ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوری ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎن
را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻟﯿﻼ ﺣﯿﺪری | ﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۵
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﮔﺎﻫﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﺳﻮدآوری ﺑﺎﻻ ﻋﻤﺪه ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن وﺑﺴﺎﯾﺘﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ) KissMetricsوﺑﺴﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
درﺑﺎره ی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻧﺤﻮه ی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ(  96درﺻﺪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ دﯾﺪن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮدن درﺻﺪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺳﺎﯾﺖ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺮد؟
راه ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮدن ﺳﻮدآوری وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﺎن وﺟﻮد دارد اﻣﺎ  10ﻣﻮرد ﻣﻮﺛﺮ آن در زﯾﺮ
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﯿﺪ
اﮐﺜﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﺎی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺤﺼﻮل ،ﺧﻮد آن را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺪﺗﺮ از آن ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮی درﺑﺎره ی ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺎن ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮل ،ذﻫﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد را در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن آن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل
ﺧﺮﯾﺪﺗﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ رود.
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﯾﺨﭽﺎل ﺑﻪ ﺟﺎی »ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد«
از ﺟﻤﻠﻪ ی »ﻏﺬاﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻨﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ را ﻧﺪﻫﺪ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺨﺮﻧﺪ.
ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﮕﻮﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﮑﺴﯽ از ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎده ی آن را ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ .از اﯾﻦ رو ﺣﺘﻤﺎ ﺷﺮح
آن را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ی ﮐﺘﺎب ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان »ﻧﺤﻮه ی اﯾﺠﺎد ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ از ﭘﺎﯾﻪ« را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی »ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ« از ﺟﻤﻠﻪ ی »ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه ،ﻃﺮﺣﯽ روﺷﻦ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ«
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﯿﺪ

در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۸۸درﺻﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات آﻧﻼﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻈﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی
ﻧﻈﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮب اﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ رو دارﯾﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ و…( وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ از ﻧﻈﺮات ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺴﺎزﯾﺪ و در ﻣﻌﺮض
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﺑﺎ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺷﻮﯾﺪ
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﯿﺎم ﺗﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دو ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ :اول اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺪف ﺧﻮد

را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .دوم آن را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺴﺘﺮه ی زﯾﺎدی از ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮرﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را از زﻣﺎن ﺑﺮده اﻧﺪ .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺨﺼﺺ و زﺑﺎن
ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﺘﺮی و ﻧﯿﺎز ﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از واژﮔﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ،رﺳﻤﯽ ﺗﺮ

و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮ ﺑﺮای ﺣﺮﻓﻪ ای ﻫﺎ و از واژﮔﺎن ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ ،ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ و آﺳﺎن ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮدآوری ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎن را ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﯿﺪ
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺲ اﻧﺴﺎن ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ اوﺳﺖ ،از ﺗﻮﺻﯿﻔﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﻓﺮدی در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻧﺮم اﻓﺰار ،دﻣﻮی آن را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺰاﯾﺎی
ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎن را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﯿﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ از آن ﺑﺮﻧﺪارد.
راه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ

 KissMetricsﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ اﺛﺮ راه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮ ﺳﻮدآوری ﺳﺎﯾﺖ ،دو وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد
ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﺗﻤﺎس را ﻧﻮﺷﺘﻪ و در دﯾﮕﺮی ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ  54درﺻﺪ از
ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﮐﻞ ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ اول ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ،اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮی را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
وﺑﺴﺎﯾﺖ را ارزﺷﻤﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎی ﺗﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ
ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﮑﺎﺗﯽ درﺑﺎره ی ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﯿﺪ ﮐﺎﻻی
دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺑﻮدﺟﻪ ی ﺷﻤﺎ رﺑﻂ دارد .اﻣﺎ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ

وﻗﺘﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﺎن ﻣﯽ رود اﺣﺴﺎس ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ از ﺷﻤﺎ
ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ را آﺳﺎن ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ وﺑﮕﺮدﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺻﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎﯾﺘﯽ دﯾﺪن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ در ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﮏ اول ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺮﺳﻨﺪ آن را ﺑﺴﺘﻪ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺮﯾﺪ و ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت را ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺎده و ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮی از دادن آن ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد .در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ی ﻋﻀﻮﯾﺖ را ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮی در

آﻧﺠﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و دﯾﮕﺮ ﻟﺰوﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ دوﺑﺎره ی اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺮدن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮی را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ

ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮی از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎد او را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎی ﻣﺮدد ﯾﺎ ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
راه ﻫﺎی درآﻣﺪزای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﺮوش را ﻧﯿﺰ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ
اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﺮوش ﺗﺎن ﺑﻪ آن ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد دﻟﺨﻮاه ﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻓﺮوش ﻓﻀﺎی
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﺑﺰﻧﯿﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ وﯾﺪﺋﻮ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اول ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎن را
ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﻨﻔﻌﺖ آن را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻨﯿﻦ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮی
را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

