســت .یکــی از ایــن قابلیــت هــا ،امــکان اضافــه کــردن تایمــر بــه فروش
هــا مــی باشــد .در ایــن حالــت در کنــار تبلیــغ شــما در نتایــج جســتجوها ،زمــان بــه
پایــان رســیدن پیشــنهاد شــما نیــز نمایــش داده مــی شــود .تجربــه ثابــت کرده اســت
ایــن حرکــت بازخــورد بســیار مفیــدی در فــروش محصــوالت بــه صــورت اینترنتــی
داشــته اســت.
پیشنهاد Upselling :چیست و چطور فروش را افزایش می دهد؟

 .5تضمین بازگشت وجه بیقید و شرط را در فروش خود بگنجانید

شــاید اینطــور بــه نظــر نرســد ،امــا در بســیاری از مواقــع ،تنهــا دلیــل خریــد نکــردن
مشــتریان ،نبــود ضمانــت بــرای خریــد اســت .هنــوز هــم اغلــب کاربــران اینترنتــی
خریــد آنالیــن را ریســک آمیــز مــی داننــد .در ایــن حالــت در بیشــتر مواقــع ،کاربــران
بــه خاطــر عــدم ضمانــت معتبــر از خریــد خــود صــرف نظــر مــی کننــد .مسـ ً
ـلما اولیــن
دلیــل ایــن تــرس و بــی اعتمــادی و قبــول نکــردن ریســک خریــد بــه خاطــر مســئله
مالــی و خطــر احتمالــی از دســت رفتــن پــول در ازای هیــچ چیــز مــی باشــد.
البتــه همــه کاربــران در ایــن مــورد حــق دارنــد ،چــرا کــه آن هــا هیــچ اطالعــی از
محصــول مــورد نظــر ندارنــد و همیشــه ایــن فکــر را مــی کننــد کــه اگــر محصــول را
بخرنــد و آن ســالم نباشــد تکلیــف چیســت؟ اگــر کیفیــت محصــول بــا آن چیــزی
کــه در توضیحــات آن ارائــه شــده اســت تفــاوت داشــته باشــد و یــا اگــر محصــول
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اشــتباهی فرســتاده شــود چــه؟ چنیــن ســؤاالتی باعــث مــی شــود تــا هــر کاربــری بــا
احتیــاط بیشــتری بــه ســراغ خریــد آنالیــن بــرود.
پــس شــما بایــد بــرای مقابلــه بــا ایــن مســئله و اطمینــان خاطــر دادن بــه کاربــران،
سیســتم پشــتیبانی حرفــه ای و بازگشــت پــول خریــد در صــورت عــدم رضایــت را
در اختیــار مشــتریان قــرار دهیــد .درواقــع مــی تــوان اذعــان داشــت کــه سرنوشــت
تجــارت شــما در ایــن حــوزه بــا چنیــن مســئله ای گــره خــورده اســت .حتــی کوچــک
تریــن خریدهــا نیــز بــرای کاربــران شــامل ایــن پارامترهــا مــی شــوند .بنابراین بــا ارائه
محصــوالت بــا کیفیــت در کنــار پشــتیبانی قــوی و همچنیــن اطمینــان ســازی بــرای
بازگشــت پــول ،نــه تنهــا فــروش بیشــتری را تجربــه کنیــد ،بلکــه اعتمــاد مشــتریان را
نیــز بــه دســت بیاوریــد.

ایــن مســئله ثابــت شــده اســت کــه کاربــران در هــر زمینــه ای ،اگــر منبعــی مناســب و
مطمئــن بــرای خریدهــای خــود پیــدا کننــد ،قبــل از هــر جــای دیگــری ســراغ آن منبــع
مــی رونــد .در ایــن صــورت شــما نــه تنهــا فــروش اصلــی خــود را تثبیــت مــی کنیــد،
بلکــه مشــتریان ثابــت بیشــتری نیــز عائــد تجــارت شــما خواهنــد شــد و در ضمــن،
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شــما بــه عنــوان یــک فروشــگاه معتبــر در بیــن کاربــران و مشــتریان شــناخته مــی
شــوید.
دقیقـ ً
ـا برعکــس ایــن مــورد نیــز وجــود دارد .اگــر یــک مشــتری از خریــد خــود از شــما
راضــی نبــوده و پشــتیبانی شــما نیــز نتوانــد رضایــت از دســت رفتــه او را بازیابــی
کنــد ،آن خریــدار پشــیمان شــده و نــه تنهــا دیگــر بــه فروشــگاه شــما نخواهــد آمــد،
بلکــه خریــد کــردن از شــما را نیــز بــه هیچکــس پیشــنهاد نمــی دهــد.
مقالــه پیشــنهادی در ایــن زمینــه :چطــور اعتمــاد از دســت رفتــه مشــتریان را بــه
دســت بیاوریــم؟

 .6طیف گستردگی محصوالت مشابه را کمتر کنید

مسـ ً
ـلما ارائــه هــر چــه بیشــتر محصــوالت در زمینــه هــای مختلــف یکــی ار راه هــای
افزایــش فــروش مــی باشــد .امــا ایــن مســئله در همــه حــاالت مناســب نیســت .در
حقیقــت در بســیاری از مــوارد ارائــه محصــول بیشــتر ،مــی توانــد نتیجــه عکــس در
پــی داشــته باشــد .بــا توجــه بــه ایــن موضــوع ،اگــر شــما از یــک محصــول مــدل های
مشــابه خیلــی زیــادی داشــته باشــید ،ایــن مســئله مــی توانــد بــه راحتــی باعــث
دو دل شــدن خریــدار و ناتوانــی در انتخــاب یــک مــورد مناســب از بیــن ایــن طیــف
گســترده محصــوالت شــود کــه در نهایــت ممکــن اســت بــه کاهــش فــروش نهایــی
شــما منجــر شــود.
شــما بایــد ســعی کنیــد تــا حــد امــکان پیشــنهادات خــود را بــرای کاربــران کاهــش
دهیــد تــا آن هــا را ســردرگم نکنیــد .اگــر طیــف وســیعی از محصــوالت را در اختیــار
داریــد ،مجبــور هســتید تــا آن هــا را در دســته بنــدی هــای جزئــی تــری تقســیم
کنیــد .زیــاد بــودن محصــوالت یــک زمینــه نــه تنهــا فروشــگاه شــما را پیچیــده تــر
مــی کنــد ،بلکــه پیــدا کــردن محصــول مــورد پســند بــرای خریــدار را نیــز بــه مراتــب
ســخت تــر مــی کنــد.
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 .7بــا کمــک سیســتم  Lookalike Audiencesفیســبوک مشــتریان هدفمند
را پیــدا کنید

بهتریــن کاری کــه یــک تجــارت یــا فروشــگاه خــاص مــی توانــد انجــام ،دهــد ایــن
اســت کــه از روش هــای مختلــف مشــتریان ثابــت خــود را گســترش داده و دیگــر
کاربــران و مشــتریانی کــه پتانســیل تبدیــل شــدن بــه ایــن دســته را دارنــد هــدف
قــرار دهنــد .فیســبوک بــه شــما در ایــن زمینــه کمــک مــی کنــد .شــما مــی توانــد بــا
اســتفاده از ابــزار  Lookalike Audiencesایــن شــبکه اجتماعــی مشــتریان بالقــوه و
هدفمنــد را پیــدا کنیــد.
روش کار سیســتم  Lookalike Audiencesبســیار جــذاب و کاربــردی مــی باشــد.
تعــداد زیــادی مخاطــب فعــال و حرفــه ای در فیســبوک فعالیــت دارنــد کــه قادرنــد
ویژگــی هــا و مشــخصات تجــارت شــما را بــا دیتابیــس بزرگــی از کاربــران بــه اشــتراک
بگذارنــد .کافیســت کــه اطالعــات الزم توســط شــما در فیســبوک ذخیــره ســازی شــود.
ســپس ایــن اطالعــات توســط ایــن افــراد بــه اشــتراک گذاشــته شــده و از همیــن
طریــق ده هــا ،صدهــا و هــزاران کاربــر مشــتاق بــرای دریافــت اطالعــات بیشــتر بــه
ســراغ شــما مــی آینــد.
ایــن تبلیغــات هوشــمند یکــی از هدفمنــد تریــن تبلیغــات کاربــردی مــی باشــد کــه بــر
خــاف روش هــای مشــابه ،هزینــه بســیار اندکــی بــرای انجــام نیــاز دارد .در واقــع این
ابــزار کمــک مــی کنــد تــا کاربرانــی کــه ســایق مشــابهی بــا یکدیگــر دارنــد همدیگــر را
پیــدا کننــد .ایــن ســایق مــی تواننــد شــامل هــر چیــزی باشــند .چــرا تبلیغات شــما در
بیــن ایــن مــوارد نباشــد؟
در همیــن راســتا بیشــتر بخوانیــد 10 :روش ثابــت شــده افزایــش درآمــد از طریــق
شــبکه هــای اجتماعــی
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 .8پیچیدگی فرآیند سفارش و پرداخت را تا حد امکان کاهش دهید

بــه گــزارش  Business Insiderمبلغــی بالــغ بــر  4تریلیــون دالر در ســال  2017در
ســبدهای خریــد کاربــران اینترنتــی رهــا شــده اســت کــه  %63از ایــن مقــدار قابــل
اســتفاده مجــدد بــوده اســت! ایــن آمــار و ارقــام بــاور نکردنــی ثابــت مــی کننــد کــه
مــردم حوصلــه فرآیندهــای پیچیــده خریــد آنالیــن را ندارنــد و بــه ســرعت از خریــد
خــود منصــرف مــی شــوند .بــا توجــه بــه ایــن مســئله بایــد گفــت کــه از مهمتریــن
دالیــل کاهــش فــروش آنالیــن یــک وب ســایت یــا فروشــگاه اینترنتــی ،همیــن فرآیند
خریــد اســت کــه در حــال حاضــر خیلــی از وب ســایت هــای ایرانــی نیــز بــا آن دســت
و پنجــه نــرم مــی کننــد.
درســت برعکــس ایــن مســئله ،وب ســایت هایــی کــه خریــد کــردن از آن هــا آســان
بــوده و فرآینــد ســفارش و پرداخــت در آن هــا بــدون پیچیدگــی انجــام مــی شــود،
مقــدار بســیار بیشــتری از وب ســایت هــای مشــابه ،فــروش داشــته انــد .بــا درس
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گرفتــن از ایــن موضــوع ،شــما مــی بایســت تــا حــد امــکان فرآینــد ســفارش ،پرداخت
و خریــد محصــوالت از طریــق فروشــگاهتان را تســهیل نمائیــد.
بــرای ایــن کار از هــر قــدم بــی نیــاز در فرآینــد ســبد خریــد پرهیــز کنیــد .از اجبــار
کــردن کاربــران بــرای پــر کــردن فــرم هــای غیــر ضــروری اجتنــاب کنیــد .ســعی کنیــد
سیســتمی ایجــاد کنیــد کــه مراحــل خریــد در آن ذخیــره ســازی شــوند و کاربــران در
صــورت اشــتباه مجبــور بــه انجــام دادن همــه چیــز از اتبــدا نباشــند .خیلــی از وب
ســایت هــا حتــی اجبــاری بــرای ســاخت حســاب کاربــری نیــز اعمــال نمــی کننــد.
ایــن گونــه وب ســایت هــا در طــرف مقابــل ،از سیســتم الگیــن گــوگل یــا فیســبوک
اســتفاده مــی کننــد .اســتفاده از ایــن سیســتم ســبب مــی شــود تــا کاربــران زمــان
خــود را بــرای ســاخت و پــر کــردن فــرم حســاب کاربــری تلــف نکننــد و در عیــن حــال،
امنیــت حســاب کاربــری خــود را نیــز حفــظ مــی کننــد و مــی تواننــد بــه راحتــی بــه
گــزارش خریــد ،فاکتورهــا و رســیدهای پرداخــت دسترســی داشــته باشــند.
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 .9روشهای پرداخت را تا جایی که امکان دارد بیشتر کنید

یکــی دیگــر از مهمتریــن دالیــل انتخــاب و یــا عــدم انتخــاب یــک فروشــگاه اینترنتــی
بــرای خریــد توســط کاربــران ،روش هــای پرداخــت آن فروشــگاه مــی باشــد .بــه
ایــن نکتــه توجــه ویــژه داشــته باشــید کــه اگرچــه ایــن روزهــا تقریبـ ً
ـا تمــام نقــل
و انتقــاالت مالــی توســط کارت هــای اعتبــاری صــورت مــی گیرنــد ،امــا هنــوز هــم
درصــد قابــل مالحظــه ای از کاربــران وجــود دارنــد کــه پرداخــت نقــدی در محــل را بــه
انــواع دیگــر پرداخــت هــا ترجیــح مــی دهنــد.
شــما بایــد هــر مــدل پرداختــی کــه امــکان اســتفاده از آن وجــود داشــته باشــد را
بــرای کاربــران و مشــتریان خــود فراهــم کنیــد .ایــن روش هــا مــی تواننــد شــامل
پرداخــت اعتبــاری یــا بــه اصطــاح کیــف پــول ،پرداخــت آنالیــن از طریــق درگاه
بانکــی ،پرداخــت هــای بیــن المللــی از طریــق حســاب هــای اعتبــاری ،انتقــال وجــه
کارت بــه کارت یــا حســاب و در نهایــت پرداخــت نقــدی (در محــل) باشــند.

 .10برای محصوالت خود تصاویر با کیفیت تهیه کنید

ظاهــر یــک محصــول ارتبــاط مســتقیمی بــا درک مــا از کیفیــت آن محصــول دارد.
نمایــش یــک تصویــر ایــده آل از محصــوالت ،نــه تنهــا باعــث شــفاف ســازی و تصمیــم
گیــری بهتــر و قابــل مقایســه تــری مــی شــود ،بلکــه بــه خــودی خــود یــک آیتــم
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مجــذوب کننــده مــی باشــد ،البتــه اگــر بتــوان بــه خوبــی آن را بــه نمایــش گذاشــت.
ایــن تعاریــف اهمیــت بســیار بــاالی تصاویــر محصــوالت را ثابــت مــی کننــد.
شــما بایــد روی ایــن مســئله بــه صــورت جــدی و حرفــه ای ســرمایه گــذاری کنیــد.
تمــام وب ســایت هــا و فروشــگاه هــای معتبــر آنالیــن ،همگــی دارای یــک اتــاق
عکاســی هســتند تــا در آن اتــاق هــا از محصــوالت خــود از زوایــای متفــاوت عکــس
تهیــه کننــد .حتــی اگــر تصاویــر محصــول مــورد نظــر شــما در ســطح اینترنــت نیــز
قابــل دســترس اســت ،بــاز هــم توصیــه می شــود تــا عکــس هــای انحصــاری خودتان
را تهیــه کنیــد .ایــن حرکــت از جملــه مؤثرتریــن راه هــای کســب اعتمــاد کاربــران مــی
باشــد.
ســعی کنیــد بــرای ایــن مــورد از متخصصیــن مربوطــه اســتفاده کنیــد ،چــرا کــه
مســائل گوناگونــی در ایــن حرفــه وجــود دارنــد کــه تأثیــر مســتقیم در تصاویــر نهایــی
خواهنــد داشــت .مطمئــن شــوید کــه چندیــن عکــس از زوایــای گوناگــون از محصــول
خــود تهیــه کنیــد .تجربــه نشــان داده اســت کــه تقریبـ ً
ـا تمــام کاربــران و مشــتریان
اینترنتــی مایلنــد قبــل از خریــد محصــول خــود ،تصویــر واقعــی آن را از زوایــای مختلف
مشــاهده کننــد .اگــر ایــن خواســته آن هــا را بــرآورده کنیــد ،شــانس خیلــی بیشــتری
بــرای افزایــش فــروش خــود خواهیــد داشــت.
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 .11صفحات فرود ( )Landing Pagesاضافی را حذف کنید

صفحــات فــرود یــا  Landing Pageاز جملــه مــوارد قدیمــی در طراحــی ســایت هــای
فروشــگاهی بــه حســاب مــی آینــد کــه بارهــا از مزایــا و نــکات مثبــت آن هــا گفتــه
ایــم .امــا ایــن صفحــات باعــث مــی شــوند تــا خیلــی از وب مســترها در اســتفاده
از آن هــا اغــراق کــرده و بــه قــول معــروف اصــل را فــدای فــرع کننــد .بهتــر اســت
کمــی حرفــه ای تــر بــه ایــن مســئله بپردازیــم .وجــود صفحــات فــرود غیــر ضــروری و
غیــر اســتاندارد نــه تنهــا جــواب مثبــت نخواهــد داشــت ،بلکــه ممکــن اســت تأثیــر
نامناســبی در فروشــگاه اینترنتــی شــما بــه همــراه داشــته باشــد.
معمــوال ً مهمتریــن هــدف اســتفاده از  Landing Pagesنمایــش خــاص و ویــژه یــک
محصــول و یــا تبلیــغ یــک مجموعــه مــی باشــد .شــما مــی توانیــد بــه جــای اســتفاده
از ایــن مــدل صفحــات قدیمــی بــرای همــه محصــوالت ،از کمپیــن هــای تبلیغاتــی
فیســبوک یــا  AdWordsگــوگل اســتفاده کنیــد .در واقــع ایــن سیســتم هــای تبلیغاتی
مــی تواننــد جایگزینــی بســیار عالــی بــرای صفحــات فــرود قدیمــی و ســنتی باشــند.

از مهمتریــن دالیلــی کــه مــی تــوان بــرای ایــن مــورد بــه آن اشــاره کــرد ،ایــن اســت
کــه کاربــران تمایــل زیــادی بــرای اســکرول کــردن صفحــات فــرود ندارنــد و ترجیــح
مــی دهنــد خیلــی ســریع تــر و آســان بــا محصــوالت و ســرویس هــای شــما ارتبــاط
برقــرار کننــد.
نســل جدیــد تبلیغــات ادوردز گــوگل کــه  Call-Only Adsنامیــده مــی شــوند ،راهــی
مناســب بــرای جایگزیــن کــردن روش هــای قدیمــی ایــن گونــه تبلیغــات هســتند .بــا
کمــک ایــن ابــزار ســاده ،راه هــای اصلــی ارتباطــی شــما مثــل شــماره هــای تمــاس،
بــرای مخاطبیــن در نتایــج جســتجوها نمایــش داده مــی شــود و آن هــا مــی تواننــد
بــا یــک لمــس بــا شــما تمــاس بگیرنــد.
چنیــن تبلیغاتــی بــه شــدت بازخــورد مناســبی دارنــد .در واقــع شــما بــا اســتفاده از
ایــن سیســتم بــه جــای صفحــات فــرود ،مــی توانیــد طیــف بســیار وســیع تــری از
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محصــوالت خــود را در کمتریــن زمــان ممکــن بــه نمایــش در بیاوریــد و مخاطبیــن
هدفمنــد خــود را خیلــی راحــت تــر پیــدا کنیــد.
مقاله مرتبط :بررسی اشتباههای رایج در «صفحه فرود» و روش رفع آنها

 .12از ابزار تبلیغات  Gmailاستفاده کنید

بعــد از ســال هــا نســخه آزمایشــی ،گــوگل باالخــره سیســتم نهایــی تبلیغــات جیمیــل
موســوم بــه  Gmail Adsرا بــرای اســتفاده عمــوم ارائــه کــرد .بــا حضــور بیــش از
یــک میلیــارد کاربــر فعــال در جیمیــل ،ایــن سیســتم ایمیلــی از جملــه بهتریــن مــکان
هــا بــرای نمایــش تبلیغــات هدفمنــد شــما مــی باشــد .ایــن ایــده خیلــی جالبیســت
کــه در کنــار پیــدا کــردن کاربــران در شــبکه هــای اجتماعــی و  ،...تبلیغــات خــود را در
صنــدوق پیــام هــای کاربــران نیــز بــه نمایــش بگذاریــد!
مسـ ً
ـلما ایــن سیســتم حرفــه ای رقبــای زیــادی نیــز برای شــما خواهــد داشــت .بنابراین
بایــد بــه صــورت هدفمنــد و دقیــق ،کلمــات تأثیرگــذار خــود را انتخــاب کنیــد .یکــی از
بهتریــن روش هــا بــرای موفقیــت در ایــن زمینــه ،توجــه بــه کلمــات کلیــدی اســتفاده
شــده توســط رقبــا مــی باشــد .بــا کمــی جســتجو و مشــاهده نمونــه تبلیغــات دیگــران
مــی توانیــد نتایــج زیــادی بــه دســت بیاوریــد .ســپس شــما هــم مــی توانیــد بــا
اســتفاده از آن کلمــات کلیــدی بــه جمــع رقبــا بپیوندیــد و ســهم زیــادی از کاربــران را
بــرای خــود داشــته باشــید.
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 .13از تبلیغات  PPCبه درستی استفاده کنید

حتمـ ً
ـا پیــش آمــده کــه شــما هــم بــا تبلیغــات تصویــری یــا متنــی زیــادی رو بــه رو
شــده باشــید کــه بعــد از کلیــک روی آن هــا ،بــه صفحــات غیــر مرتبــط دیگــری کــه
اغلــب آن هــا صفحــات فــرود بعضــی ســایت هــا هســتند هدایــت شــوید .ایــن
نــوع تبلیغــات صرفـ ً
ـا بــه منظــور جــذب کلیــک کاربــران طراحــی مــی شــوند و بــه
نوعــی گــول زدن آن هــا تلقــی مــی شــود .اگرچــه نمــی تــوان گفــت همــه ایــن نــوع
تبلیغــات بــا ایــن منظــور مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد ،امــا بخــش زیــادی از آن
هــا بــا ایــن هــدف در وب ســایت هــای مختلــف تعبیــه مــی شــوند.

بــا اســتفاده از ایــن مــدل روش هــا ،شــاید بــه خاطــر تعــداد زیــاد کلیــک هــا درآمــد
خوبــی کســب کنیــد ،امــا مطمئــن باشــید فقــط همــان یــک بــار خواهــد بــود چــرا
کــه کاربرانــی کــه اعتمادشــان را نســبت بــه شــما از دســت بدهنــد دیگــر ســراغ شــما
نخواهنــد آمــد.
ســعی کنیــد بــه هیــچ عنــوان جــزو ایــن دســته نباشــید و از تبلیغــات دروغیــن PPC
پرهیــز کنیــد .مهــم نیســت ســبک تبلیغــات شــما چیســت ،امــا بایــد هــر تبلیغــی کــه
مــی کنیــد ،بــه محتــوای همــان تبلیــغ لینــک داده شــود .اگــر کاربــران روی تبلیــغ یــک
محصــول کلیــک مــی کننــد ،فقــط و فقــط بایــد بــه صفحــه همــان محصــول هدایــت
شــوند .نــه بــه محصــوالت مرتبــط ،یــا محصــوالت ویــژه و  ...بلکــه فقــط و فقــط بــه
همــان محصــول .اگــر در ایــن مــورد صــادق باشــید و ســعی نکنیــد از کاربــران ســوء
اســتفاده کنیــد ،هــم اعتمــاد آن هــا را مســتحکم مــی کنیــد و هــم اعتبــار و فــروش
خــود را افزایــش مــی دهیــد.
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 .14به بازخوردهای مشتریان به دقت توجه کنید

همیشــه و تحــت هــر شــرایطی در مبحــث فــروش آنالیــن ســؤاالت ،پیشــنهادات و
انتقــادات زیــادی از ســوی مخاطبیــن و مشــتریان مطــرح مــی شــود .وظیفــه شــما
شــفاف ســازی ایــن مــوارد اســت تــا هیــچ شــک و شــبهه ای در مــورد فعالیــت
شــما و محصــوالت و ســرویس هــای ارائــه شــده توســط برنــد شــما وجــود نداشــته
باشــد .ایــن مســئله یکــی از بزرگتریــن چالــش هــای موجــود در بازاریابــی اینترنتــی به
حســاب مــی آیــد کــه از قضــا خیلــی کمتــر از حــد انتظــار توســط برندهــا و فروشــگاه
هــا مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
خیلــی از مشــاغل فعــال در حــوزه بازاریابــی اینترنتــی بــه خاطــر بــی توجهــی بــه ایــن
مســئله بــا مشــکالت بســیار زیــادی رو بــه رو شــده انــد .بســیاری از ایــن تجــارت
هــا بــه اشــتباه فکــر مــی کننــد کــه مشــتریان از مشــخصات و جزئیــات محصــوالت و
ســرویس هایــی کــه ایــن فروشــگاه هــا ارائــه مــی کننــد مطلــع هســتند و مراجعــه
کاربــران بــه وب ســایت آن هــا نشــان از دانــش و علــم آن هــا نســبت بــه محصــوالت
مــورد نظــر اســت .امــا حقیقــت ایــن اســت کــه تقریبـ ً
ـا اغلــب کاربــران و مخاطبیــن
یــک فروشــگاه اینترنتــی قبــل از هــر چیــز بــه دنبــال اطالعــات کافــی از محصــول یــا
ســرویس مــورد نظــر خــود هســتند .حتــی اگــر کاربــران و مشــتریان اطالعــات زیــادی
هــم داشــته باشــند ،بــاز هــم بــرای اطمینــان خاطــر مایــل هســتند تــا پاســخ پرســش
هــای احتمالــی خــود را پیــدا کننــد.
اینجاســت کــه بــی توجهــی وب مســترها بــه ایــن مســئله ،باعــث باقــی مانــدن صدها
و یــا هــزاران ســؤال بــی پاســخ مــی شــود .نتایــج تحقیقــات نشــان مــی دهنــد کــه
بیــش از دو ســوم ایــن مشــتریان بــه خاطــر همیــن موضــوع از خریــد خــود از آن
فروشــگاه منصــرف شــده و ســراغ فروشــگاهی مــی رونــد کــه شــفاف ســازی هــای
الزم را اعمــال کــرده باشــد .بنابرایــن وظیفــه شــما ایــن اســت کــه قبــل از هــر چیــز
بســتری مناســب بــرای دریافــت و پاســخ بــه ســؤاالت و دغدغــه هــای کاربــران ایجــاد
کنیــد و همچنیــن پذیــرای انتقــادات ،شــکایات و درخواســت هــای آن هــا باشــید .بــا
ایــن کار نــه تنهــا باعــث کســب اعتمــاد آن هــا مــی شــوید ،بلکــه اعتبــار خــود را بــه
عنــوان یــک فروشــگاه حرفــه ای در بیــن رقبــا افزایــش مــی دهیــد.
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در قــدم دوم ،بایــد در اســرع وقــت بــه درخواســت هــا و شــکایات و انتقــادات
مشــتریان رســیدگی کــرده و مشــکالت احتمالــی را مرتفــع ســازید .هــر چــه بیشــتر بــه
ایــن مبحــث رســیدگی کنیــد ،شــانس افزایــش فــروش آنالیــن بیشــتری نیــز خواهیــد
داشــت.
اغلــب وب مســترها معتقدنــد کــه خــود نمایــی یــک وب ســایت بــه معتبــر شــدن آن
کمــک مــی کنــد ،در حالــی کــه چیــزی کــه فروشــگاه اینترنتــی شــما را قدرتمنــد و پــر
ســود مــی کنــد ،فقــط توجــه بــه خواســته هــا و نیازهــای مشــتریان اســت.

 .15تا میتوانید بخشنده باشید

مــردم در هــر جــای دنیــا کــه باشــند عاشــق کاالی رایــگان هســتند و هرچــه شــما
بیشــتر در ایــن مبحــث بخشــنده باشــید ،بــرای مشــتریان محبــوب مــی شــوید و
همیــن مســئله در نهایــت بــه افزایــش فــروش شــما کمــک مــی کنــد .ارائــه کاال یــا
ســرویس هــای رایــگان مــی توانــد از روش هــای مختلــف کاربــران را جــذب کنــد.

20

www.modireweb.com

افزایش فروش آنالین با  20راهکار فوقالعاده اثربخش

بــرای مثــال شــما مــی توانیــد از ارســال اشــانتیون هــای گوناگــون در کنــار سفارشــات
اصلــی کاربــران اســتفاده کنیــد و یــا از کدهــای تخفیــف و کوپــن هــای خریــد رایــگان
بهــره منــد شــوید.
از ایــن لحــاظ شــرکت هــا و فروشــگاه هــای نــرم افــزاری مــی تواننــد بیشــتر از دیگــر
انــواع فروشــگاه هــا بــه ارائــه ســرویس هــا و محصــوالت رایــگان بپردازنــد ،چــرا کــه
بــرای آن هــا هزینــه خاصــی در بــر نخواهــد داشــت .ارســال دو کاال بــه ازای خریــد
یــک کاال ،ارســال رایــگان نمونــه هــای گوناگــون از محصــوالت دیگــر ،شــرکت دادن
کاربــران در قرعــه کشــی هــای هفتگــی یــا ماهیانــه در ازای خریــد محصــوالت خــاص
و  ...از دیگــر روش هــای مشــابه در ایــن زمینــه هســتند .در ایــران نیــز فروشــگاه
هــای بســیار زیــادی از جملــه دیجـیکاال از ایــن سیســتم اســتفاده کــرده و بــه شــدت
کاربــران را بــه خــود جــذب کــرده انــد.
ارســال کاال و هدایــای رایــگان بــه مشــتریان نــه تنهــا باعــث افزایــش آگاهــی و عالقــه
منــدی مشــتریان نســبت بــه برنــد شــما مــی شــود ،بلکــه راهــی بســیار مناســب بــرای
آشــنا کــردن آن هــا بــا محصــوالت دیگــر شــما مــی باشــد تــا بــا دریافــت نمونــه
هایــی از محصــوالت پیشــنهادی شــما بــا آن هــا بــه صــورت مســتقیم آشــنا شــوند
و ترغیــب بــه خریــداری آن هــا کننــد .در نتیجــه شــانس خریــد ایــن محصــوالت بــه
شــدت افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.
ی توانیــد بــا آنهــا مشــتریان
مقالــه پیشــنهادی در ایــن زمینــه 7 :روشــی کــه مــ 
ثابــت بیشــتری جــذب کنیــد
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 .16از سیســتم تحقیقاتــی «شــخص خریــدار» یــا «»Buyer Persona
اســتفاده کنیــد

 Buyer Personaیــا شــخص (شــخصیت) خریــدار یــک روش کاربــردی بــرای وب
ســایت هــا و فروشــگاه هــای آنالیــن مــی باشــد تــا بــه کمــک آن بتواننــد بهتریــن و
ســودبخش تریــن مشــتریان را شناســایی کننــد .در ایــن روش وب مســترها از طریــق
یــک فــرم و قالــب پیــش فــرض ،شــروع بــه جمــع آوری اطالعــات از یــک خریــدار
فرضــی مــی کننــد و ایــن اطالعــات را در یــک فــرم تکمیــل مــی کننــد .اطالعــات بــه
دســت آمــده نهایــی در واقــع مشــتری هدفمنــد شــما خواهــد بــود.
ایــن اطالعــات شــامل مشــخصات فــردی یــک خریــدار ،عالئــق ،شــغل و  ...مــی
شــود .شــما بــا در اختیــار داشــتن ایــن اطالعــات و ســاخت یــک مشــتری خیالــی کــه
دارای ایــن مشــخصات اســت ،مــی توانیــد مخاطبیــن خــود را بــه صــورت هدفمنــد
و هوشــمند شناســایی کنیــد .ایــن پروســه کمــی پیچیــده و غیــر معمــول بــه نظــر
مــی رســد ،امــا از جملــه روش هــای کاربــردی بــرای شناســایی و هــدف قــرار دادن
ً
ـتقیما بــه افزایــش فــروش شــما کمــک
مخاطبینــی مــی باشــد کــه مــی تواننــد مسـ
کننــد .در واقــع شــما بــا ایــن روش مشــتریانی را شناســایی مــی کنیــد کــه بیشــترین
احتمــال خریــد محصــوالت شــما را دارنــد و بــا فهمیــدن عالئــق و خواســته هــای آن
هــا ،مــی توانیــد در ایــن مســیر فعالیــت بیشــتری داشــته باشــید تــا ســوددهی خــود
را بــه مراتــب افزایــش دهیــد.

عملکــرد ایــن سیســتم شــبیه بــه سیســتم  Facebook Lookalike Audienceمــی
باشــد .مــی تــوان گفــت کــه پیــاده ســازی ایــن سیســتم ،در پیــدا کــردن مشــتریان
ایــده آل بــا توجــه بــه زمینــه کاری ســایت شــما کمــک شــایانی خواهــد کــرد .نحــوه
ســاخت  Buyer Personasمــی توانــد بــه صــورت تحقیقــات فــردی شــما یــا تیــم
شــما صــورت بگیــرد و یــا بــا جمــع آوری اطالعــات عمومــی از طریــق نظرســنجی هــا
بــرای مشــتریان انجــام شــود .آنالیــز وب ســایت هــای رقیــب و مشــاهده رفتارهــا
و نظــرات مشــتریان فروشــگاه هــای دیگــر ،نیــز از جملــه روش هــای کاربــردی بــرای
ایجــاد چنیــن شــخصیت هــای فرضــی مــی باشــند .شــما همچنیــن مــی توانیــد از
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آژانــس هــای خدماتــی کــه در چنیــن زمینــه هایــی فعالیــت دارنــد کمــک بگیریــد.

 .17از قیمت گذار یهای درجهبندی شده استفاده کنید

معمــوال ً همــه مــا وقتــی بــه رســتوران مــی رویــم ،بــه احتمــال زیــاد غذاهایــی کــه
قیمــت متوســط دارنــد را بیشــتر مــورد پســند مــی دانیــم .مــا اغلــب اوقــات از غذاهای
خیلــی ارزان چشــم پوشــی مــی کنیــم و در عیــن حــال خیلــی کمتــر ســراغ غذاهــای
گــران قیمــت مــی رویــم .بــا ایــن حســاب ،بهتریــن انتخــاب منــوی متوســط مــی
باشــد .ایــن روش یــک تکنیــک بازاریابــی مــی باشــد کــه در خیلــی از تجــارت هــا
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد .بــه ایــن تکنیــک اصطالحـ ً
ـا قیمــت گــذاری دلپذیــر
( )Decoy Pricingگفتــه مــی شــود.
ایــن تکنیــک بــرای افزایــش فــروش آنالیــن نیــز بــا درجــه بنــدی قیمــت هــا قابــل
اســتفاده اســت .روش کار ســاده اســت .کافیســت محصــوالت مشــابه خــود را در ســه
بــازه قیمتــی قیمــت گــذاری کنیــد و محصــوالت هــدف خــود را در بــازه وســط یعنــی
قیمــت متوســط قــرار دهیــد .بــا ایــن کار شــما مشــتریان را بــه ســمت خریــد کــردن
محصــوالت متوســط ،یعنــی همــان محصوالتــی کــه شــما مــی خواهیــد خریــداری
شــوند ترغیــب مــی کنیــد.
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اگرچــه برخــی از خریــداران ســراغ محصــوالت گــران تــر مــی رونــد (که همیــن موضوع
نیــز باعــث افزایــش درآمــد و ســوددهی شــما مــی شــود) ،امــا اغلــب خریــداران
ترجیــح مــی دهنــد کــه ایــن کار را نکننــد و محصوالتــی را ارجعیــت قــرار مــی دهنــد
کــه بــه انتخــاب شــما در بــازه قیمــت میانــی قــرار گرفتــه انــد .ایــن تکنیــک یــک
اصــل روانشناســی در مبحــث بازاریابــی اینترنتــی شــناخته مــی شــود کــه همچنیــن
بــا عنــوان اثــر تســلط نامتقــارن ( )Asymmetric Dominance Effectنیــز شــناخته
مــی شــود.

 .18از پیشنهاد پاپ آپ ( )Opt-In Pop-Up Offerاستفاده کنید

یکــی از راه هــای افزایــش فــروش آنالیــن اســتفاده از پیشــنهادات لحظــه ای بــه
کاربــران و مشــتریان اســت .پیشــنهادات انتخابــی موســوم بــه  Opt-In Pop-Upکــه
در پنجــره ای کوچــک در صفحــه اصلــی وب ســایت هــا بــاز مــی شــوند ،از جملــه روش
هــای ایــن گونــه پیشــنهادات اســت .ایــن روزهــا اغلــب وب ســایت هــا و فروشــگاه
هــای آنالیــن از چنیــن تبلیغــات و پیشــنهاداتی بهــره منــد شــده انــد .اگرچــه ایــن
مســئله نیــاز بــه توجــه خاصــی دارد و زیــاده روی در آن باعــث آزرده خاطــر شــدن
کاربــران مــی شــود.

بــا پیشــنهادهای پــاپ آپ ،شــما پیغــام ،تبلیــغ و پیشــنهاد محصــوالت خــود را در
یــک پنجــره پــاپ آپ در خــود وب ســایت بــرای کاربــران بــاز مــی کنیــد و آن هــا
مــی تواننــد بــا وارد کــردن ایمیــل خــود و یــا کلیــک کــردن روی لینــک محصــول ،وارد
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صفحــه مربوطــه شــده و از همیــن طریــق شــانس فــروش خــود را افزایــش دهیــد.
ایــن سیســتم بــه بازاریابــی ایمیلــی نیــز کمــک قابــل توجهــی مــی کنــد ،چــرا کــه بــا
همیــن راهــکار مــی تــوان بــا یــک فیلــد ســاده ،ایمیــل هــای کاربــران را بــرای ارســال
پیشــنهادات ،از آن هــا دریافــت کــرد و ســپس کمپیــن هــای موفقیــت آمیــز ایمیــل
مارکتینــگ را اجــرا کــرد.
ایــن مــدل پیشــنهادات نبایــد تکــراری بــوده و بــرای مــدت طوالنــی در وب ســایت
شــما باقــی بماننــد .شــما بایــد بــرای مثــال بــه مــدت چنــد روز یــک پیشــنهاد را در
طــول یــک مــاه در وب ســایت خــود تکــرار کنیــد و ســپس ایــن پیشــنهادات را حــذف
کنیــد .بــا ایــن کار هــم کاربــران دیگــر را مشــتاق دیــدن پیشــنهادات بیشــتر نگــه مــی
داریــد و هــم از اذیــت شــدن کاربــران بــه خاطــر مزاحمــت ایــن صفحــه جلوگیــری
مــی کنیــد.
اینکــه کــدام محصــول را بــا چــه نــوع متــن و تصویــری تبلیــغ کنیــد ،مســئله ای
اســت کــه نیــاز بــه آزمــون و خطاهــای شــما (تســت هــای  )A/Bدارد .در بعضــی از
وب ســایت هــا ایــن صفحــات درســت قبــل از بســتن صفحــه بــرای کاربــران نمایــش
داده مــی شــوند .پیــاده ســازی ایــن سیســتم بــا یــک کــد ســاده در بخــش کدنویســی
قالــب قابــل انجــام اســت .در ایــن حالــت وقتــی کاربــران روی دکمــه ضربــدر و بســتن
صفحــه کلیــک کننــد ،پیغــام مــورد نظــر نمایــش داده مــی شــود.
مجـ ً
ـددا تکــرار مــی کنیــم کــه از ایــن سیســتم نبایــد بیــش از حــد اســتاندارد اســتفاده
کــرد؛ چــرا کــه در آن صــورت وب ســایت شــما بــا یــک وب ســایت اســپم و تبلیغاتــی
فــرق زیــادی نخواهــد داشــت .همچنیــن بــه یــاد داشــته باشــید کــه یــک دکمــه
بــرای بســتن صفحــات تبلیغاتــی پــاپ آپ تعبیــه کنیــد تــا کاربــران در صــورت تمایــل
ً
ســریعا ایــن صفحــات را ببندنــد .اگــر ایــن پروســه حتــی ذره ای دشــوار
بتواننــد
باشــد ،کاربــران بــه احتمــال زیــاد قیــد فروشــگاه و وب ســایت شــما را خواهنــد زد.
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 .19فروش آنالین خود را با بهینهساز یهای موبایل گسترش دهید

موبایــل هــای هوشــمند امــروزی آنقــدر ســهم زیــادی از زندگــی دیجیتالــی مــا را در
اختیــار دارنــد کــه امــکان نــدارد بــدون توجــه بــه آن هــا بتــوان در بازاریابــی اینترنتــی
پیــروز شــد .امــا همچنــان تمرکــز خیلــی از فروشــگاه هــا روی نســخه دســکتاپی مــی
باشــد و اهمیــت چندانــی بــه نســخه هــای موبایلــی وب ســایت هــا داده نمــی شــود.
ایــن مســئله مــی توانــد یــک فرصــت مناســب بــرای شــما باشــد تــا بــا بهینــه ســازی
وب ســایت  ،فروشــگاه یــا توســعه اپلیکیشــن انحصــاری خــود ،در ایــن زمینــه پیشــتاز
با شید .

بــه خاطــر حضــور تقریبـ ً
ـا بیــش از دو ســوم کاربــران فعــال اینترنتــی در موبایــل هــای
هوشــمند امــروزی ،مبحــث موبایــل مارکتینــگ رنــگ و بــوی خیلــی جــدی بــه خــود
گرفتــه اســت .بخــش اعظمــی از ســهم فعالیــت هــای آنالیــن توســط جســتجوهای
موبایلــی صــورت مــی گیــرد و همیــن موضــوع نشــانگر اهمیــت بســیار زیــاد موبایــل
هــا اســت .بنابرایــن شــما بخواهیــد یــا نخواهیــد بایــد یــک وب ســایت ســازگار و
بهینــه شــده بــرای موبایــل هــا (ریسپانســیو یــا واکنــش گــرا) داشــته باشــید.
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در قــدم اول ،مهمتریــن مســئله در بهینــه ســازی یــک وب ســایت بــرای موبایــل ایــن
اســت کــه دسترســی بــه همــه بخــش هــای یــک ســایت در موبایــل تــا حــد امــکان
آســان باشــد .ایــن مســئله باعــث مــی شــود تــا کاربــران هــم احســاس راحتی داشــته
باشــند و هــم بــدون دردســر بــه نتایــج جســتجوهای خــود برســند .توجــه بــه دو اصل
مهــم تجربــه کاربــری و طراحــی ســاده و در عیــن حــال جــذاب ،بــه تنهایــی باعــث مــی
شــود تــا شــما شــانس زیــادی بــرای جــذب مشــتری هــای جدیــد کســب کنیــد.
امــا مســائلی همچــون ســرعت بــاالی لــود صفحــات ،دسترســی ســریع به همــه بخش
هــا ،عــدم نیــاز بــه بزرگنمایــی بــرای مشــاهده متــون یــا عکــس هــا و در نهایــت
امــکان جســتجوی راحــت از دیگــر مســائل حیاتــی در ایــن زمینــه بــه حســاب مــی
آینــد .در نســخه مخصــوص موبایــل وب ســایت خــود ســعی کنیــد از اجبــار کاربــران
بــرای ثبــت نــام هــای غیــر ضــروری ،پــر کــردن فــرم هــای اطالعــات ســنگین و مــوارد
مشــابه پرهیــز کنیــد .در موبایــل هــا بایــد همــه چیــز بــه ســادگی و بــا ســرعت زیــاد
قابــل انجــام باشــند.
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 .20مشتریان خود را بعد از اتمام سفارش و خرید فراموش نکنید

فرامــوش کــردن و بــی توجهــی بــه مشــتریان بعــد از اتمــام ســفارش از بدتریــن
عاداتــی اســت کــه خیلــی از فروشــگاه هــای آنالیــن آن را مرتکــب مــی شــوند .اتفاقـ ً
ـا
نکتــه اینجاســت کــه کار اصلــی شــما در واقــع بعــد از اولیــن ســفارش مشــتریان
شــروع مــی شــود .مــا بارهــا از اهمیــت و ارزش مشــتری هــای ثابــت گفتــه ایــم و
چنیــن بــی توجهــی هایــی باعــث مــی شــود احتمــال تبدیــل شــدن مشــتریانی کــه
اولیــن ســفارش را از مــا دریافــت مــی کننــد بــه مشــتریان ثابــت کمتــر شــود.

امــا بــرای اینکــه بــا ایــن مشــکل رو بــه رو نشــویم بایــد چــه کاری انجــام دهیــم؟ برای
ایــن مســئله بایــد از همــان ابتــدای کار و از پروســه خریــد ســعی بــه جــذب کــردن
مشــتریان کنیــد .ســعی کنیــد بــه محــض ثبــت ســفارش توســط مشــتری ،تمامــی
اطالعــات الزم را از طریــق پیامــک و ایمیــل بــه مشــتری ارســال کنیــد .حتــی مــی
توانیــد کوچــک تریــن جزئیــات مربــوط بــا ســفارش را هــم بــرای آن هــا بفرســتید.
بعــد از تکمیــل ســفارش ،مجـ ً
ـددا اطالعــات مربــوط بــه ارســال ســفارش شــامل روز و
تاریــخ و نحــوه تحویــل و مســائل مشــابه را بازگــو کنیــد.
از دیگــر روش هــای بســیار جــذاب و کاربــردی در ایــن مبحــث ،امــکان رهگیــری
خریدهــا توســط مشــتریان اســت .چنیــن سیســتمی توســط دیجــی کاال عرضــه شــده
اســت و مشــتری مــی توانــد رونــد خریــد محصــوالت خــود را در ایــن فروشــگاه
دنبــال کنــد .دیجــی کاال همچنیــن از طریــق پیامــک نیــز مشــتری را در جریــان رونــد
تکمیــل سفارشــات قــرار مــی دهــد .ایــن مســئله باعــث ایجــاد حــس خیلــی خــوب و
اطمینــان در مشــتری مــی شــود کــه مــی توانــد بــه تبدیــل شــدن مشــتریان معمولــی
بــه مشــتریان ثابــت کمــک خیلــی زیــادی کنــد.
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