تاریخچه بلک فرایدی و  11راهکار مؤثر برای افزایش
فروش در این روز
همــه مــا دربــاره بلــک فرایــدی یــا جمعــه ســیاه و تخفیفهــای خوبــی کــه بــرای
خریــد کاالهــا وجــود در ایــن روز وجــود دارد ،میدانیــم .امــا آیــا میدانیــد کــه
چگونــه میتــوان از ایــن روز در کســبوکار اینترنتــی خــود نیــز اســتفاده کنیــم؟
ایــن روزهــا بــا تبدیلشــدن تصـ ّ
ـورات مبتنــی بــر شــکلگیری «دهکــده جهانــی» بــه
واقعیــت ،جدایــی از جامعــه جهانــی و بیتوجهــی بــه آنچــه کــه در آن جریــان دارد
بیــش از گذشــته بیمعنــا و حتــی آســیبزا شــده اســت .ایــن واقعیــت بهخصــوص
در دنیــای دیجیتــال کــه مرزهــای بیــن قارههــا و کشــورها را عمـاً محــو کــرده بیشــتر
نمــود پیــدا میکنــد.
یکــی از موضوعاتــی کــه بهشــدت بــه تغییــرات و رویدادهــای جــاری جهــان وابســته
اســت ،تجــارت و بهخصــوص تجــارت الکترونیکــی اســت .درواقــع ،تکتــک رویدادهــا
و اتفاقاتــی کــه در بازارهــای جهــان و بهخصــوص بازارهــای کشــورهای صنعتــی در
جریــان اســت تأثیــر قابلتوجهــی بــر بازارهــای ســایر کشــورها دارد .یکــی از ایــن
رویدادهــای تأثیرگــذار بــر بــازار کشــورهای مختلــف کــه چنــدی اســت کــه در کشــور ما
ً
مخصوصــا در فروشــگاههای آنالیــن جابازکــرده ،رویــدادی
نیــز بهعناوینمختلــف و
موســوم بــه «بلــک فرایــدی» ( )Black Fridayیــا جمعــه ســیاه اســت .در ایــن مقالــه
قصــد داریــم بــا بلــک فرایــدی ،تاریخچــه آن ،بلــک فرایــدی در کشــورهای مختلــف
و ازجملــه ایــران و همچنیــن مختصــری از آمــار مرتبــط بــا ایــن رویــداد مهــم آشــنا
شــویم .در پایــان نیــز بــه ذکــر برخــی از مهمتریــن نــکات بــرای فــروش هرچــه بیشــتر
در ایــن مناســبت خــاص خواهیــم پرداخــت؛ امــا پیــش از هــر چیــزی بایــد بــه ایــن
ســؤال پاســخ بدهیــم کــه بلــک فرایــدی دقیقـ ً
ـا چیســت.
بیستر بدانید :استارت آپ های ایران در سال 1400

«بلک فرایدی» یا جمعه سیاه چیست؟

روز بعــد از عیــد شــکرگزاری ( )Thanksgivingکــه معــادل بــا آخریــن جمعــه مــاه
نوامبــر هرســال خواهــد بــود در ایاالتمتحــده بــه جمعــه ســیاه معــروف اســت .ایــن
ً
رســما یــا بهطــور غیررســمی بهعنــوان آغــاز فصــل خریــد ســال
روز و حوالــی آن

1

www.modireweb.com

تاریخچه بلک فرایدی و  11راهکار مؤثر برای افزایش
فروش در این روز
ً
تقریبــا همــه فروشــگاههای اینترنتــی و غیــر اینترنتــی در
نــو شــناخته میشــود.
ً
طبیعتــا افــرادی
ایــن روز جشــنوارههای فــروش فوقالعــاده بــه راه میاندازنــد و
کــه زودتــر دســتبهکار شــوند تخفیفهــای خاصتــری را بــه چنــگ میآورنــد .در
مــورد فروشــگاههای فیزیکــی ،بســیاری از مــردم ســاعتها در صــف میایســتند تــا
تخفیفهــای تکــرار نشــدنی ســال را از دســت ندهنــد .در ســالهای اخیــر و بــا رشــد
سرســامآور فروشــگاههای اینترنتــی ،فــروش بلــک فرایــدی قبــل از روز جمعــه شــروع
میشــود و تــا چنــد روز بعــدازآن هــم بــا عناوینــی ماننــد دوشــنبه ســایبری (Cyber
 )Mondayادامــه پیــدا میکنــد.

«بلک فرایدی» چگونه و از کجا شکل گرفت؟

اساسـ ً
ـا عبــارت «بلــک فرایــدی» ریشــه در شــهر فیالدلفیــا دارد .پلیــس ایــن شــهر
در دهــه  1950از شــلوغی و ترافیکــی کــه بعــد از عیــد شــکرگزاری بــه خاطــر برگــزاری
یــک بــازی فوتبــال آمریکایــی در روز شــنبه هرســال توســط اقشــار مختلــف و ازجملــه
مشــتاقان خریــد در فیالدلفیــا ایجــاد میشــد بــه تنــگ آمــده بــود و لــذا روز جمعــه
بعــد از عیــد شــکرگزاری را یــک روز «ســیاه» قلمــداد میکــرد .در ســال  1961ایــن عبارت
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آنقــدر در فیالدلفیــا بــر ســر زبانهــا افتــاده بــود کــه بازرگانــان و فروشــندههای
شــهر تــاش کردنــد تــا بــا تغییــر آن بــه «بیــگ فرایــدی» بــه معنــی جمعــه بــزرگ بــار
معنایــی منفــی آن را از بیــن ببرنــد کــه البتــه موفــق نبودنــد .جالــب اینجاســت کــه
بلــک فرایــدی بــه معنــای کنونــی آن تــا ســال  1985حتــی در ســطح ایاالتمتحــده
نیــز زیــاد متــداول نبــود .درواقــع ،در دهــه  1980میــادی بــود کــه فروشــندهها بــا
ـیاهی رنــگ ســود و قرمــزی ضــرر ،راهــی بــرای بازتعریــف بلــک
تکیهبــر داســتان سـ
ِ
فرایــدی و تبدیــل آن بــه مفهومــی کــه حــس مثبتــی را ایجــاد میکنــد پیــدا کردنــد.
ضمنـ ً
ـا عبــارت «بلــک فرایــدی» در خــارج از دنیــای فــروش بــه بحــران اقتصــادی و
ســقوط بــازار طــا در  24ســپتامبر ســال  1869میــادی (بیشــتر از صدســال قبــل از
ماجــرای بــاال) اشــاره دارد :فاجعــهای کــه توســط دو ســرمایهگذار والاســتریت کــه
قصــد داشــتند تــا بــا خریــد افسارگســیخته طــا کنتــرل قیمتهــا را در دســت بگیرنــد
و ســود غیرقابلبــاوری را بــه چنــگ بیاورنــد ،شــکل گرفــت .در تاریــخ مذکــور کــه
ازقضــا جمعــه هــم بــود ،ایــن دسیســه برمــا شــد ،بــازار ســقوط کــرد و همــه را بــه
ورشکســتگی کشــاند.
بــه هــر ترتیــب ،باالخــره داســتان ســاخته شــده توســط فروشــندهها در ذهــن مــردم
جــا افتــاد و ریشــههای تاریکتــر آن در فیالدلفیــا فرامــوش شــد .از آن زمــان ،ایــن
رونــق ی ـکروزه در فــروش بــه یــک رویــداد (حداقــل) چهــارروزه تبدیلشــده و شــنبه
و یکشــنبه و همچنیــن دوشــنبه ســایبری (کــه درواقــع بلــک فرایــدی فروشــگاههای
اینترنتــی اســت) نیــز بــه آن اضافهشــده اســت .فروشــگاهها هرســال زودتــر کار
خــود را آغــاز میکننــد و بســیاری از خریــداران عالقهمنــد میتواننــد بالفاصلــه بعــد
از صــرف غــذای مخصــوص عیــد شــکرگزاری راهــی بــازار شــوند.

بلک فرایدی در کشورهای دیگر

بااینکــه زادگاه بلــک فرایــدی ،ایاالتمتحــده آمریکاســت ،امــا ایــن هیجــان بــه
کشــورهای دیگــر نیــز ســرایت کــرده اســت .بهعنوانمثــال ،بلــک فرایــدی در ســال
 2010توســط آمــازون ( )amazon.co.ukوارد فرهنــگ انگلســتان شــد .قبــل از آن
معروفتریــن روز خریــد در ایــن کشــور «باکســینگ دی» بــود .بســیاری از کاناداییهــا
نیــز بــرای خریــد در بلــک فرایــدی بــه آمریــکا ســفر میکننــد ،البتــه بــه دلیل قیمــت ارز
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ایــن مراجعــات کاهــش پیداکــرده اســت .جالــب اینکــه حــدود  6.4میلیــون کانادایــی
ایــن روز را تعطیــل میکننــد.
ازجملــه دیگــر کشــورهایی کــه بلــک فرایــدی در آنهــا بــه محبوبیــت قابلتوجهــی
دســت پیداکــرده میتــوان بــه فرانســه ،هلنــد ،نــروژ ،آلمــان ،ســوئیس ،اوکرایــن،
رومانــی ،اتریــش ،پاکســتان ،هنــد ،آفریقــای جنوبــی ،اســترالیا و نیوزیلنــد اشــاره کــرد.
در کشــور امــارات متحــده عربــی هــم ایــن روز معمــوال ً بــا عنــوان «وایــت فرایــدی»
بــه معنــی جمعــه ســفید شــناخته میشــود .در آمریــکای جنوبــی و بهخصــوص
در آرژانتیــن و شــیلی ،دوشــنبه ســایبری از بلــک فرایــدی محبوبتــر اســت .بلــک
فرایــدی کشــور چیــن هــم معمــوال ً روزی موســوم بــه روز مجردهــا ()Singles’ Day
اســت کــه در  11/11هرســال برگــزار میشــود.
دوره آموزشی مرتبط :دوره آنالین  100نکته طالیی بازاریابی اینترنتی

بلک فرایدی در ایران

بلــک فرایــدی در ایــران بــرای اولیــن بــار در مقیــاس کالن توســط بامیلــو (در  6آذر
 )1394اجــرا شــد .بــر طبــق آمــار ارائهشــده توســط ایــن شــرکت ،در روز اجــرای ایــن
طــرح در هــر ثانیــه  20ســفارش ثبتشــده و حجــم ســفارش  15برابــر روزهــای معمــول
بــوده کــه درمجمــوع بــه رقــم بیســابقه  60هــزار رســیده اســت .بامیلــو از ســالهای
بعــد از عنــوان «حراجمعــه» اســتفاده کــرده اســت.
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در ادامــه ،فروشــگاههای اینترنتــی و غیــر اینترنتــی مختلــف نیــز بــه ایــن رونــد
پیوســتند کــه ازجملــه بزرگتریــن آنهــا میتــوان بــه دیجــیکاال اشــاره کــرد کــه
از ســال گذشــته بــا برگــزاری کمپیــن فــروش فوقالعــاده آخــر هفتــه خــود ،تحــت
عنــوان «جمعــه بــه خریــد» وارد ایــن عرصــه شــده اســت.

باالترین تخفیفها در بلک فرایدی

البتــه هــر فروشــگاهی برنامــه خــاص خــود را دارد ،امــا بــر اســاس آمــار AMA.org
از ســال  ،2016میانگیــن تقریبــی تخفیفهــای خــاص بلــک فرایــدی ازاینقــرار بــوده
اســت:
•حوزه سفر 60 :درصد
•لوازم اداری 50 :درصد
•لوازم الکترونیکی 47 :درصد
•پوشاک 32 :درصد
•اقالم کادویی 31 :درصد
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بــد نیســت کــه بــه چنــد مــورد از آمارهــای دیگــر مرتبــط بــا بلــک فرایــدی نیــز
نگاهــی بیندازیــم:
•تقریبـ ً
ـا یــک چهــارم عالقهمنــدان بــه خریــد در بلــک فرایــدی حاضرنــد کــه شــب
قبــل را در بیــرون از خانــه ســپری کننــد؛
•تقریبـ ً
ـا یــک پنجــم کل فــروش فصل تعطیــات در طول چنــد روز بین روز شــکرگزاری
و دوشــنبه ســایبری رقــم میخورد؛
•صرفـ ً
ـا رقــم پرداخــت موبایلــی در بلــک فرایــدی بــه چیــزی بیشــتر از یــک میلیــارد
دالر میرســد؛
•تنهــا کاهــش ســاالنه خریــد در بلــک فرایــدی در طــول دهــه گذشــته بــه رکــود
اقتصــادی ســال  2008برمیگــردد .در ایــن ســال هــم اگرچــه میانگیــن صنعتــی
داو جونــز هــزاران واحــد افــت را نشــان مـیداد ،امــا کاهــش ســاالنه فــروش بلــک
فرایــدی تنهــا  4.6درصــد بــود.
ایــن آمــار مربــوط بــه ســالهای گذشــته اســت ،امــا بــدون شــک در ســال جــاری
هــم رونــد صعــودی فــروش بلــک فرایــدی حفــظ خواهــد شــد .درواقــع ،پیشبینــی
میشــود کــه فقــط فــروش اینترنتــی بلــک فرایــدی در ایاالتمتحــده بــرای ســال
 2018میــادی بــا  15.31درصــد رشــد بــه  5.80میلیــارد دالر برســد! ایــن آمــار و ارقــام
اهمیــت ایــن روز را بــرای فعــاالن دنیــای فــروش و بهخصــوص فــروش آنالیــن
صدچنــدان میکنــد و بــا توجــه بــه آنچــه کــه در ابتــدای ایــن مطلــب ذکــر شــد،
مــا نیــز در اینســوی آبهــا نمیتوانیــم نســبت بــه آنچــه کــه در آنســو میگــذرد
بیتفــاوت باشــیم؛ بنابرایــن ،ایدههــا ،نــکات و اســتراتژ یهایی را در ادامــه ایــن
مطلــب برخواهیــم شــمرد کــه معمــوال ً در ایــن ایــام از آنهــا اســتفاده میشــود .توجــه
و بــه کار بســتن ایــن مــوارد بــه شــما کمــک خواهــد کــرد تــا همــگام بــا جامعــه
جهانــی ،فــروش و رشــد خوبــی را شــاهد باشــید یــا دســتکم در کمپینهایــی کــه
بــرای مناســبتهای خــاص بــه راه میاندازیــد عملکــرد موفقیتآمیزتــری داشــته
باشــید.
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نکات مهم برای موفقیت هرچه بیشتر در بلک فرایدی
 .1یک استراتژی مناسب برای فروش تدوین کنید

بســیاری از کســبوکارها برنامهریــزی خــود بــرای بلــک فرایــدی را از پایــان فصــل
تعطیــات قبلــی آغــاز میکننــد کــه ایــن یــک ضــرورت اســت .بــرای اینکــه بتوانیــد
یــک اســتراتژی مناســب بــرای فــروش طراحــی کنیــد بایــد بــه تاکتیکهــای زیــر نیــز
توجــه کنیــد:
•ایجــاد کمپیــن هیجــان زایــی بلــک فرایــدی ،مثــاً نمایــش روزشــمار از طریــق
تبلیغــات ،ایمیــل ،شــبکههای اجتماعــی و مــوارد مشــابه
•فــروش ویــژه و تخفیفهــای قبــل از بلــک فرایــدی در طــول هفتههــای قبــل از
رویــداد اصلــی ،میتوانیــد تخفیفهــای دیگــری ارائــه دهیــد .حتــی میتوانیــد
مســابقه برگــزار کنیــد
•نمایــش گوش ـهای از پیشــنهادها و تخفیفهــای بســیار خاصــی کــه در روز موعــود
یــا حتــی زودتــر ارائــه خواهیــد کــرد
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•داشــتن یــک اســتراتژی تبلیغاتــی واحــد و هماهنــگ در تمامــی کانالهــای
اینترنتــی (وبســایت ،ایمیــل ،شــبکههای اجتماعــی و مــوارد دیگــر) و همچنیــن
کمــک گرفتــن از اینفلوئنســرها (افــراد تأثیرگــذار) و ســایرین (مث ـاً بــا اســتفاده از
برنامههــای فــروش مشــارکتی) بــا هــدف فــروش حداکثــری
•ارائــه تخفیــف و فــروش فوقالعــاده بــرای مشــتریان دقیقــه نــودی کــه خریــد
خــود را بــه بعــد از بلــک فرایــدی موکــول میکننــد (بــا تأکیــد بــر کادوپیــچ شــدن
محصــوالت و موعــد ارســال در طــول مــاه بعــد).
بیشــتر بخوانیــد 8 :اشــتباه کــه کســب و کارهــای کوچــک در شــروع تجــارت آنالیــن
مرتکــب مــی شــوند

 .2پیشنهادات جذاب و عامهپسند ارائه دهید

تخفیــف  15یــا  20درصــدی در ایامــی مثــل بلــک فرایــدی نمیتوانــد عملکــرد
فوقالعــادهای داشــته باشــد .بــه خاطــر داشــته باشــید کــهچنیــن مناســبتهایی،
تنهــا فرصــت شــما بــرای پاییــن آوردن قیمــت بــدون لطمــه خــوردن بــه وجهــه
برندتــان اســت؛ بنابرایــن پیشــنهادهایی بدهیــد کــه قابــل رد کــردن نباشــد.
مثــاً یکــی از فروشــندههای آمریکایــی در بلــک فرایــدی ســال گذشــته روی همــه
عینکهــای آفتابــی خــود یــک تخفیــف  55درصــدی گذاشــت و بــرای دوشــنبه
ســایبری ،یــک تخفیــف  40درصــدی را هــم بــرای همــه عینکهــای اســکی خــود در
نظــر گرفــت .نتیجــه ایــن شــد کــه فــروش ســاالنه ایــن فروشــنده  10برابــر افزایــش
پیــدا کــرد.
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 .3برای مشتریان خاص تان به مال خود آتش بزنید

مشــتریان خــاص یــا وفادارتــان یکــی از مهمتریــن ســرمایههای کســبوکار شــما
هســتند و ارزش ایــن را دارنــد کــه یکبــار در ســال بــه خاطــر آنهــا آتــش بزنیــد بــه
مالتــان! بنابرایــن میتوانیــد بــرای بهتریــن مشــتریان خــود تخفیفهــا و پیشــنهادات
بهتــر و خاصتــری را در نظــر بگیریــد .بهعنــوان نمونــه میتوانیــد ،یــک ایمیــل کــه
حــاوی یــک کــد تخفیــف  80درصــدی بــرای همــه محصــوالت ســایت اســت را بــرای
ل کنیــد .ایــن هــم یک اســتراتژی
گــروه مشــتریان خــاص یــا  VIPکسـبوکارتان ارســا 
مؤثــر اســت و بــر طبــق یــک گــزارش آمــاری ،ایمیلهایــی کــه بــا یــک گروهبنــدی
دقیــق (بــه مــورد شــماره  8مراجعــه کنیــد) بــرای مشــتریان خــاص (کــه معمــوال ً فقــط
بیــن  3تــا  5درصــد کل فهرســت ایمیلهــای شــما را تشــکیل میدهنــد) ارســال
میشــوند ،عملکــرد بســیار بهتــری در مقایســه بــا ایمیلهایــی دارنــد کــه بــرای ســایر
اعضــای فهرســت ارســال میشــوند.

 .4زودتر دستبهکار شوید

معمــوال ً بیشــترین خریــد کردنهــا در روز بلــک فرایــدی اتفــاق میافتــد ،کــه البتــه
کامـاً هــم منطقــی اســت ،امــا بســیاری از مــردم زودتــر از ایــن روز اقــدام بــه خریــد
میکننــد .بــد نیســت بدانیــد کــه فــروش اینترنتــی در ســال  2017هــرروز بــه مــدت
 23روز متوالــی قبــل از بلــک فرایــدی ،بیشــتر از یــک میلیــارد دالر بــوده اســت .
ایــن رونــد بــه «بلــک نوامبــر» یــا نوامبــر ســیاه معــروف اســت .برنامــه شــما بایــد
حــول محــور ایجــاد یــک جـ ّ
ـو مثبــت نســبت بــه برنــد و افزایــش آگاهــی نســبت بــه
محصــوالت آن بچرخــد .بســیاری از فروشــندگان از ایــن فرصــت بــرای ســرمایهگذاری
بــر روی تبلیغــات ویدیویــی و ویدیــو مارکتینــگ اســتفاده میکننــد ،چراکــه احتمــال
خریــد افــرادی کــه ویدیــو تماشــا میکننــد تقریبـ ً
ـا دو برابــر افــرادی اســت کــه چنیــن
امکانــی را ندارنــد.
عــاوه بــر ایــن ،تبلیغــات بهاصطــاح «دهانبهدهــان» را نیــز از قلــم نیندازیــد.
منظــور از ایــن اصطــاح ،همــان پیشــنهادات و توصیههایــی اســت کــه مــردم بــه
یکدیگــر میکننــد و در دنیــای اینترنــت در قالبهایــی ماننــد اشــترا کگذاری ،نقــد و
ارائــه نظــرات مثبــت در میآیــد .درواقــع ،همیــن توصیههاســت کــه عامــل  74درصــد
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خریدهــای مــردم اســت .بــه ایــن منظــور میتوانیــد یــک کمپیــن بــرای دعــوت از
دوســتان (بــا یــک اســم دهانپرکــن) بــه راه بیندازیــد یــا بــرای جلبتوجــه و جــذب
ترافیــک از اینفلوئنســرها و اینفلوئنســر مارکتینــگ کمــک بگیریــد.

 .5برای شروع روی برخی از محصوالت تخفیف بگذارید

چالشــی کــه معمــوال ً در رابطــه بــا تخفیــف دادن بــرای فروشــندگان پیــش میآیــد
ایــن اســت کــه اگــر زودتــر شــروع کننــد ،ارائــه تخفیفهایــی کــه مشتریانشــان بــه
آنهــا عــادت کــرده و انتظــارش را دارنــد دشــوارتر میشــود .بــرای رفــع ایــن مشــکل،
بهجــای تخفیــف دادن بــر روی همــه محصــوالت موجــود میتوانیــد روی انــواع
و دســتهبندیهای مختلــف یــا خاصــی از موجودیتــان تخفیــف بدهیــد .ایــن
اســتراتژی حداقــل ســه فایــده دارد:
•باعث افزایش تدریجی فروش و حاشیه سود میشود؛
•توجه مشترکان ایمیل و بازدیدکنندگان را حفظ میکند؛
•تأثیر مثبتی بر اندازه موجودیتان و روند سفارشگیر یتان خواهد داشت.
بیشتر بخوانید :هفت دلیل بر ضرورت وبالگ برای کسب و کارهای آنالین
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 .6از عملکرد سایت تان کامالً مطمئن شوید

اگــر از پلتفــرم یــا نرمافــزار مناســبی اســتفاده نکنیــد ،ســایت تــان طراحــی خــوب
و بهینهســازی مطلوبــی نداشــته باشــد یــا ِســرورهای ضعیفــی داشــته باشــید کــه
تابوتــوان تحمــل ســاعات اوج ترافیــک را ندارنــد ،حجــم انبوهــی از فــروش و
مشــتریان وفادارتــان را از دســت خواهیــد داد؛ بنابرایــن:
•ســرعت ســایت خــود را بررســی و بهینــه کنیــد :بــه خاطــر داشــته باشــید کــه 46
درصــد از مشــتریان هرگــز بــه وبســایتی کــه کنــد باشــد برنمیگردنــد ،بنابرایــن
تــا جایــی کــه امــکان دارد و بــه روشهــای مختلــف بــه دنبــال افزایــش ســرعت
بارگــذاری ســایت فروشــگاه خــود باشــید .بهعنوانمثــال ،اگــر وبســایتتان تصاویــر
زیــادی دارد میتوانیــد از ابــزاری مثــل  Compressor.ioبــرای کاهــش حجــم آن
تصاویــر اســتفاده کنیــد.
•ســایت تــان را فعــال نگهداریــد :داون تایــم ( )Downtimeیــا زمانــی کــه
وبســایت از دســترس خــارج میشــود بــرای کس ـبوکارتان مضــر اســت ،و فقــط
ل میکنــد .بنابرایــن ظرفیــت وبســایتتان را بــا ابزارهایــی
رقبایتــان را خوشــحا 
مثــل  LoadImpact.comیــا  Blitz.ioامتحــان کنیــد.
•از همهچیــز ،از کدهــای ســایت گرفتــه تــا تصاویــر محصــوالت بــک آپ یا پشــتیبان
داشــته باشــید .اگــر همهچیــز بهخوبــی پیــش بــرود ،نیــازی بــه ایــن بــک آپ
پیــدا نخواهیــد کــرد ،امــا وجــود آن ضــرری نــدارد.

 .7بهصورت طبیعی حس چشمانتظاری ایجاد کنید

ایجــاد یــک ارتبــاط عاطفــی بــا مشــتریان ،بــه شــکلگیری تصــورات الهامبخــش و
ایجــاد یــک حــس مثبــت در آنهــا کمــک میکنــد .یکــی از اســتراتژ یهای مؤثــر بــرای
ایجــاد ایــن رابطــه ،تنــد کــردن عطــش مشــتریان و چشـمبهراه کــردن آنهاســت ،تــا
متقاعــد شــوند کــه بایــد مرتبـ ً
ـا شــما را دنبــال کننــد تــا از قافلــه عقــب نماننــد.
بهعنــوان نمونــه ،یــک فروشــنده عینــک در ایاالتمتحــده ده روز قبــل از بلــک فرایــدی
تبلیــغ تخفیفهــای اســتثنائی خــود را در اینســتاگرام شــروع کــرد .ســپس دو روز
مانــده بــه روز موعــود بــا عبــارت «بزرگتریــن فــروش فوقالعــاده بلــک فرایــدی
تــا بــه امــروز» و هشــتگ  blackfriday#بــا تمــام تــوان شــروع بــه جوســازی کــرد.
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تاریخچه بلک فرایدی و  11راهکار مؤثر برای افزایش
فروش در این روز
شــرکت مزبــور در همیــن حیــن بــا برگــزاری یــک مســابقه و اختصــاص جایــزه 500
دالری بــه آن ،شــور و اشــتیاقی در مشــتریان خــود بــه پــا کــرده بــود .طبیعتـ ً
ـا تبلیغــات
پولــی ضــروری اســت ،امــا هیچچیــز نمیتوانــد جــای هیجانــی کــه بهصــورت
طبیعــی ایجادشــده را پــر کنــد.

 .8فهرست ایمیلهای خود را بخشبندی کنید

ایمیــل هنــوز هــم جایــگاه خــود را بهعنــوان یکــی از ســتونهای ایجــاد و حفــظ
فــروش در بلــک فرایــدی حفــظ کــرده اســت .البتــه در ارســال ایمیــل بایــد بــه محتــوا،
زمــان ارســال و تناســب آن بــا گیرنــده توجــه کنیــد .یکــی از بهتریــن کارهایــی کــه
میتوانیــد بــا فهرســت ایمیلهایــی کــه در اختیــار داریــد انجــام دهیــد ،بخشبنــدی
( )Segmentationآنهــا اســت .هرچــه ایمیلهــا را بــه بخشهــای دقیقتــری
گروهبنــدی کنیــد ،میتوانیــد ایمیلهــای متناســبتری ارســال کنیــد .در نتیجــه،
میــزان بــاز شــدن و مقــدار کلیــک خــوری ایمیلهایتــان افزایــش پیــدا میکنــد.
بهعنوان نمونه ،میتوانید این  9گروه را برای بلک فرایدی در نظر بگیرید:

12

www.modireweb.com

تاریخچه بلک فرایدی و  11راهکار مؤثر برای افزایش
فروش در این روز
1 .1مشتریان فصلی
2.2تازهواردها
3.3مشتریان خاص
4.4کاالگردهــا (آنهایــی کــه فقــط در میــان صفحــات فــروش چــرخ میزننــد و
خریــدی انجــام نمیدهنــد)
5.5خریداران ثابت دستهبندیهای خاص
6.6آنهایی که خریدی نداشتهاند ،اما عالقه خود را نشان دادهاند
7.7آنهایی که به ایمیلها توجهی نمیکنند
8.8آنهایی که خرید خود را نیمهکاره رها میکنند
9.9هدیه دهندهها
بــرای دســتهبندیهای  6 ،4 ،2و  8الزم اســت مشــوقهایی ارائــه کنیــد کــه انگیــزه
الزم بــرای تکمیــل فرآینــد خریــد را در مخاطــب بــه وجــود بیــاورد یــا حداقــل باعــث
شــود کــه ایمیــل شــما بــاز شــود .البتــه پرواضــح اســت کــه تکتــک پیشــنهادها و
پیامهــا بایــد کام ـاً متناســب بــا گــروه موردنظــر تنظیمشــده باشــد .بهعنوانمثــال،
یــک فروشــنده پوشــاک بــرای گــروه شــماره  8کــه خریــد خــود را بــه ســرانجام
نمیرســانند ،ایــن ایمیــل را ارســال کــرد :بــا خریدتــان میتوانیــد کارتهــای هدیــه
ارزشــمند دریافــت کنیــد .در مــورد افــرادی کــه ایمیلهــای شــما را نادیــده میگیرنــد،
میتوانیــد بــا پیشــنهاد ارســال رایــگان یــا ارســال یــک هدیــه همــراه بــا هــر خریــد،
توجهشــان را جلــب کنیــد.
مقالــه مرتبــط :بازاریابــی ایمیلــی و هــر آنچــه بــرای کســب درآمــد از طریــق آن بایــد
بدانیــد

 .9همهچیز را برای خرید با موبایل بهینهسازی کنید

از میــان همــه کاربردهــای تلفــن همــراه در ســال گذشــته ،خریــد از طریــق موبایــل
بیشــترین رشــد (تــا  54درصــد در ایاالتمتحــده) را داشــته اســت .فــروش موبایلــی
«شــاپیفای» بهعنــوان یکــی از پلتفرمهــای معــروف فــروش ،در بلــک فرایــدی ســال
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تاریخچه بلک فرایدی و  11راهکار مؤثر برای افزایش
فروش در این روز
 ،2017معــادل  64درصــد کل فــروش بــوده کــه رشــد  10درصــدی را در مقایســه بــا ســال
قبــل از آن نشــان میدهــد.
بــا بهبــود منوهــا و تســهیل جابجایــی در ســایت ،افزایــش ســرعت ســایت و همچنین
فراهــم کــردن امــکان خریــد بــا حداقل تعــداد کلیــک بــرای کاربــران موبایــل میتوانید
فــروش موبایلــی بهتــری داشــته باشــید .یــک نکتــه مهــم را بــه خاطــر داشــته باشــید
کــه طراحــی واکنــش گــرا ( )Responsiveلزومـ ً
ـا بهینهســازی بــرای موبایــل محســوب
نمیشــود .البتــه درســت اســت کــه ایــن نــوع طراحــی از اینکــه کاربــر مجبــور بــه زوم
کــردن و بــه چــپ و راســت بــردن صفحــه شــود ،جلوگیــری میکنــد ،امــا ضرورتـ ً
ـا
یــک تجربــه عالــی بــرای بازدیدکننــدگان موبایلــی را رقــم نخواهــد زد .اساسـ ً
ـا طراحــی
واکنــش گــرا باعــث میشــود کــه تجربــه دســکتاپ (رایانههــای رومیــزی) در موبایــل
هــم «خــوب» بــه نظــر برســد ،امــا پاســخگوی نیازهــای خــاص کاربــران موبایــل
نخواهــد بــود .لــذا ایــن نکتــه را در هنــگام طراحــی در نظــر داشــته باشــید.
مقاله مرتبط :موبایل مارکتینگ چیست و چطور در آن موفق شویم؟
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تاریخچه بلک فرایدی و  11راهکار مؤثر برای افزایش
فروش در این روز
 .10فرآینــد خریــد را بــرای خریدارانــی کــه از روی هــوس تصمیــم میگیرنــد
خالصــه کنیــد

یــک گــزارش نشــان میدهــد کــه  40درصــد از مجمــوع هزینههایــی کــه در
فروشــگاههای آنالیــن میشــود از ســر تصمیمــات ناگهانــی یــا هوسهــای آنــی
اســت .لــذا بهمنظــور افزایــش ایــن خریدهــا بایــد هــر ســنگ و ســنگریزهای را از
ســر راه برداریــد.

 .11از اتوماسیون کمک بگیرید

یکــی ازبهصرفــه تریــن و مؤثرتریــن روشهــا بــرای اوقاتــی کــه کارهــای تکــراری
زیــادی داریــد ،کمــک گرفتــن از اتوماســیون اســت .درواقــع ،بــا ســپردن برخــی از کارها
بــه دســت اتوماســیون ،کیفیــت فعالیتهــای ضــروری تکــراری را بهبــود میبخشــید.
ازجملــه مــواردی ماننــد خدمــات مشــتریان ،مدیریــت موجــودی ،بازاریابــی و فــروش
را بهراحتــی میتــوان بــه اتوماســیون محـ ّ
ـول کــرد.

حرف آخر

همــگام شــدن و همــگام مانــدن بــا جامعــه جهانــی در رویدادهایــی ماننــد بلــک
فرایــدی عــاوه بــر اینکــه باعــث رشــد کســبوکار شــما میشــود ،ســنگ محکــی
اســت کــه میتوانــد قــدرت و توانایــی شــما بــرای مدیریــت امــور مختلــف ،از بازاریابی
گرفتــه تــا نظــارت بــر موجــودی و فــروش را نشــان داده و تقویــت کنــد؛ بنابرایــن،
اگــر واقعـ ً
ـا بــه دنبــال پیشــرفت در دنیــای کس ـبوکار هســتید ،نبایــد فرصتهایــی
ازایندســت را از دســت بدهیــد ،بلکــه الزم و ضــروری اســت کــه بــا برنامهریــزی و
توجــه بــه راهکارهایــی کــه در بــاال بــه آنهــا اشــاره شــد و همچنین بــا در نظــر گرفتن
تجربیــات ســایر شــرکتهایی کــه در ایــن زمینــه قــدم برداشــتهاند ،دســتبهکار
شــوید و اقدامــات علمــی و عملــی مقتضــی را انجــام بدهیــد.
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