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یک فرٍشگاى اینترنتی خَب چٌ ٍیژگی يایی دارد؟ شاید سَال خیلی 
از دٍستانی کٌ قصد راى اندازی یک فرٍشگاى اینترنتی را دارند يهین 

باشد. نطهئن يستو دغدغٌ بسیاری از افرادی کٌ نی خَايند 
فرٍشگاى اینترنتی داشتٌ باشند این است کٌ فرٍشگاى شان دقیقا باید 

 چٌ شکلی باشد. 

چٌ شکلی باشد؟ فرایند خرید در فرٍشگاى بٌ  چیدنان نحصَالت
اینترنتی آن يا بٌ چٌ صَرتی باشد؟ چٌ طَر باید اعتهاد سازی کنند؟ 
چگَنٌ فرٍش نحصَالت خَد را افزایش ديند ٍ بسیاری از سَاالتی 

کٌ ير کسی کٌ قصد راى اندازی یک فرٍشگاى اینترنتی را دارد در 
 ذينش نرٍر نی کند.

این است کٌ انرٍزى فرٍشگاى يای اینترنتی خَبی در ایران  ٍاقعیت
نشغَل بٌ فعالیت يستند ٍ یک جَرایی نی تَان گفت رقابت با آن 

يا کهی دشَار است. بٌ خاطر يهین بٌ راحتی نهی تَان یک 
راى رقابتی فرٍشگاى اینترنتی را بدٍن در نظر گرفتن نزیت يای خاص 

 در این حَزى رقابتی نَفق شد.  اندازی کرد ٍ انتظار داشت

 

 



 

بت بٌ دیگر از آن جایی يو کٌ راى اندازی یک فرٍشگاى اینترنتی نس
سرنایٌ بیشتری نی خَايد نهی تَان بی  کسب ٍ کاريای اینترنتی

يدف نشخصی پا بٌ  حتها باید با برنانٌ ریزی دقیق ٍگدار بٌ آب زد ٍ 
این عرصٌ گذاشت.

ن باشد صد درصد با شکست نَاجٌ خَايید شد. چَن غیر از ای
درست نثل فرٍشگاى يای اینترنتی کٌ نیلیاردی يزینٌ تبلیغات کردند 

 .ٍ بٌ جایی يو نرسیدند

ٍلی رٍزانٌ فرٍشگاى يای اینترنتی زیادی در ایران راى اندازی نی شَند 
چرا يیچ کدام از آن يا دیجی کاال یا بانیلَ نهی شَند؟ ٍاقعا چٌ 

 است؟ یدر پشت پردى این دٍ فرٍشگاى اینترنتی برتر ایرانراضی 

زیر ندت يا است کٌ فرٍشگاى يای اینترنتی ایرانی ٍ خارجی زیادی را 
نقاط ضعف ٍ قَت ير یک از آن يا  بگَیو وٍ تقریبا نی تَان نظر دارم

يو قصد دارم ٍیژگی يای  کتاب الکترٍنیکیدر این م. ى ارا پیدا کرد
کٌ رٍی با تَجٌ بٌ بررسی يای نَردی یک فرٍشگاى اینترنتی نَفق را 

داشتٌ ام را نثل دیجی کاال ٍ بانیلَ  برتر اینترنتی ایرانفرٍشگاى يای 
 عنَان کنو.

 



 

ير آن چیزی کٌ نیاز دارید تا یک فرٍشگاى اینترنتی  ای بَکدر این 
 .کنونی عنَان نَفق را راى اندازی کنید را 

 

 یک فرٍشگاى اینترنتی نَفق چٌ ٍیژگی يایی دارد؟

خیلی خَب است کٌ يهیشٌ ٍب سایت يا ٍ فرٍشگاى يای اینترنتی 
نَفق ایرانی ٍ حتی خارجی را بررسی کنید ٍ با ریز شدن در این کسب 

ند. کاری کٌ دقیقا ى اٍ کاريا نتَجٌ آن شَید کٌ چٌ طَر نَفق شد
انجام از قبل در ادانٌ قصد دارم با بررسی يایی کٌ  نن انجام دادى ام ٍ

دادم بٌ طَر کلی ٍیژگی يا ٍ چًارچَب اصلی یک فرٍشگاى اینترنتی 
 ديو.بح یتَضنختصرا را عنَان ٍ ير کدام را نَفق 

 

 فرایند خرید در فرٍشگاى اینترنتی.1

اٍلین چیزی کٌ نًو است ٍ باید بٌ آن تَجٌ ٍیژى ای داشت راحتی 
 ٍ طراحی اصَلی فرٍشگاى اینترنتی است. عالٍى بر زیبایی خرید از

آن نیز آسان باشد.  رنتی باید فرایند خرید نحصَالت درفرٍشگاى اینت
این چیزی است کٌ دقیقا در فرٍشگاى يای اینترنتی کٌ نحصَالت 



 

نتعددی دارند ٍ رٍزانٌ ترافیک باالیی دریافت نی کنند باید بٌ خَبی 
 شَد.  رعایت

 ،يهین نَرد باعث نی شَد نشتریان زیادی برای دفعات بعدچرا کٌ 
جزئی از خرید از فرٍشگاى شها را لذت بخش بدانند ٍ بٌ نرٍر زنان 

 دائهی شها شَند.يای نشتری 

تا جایی کٌ نهکن است نراحل خرید را کَتاى کنید. با تَجٌ بٌ 
فقط اطالعاتی کٌ نیاز دارید را از نشتری  ارائٌ نی ديیدنحصَالتی کٌ 

بگیرید. سعی کنید عضَیت در سایت ينگام خرید را اجباری نکنید ٍ 
طی چند نرحلٌ اطالعات تهاس افراد را دریافت کنید. نثال اٍل نام ٍ 

نام خانَادگی را از نشتریان دریافت کنید ٍ سپس بعد از نًایی کردن 
 ا دریافت کنید.خرید خَد، آدرس پستی را از آن ي

يهان ابتدا فرم طَالنی را برای  یتصَر کنید ينگام خرید نحصَل
! چٌ اتفاقی نی افتد؟ دادى شَدعضَیت اجباری بٌ نشتریان نشان 

نسلها خیلی از افراد حَصلٌ کافی ندارند ٍ يهان لحظٌ صفحٌ خرید 
 را ترک نی کنند.

 

 

 



 

 .سیستو اتَناتیک سازی فرایند يا2

يهانطَر کٌ اشارى کردم بٌ خاطر ترافیک باال در فرٍشگاى يای اینترنتی 
خیلی از کاريا را نهی تَان بٌ صَرت دستی انجام داد ٍ حتها باید 

 سیستو يای اتَناتیکی را طراحی ٍ راى اندازی کنید. 

بٌ عنَان نثال بسیاری از افراد ينگام خرید از فرٍشگاى اینترنتی شها 
ينگام  یبرایشان پیش بیاید ٍ بٌ دالیل نختلفنهکن است نشکلی 

نجبَر باشند از ادانٌ کار دست نًایی کردن ٍ پرداخت آنالین ٍجٌ 
 بکشند.

نهکن است يهان لحظٌ ارتباطشان با اینترنت قطع شَد. نهکن 
است يهان لحظٌ بفًهند در کارت بانکی خَد نَجَدی کافی ندارند! 

 از دسترس خارج شدى باشد.یا نهکن است اصال سایت شها آن لحظٌ 

بٌ يهین دلیل بًتر است بٌ چنین افرادی دٍبارى یادآٍری کنید کٌ قرار 
بَد چٌ کاری را انجام ديند. این نَرد يو فقط با سیستو يای 

در فرٍشگاى اینترنتی خَد  یاتَناتیک انکان پذیر است. باید سیسته
ند ى اشدداشتٌ باشید تا بٌ افرادی کٌ با چنین نشکالتی نَاجٌ 

 ایهیلی ارسال شَد ٍ یادآٍری برای خرید نحصَل نَرد نظر شَد.

 



 

نطهئن باشید رٍزانٌ افراد بسیاری نهکن است بٌ دالیل نختلف از 
خرید نحصَل خَد صرف نظر کنند ٍ از دست دادن این افراد ضرر 

بسیار بزرگی برای کسب ٍ کار شها خَايد بَد. در ادانٌ در نَرد 
يای اتَناتیک سازی فرایند يا در بًبَد تجربٌ استفادى از سیستو 

 ی در فرٍشگاى يای اینترنتی بیشتر تَضیح خَايو داد.بر کار

 

 در فرٍشگاى اینترنتی .اعتهاد سازی3

از شاید باٍرتَن نشَد ٍلی با ٍجَد این يهٌ فرينگ سازی باز يو نن 
خرید اینترنتی ترس دارم ٍ زنانی کٌ نی خَايو کاالیی را از سایتی 

خریداری کنو نی ترسو. خیلی از افراد يستند کٌ دقیقا نثل نن 
 يستند ٍ اعتهاد سازی برای افرادی نثل نن بسیار سخت است.

یکی از نًهترین ٍ کلیشٌ ای ترین نَاردی کٌ باعث اعتهاد سازی در 
فرٍشگاى يای اینترنتی نی شَد داشتن ای نهاد است. داشتن اینهاد 

قرار دادن آن در جایی از فرٍشگاى اینترنتی ٍ دیگر نجَز يای نَجَد ٍ 
 کٌ در دید عهَم باشد بسیار ٍاجب است.

 



 

البتٌ اعتهاد سازی در فرٍشگاى يای اینترنتی فقط بٌ اینهاد ٍ دیگر 
نجَز يا ختو نهی شَد ٍلی تا حدٍدی ترس از خرید را در بسیاری از 

 افراد بٌ شدت کايش نی ديد.

برند يایی کٌ با آن يا يهکاری نی سعی کنید لَگَی اسپارنسر يا ٍ 
 فَتر سایت قرار ديید. قبل ازکنید را در صفحٌ اٍل سایت ٍ 

ثبت شکایات در پیگیری سفارشات ٍ اختصاصی بٌ نام  صفحاتی
بی قرار ديید تا نشخص شَد  فرٍشگاى اینترنتی خَدننَی اصلی 

تفاٍت بٌ نشتریان خَد نیستید ٍ يهیشٌ پیگیر سفارشات ٍ 
 يای آن يا يستید.درخَاست 

قَانین بازگشت ٍجٌ ٍ نرجَعی کاال را حتها بٌ طَر ٍاضح بیان کنید. 
طَری از قَانین برگشت کاال ننَیسید کٌ نشتریان فکر کنند اصال 

شانل کاالی آن يا نهی شَد. بعضی ٍقت يا الکی است ٍ گارانتی 
پیچیدگی در بیان قَانین بازگشت کاال باعث نی شَد نشتری گیج 

 ٍ اعتهادش از فرٍشگاى اینترنتی نَرد نظر سلب شَد. شَد

پشتیبان آنالینی کٌ يهیشٌ پاسخ گَ باشد بسیار ايهیت دارد. 
بسیاری از نشتریان بنا بٌ دالیلی دٍست ندارند تهاس تلفنی با 

پشتیبانی داشتٌ باشند. بٌ خاطر يهین پشتیبانی کٌ يهیشٌ در 



 

یان يهراى باشد تا نشکلی یا سایت آنالین باشد ٍ قدم بٌ قدم با نشتر
 سَالی برایشان پیش نیاید اعتهاد سازی را چندین برابر نی کند. 

خیلی از نشتریان درست ينگام تسَیٌ حساب سَال برایشان پیش 
ديد بنی آید ٍ ينگانی کٌ کسی نباشد پاسخ سَال آن يا را 

 .خَايند شدبالفاصلٌ از تکهیل فرایند خرید خَد ننصرف 

دقیق طراحی کنید. کانل ٍ با نا ٍ دربارى نا را بٌ صَرت صفحٌ تهاس 
در صفحٌ تهاس با نا دقیقا نشخص کنید برای چٌ کاری باید با چٌ 
ٍاحد ٍ یا بخشی تهاس گرفتٌ شَد. در صفحٌ دربارى نا تیو خَد را 

نعرفی کنید ٍ تعداد کارکنان ٍ بیَ گرافی ير کدام را بنَیسید ٍ حتها 
 بنَیسید.نیز ت خَد را نشخصات دقیق نحل شرک

 

 صفحٌ اصلی فرٍشگاى اینترنتی.4

يدف اصلی يهٌ نا در فرٍشگاى اینترنتی يدایت بازدید کنندى بٌ 
صفحات خرید نحصَل است. یکی از نکاتی کٌ در صفحٌ اصلی 

قرار دادن باید حتها بٌ آن تَجٌ کنید خَد فرٍشگاى اینترنتی 
نحصَالت پر فرٍش، پیشنًاد يای ٍیژى، جدیدترین نحصَالت ٍ 

 نحصَالت تخفیف دار است. 



 

نَارد ذکر شدى را نی تَانید در قالب اسالید شَ باالی فرٍشگاى 
اینترنتی خَد قرار ديید.البتٌ کٌ ٍجَد اسالید شَ در فرٍشگاى 

رد یر نی گاینترنتی بسیار نًو است. تصاٍیری کٌ در اسالید شَ قرا
 د.نفَق العادى باش CTAباید بسیار حرفٌ ای ٍ ترغیب کنند يهراى با 

 

 
 

برای ٍرٍد بٌ دستٌ بندی يا بنريای جذابی طراحی کنید ٍ در نیانٌ 
صفحٌ اصلی فرٍشگاى اینترنتی خَد قرار ديید. درست نثل دیجی 

نا ننظو کاال ٍ بانیلَ کٌ بنريایی برای دستٌ بندی يای خَد بٌ صَرت 
 جذاب قرار دادى اند.يای يهراى با دعَت بٌ اقدام 
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در فَتر فرٍشگاى اینترنتی خَد نهاد يا ٍ ننَيای ضرٍری کٌ باید در 
نعرض دید بازدید کنندگانتان قرار داشتٌ باشد را قرار ديید. دقیقا 

يهان نَاردی کٌ نربَط بٌ اعتهاد سازی است. ننَيایی با عنَان : 
و خصَصی، سَاالت نتداٍل، راينهای خرید از سیاست يای حری

 سایت، پیگیری سفارشات، تهاس با نا، دربارى نا ٍ ... 
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 :بانیلَ سایت فَتر

 
 فَتر سایت دیجی کاال:

 
يهچنین کار جالبی کٌ دیجی کاال انجام دادى است با تَجٌ بٌ بازدید 

در يای قبلی نشتریان از نحصَالت نَرد عالقٌ شان آن يا را دٍبارى 
نعرض دیدشان قرار نی ديد. نثال شها با نراجعات قبلی خَد بٌ 

دیجی کاال از یک سری از نحصَالت صَتی تصَیری دیدن کردى اید با 
ٍرٍد دٍبارى بٌ سایت دیجی کاال دٍبارى دیدن آن نحصَالت بٌ شها 
پیشنًاد دادى نی شَد. این سیستو يو بٌ فرٍش بیشتر نحصَالت 

 کهک بسیاری نی کند.در فرٍشگاى اینترنتی 
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 .صفحات فرٍد در فرٍشگاى اینترنتی5

بٌ نظر نن ير ٍب سایتی با ير نَضَعی باید از صفحٌ فرٍد استفادى 
کند. صفحٌ فرٍد ير صفحٌ ای است کٌ بازدیدکنندى را تبدیل بٌ سر 

 نخ کند. ننظَر يهان جذب کاربر ٍ تبدیل آن بٌ نشتری است.

فکر نی کنند برای فرٍشگاى اینترنتی نهی بر خالف خیلی از دٍستان کٌ 
خَب  حی کرد نن بٌ شها نی گَیو نی شَد،تَان صفحات فرٍد طرا

يو نی شَد. بٌ پاپ آپ بانیلَ کٌ در سایت چطَر قرار دادى است 
 خَب تَجٌ کنید.
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بانیلَ با يهکاری سایت چطَر لندینگ پیجی از نَع پاپ آپ طراحی 
راينها برای انتخاب لباس برای آقایان  کردى ٍ از طریق آن کتاب چٌ ای

تًیٌ کردى است ٍ از طریق آن اطالعات تهاس افراد زیادی را در رٍز 
دریافت نی کند. خب نسلها از آنجایی کٌ بانیلَ یک فرٍشگاى 

اینترنتی دارای کااليای نختلف از جهلٌ پَشاک آقایان است چنین 
 د.نکاربرانی قطعا بٌ دردش نی خَر
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ا بٌ شها نشان دادم تا فکر نکنید چَن فرٍشگاى اینترنتی این نهَنٌ ر
نهی تَانید يدیٌ ای بٌ کاربرانتان در  استدارای کااليای فیزیکی شها 

 ازای دریافت اطالعات تهاس شان بديید.

البتٌ برای دریافت اطالعات تهاس بازدید کنندگان در یک فرٍشگاى 
لندینگ  هدى ترین آن يایکی از ع. ٍجَد دارداینترنتی راى يای زیادی 

چیزی کٌ خیلی نًو است  است. ٍلیپیج يای ارائٌ کديای تخفیف 
تفکیک جنسیت در دریافت اطالعات تهاس بازدید کنندگانتان است. 

اگر اجناسی خاص برای خانو يا ٍ یا آقایان نی فرٍشید حتها این 
 نکتٌ را رعایت کنید.

آرایشی بانَان از طرف بانیلَ باريا پیش آندى برای نن آفريای لَازم 
 آندى است! ٍ این یعنی شکست در ایهیل نارکتینگ بٌ نرٍر زنان!

ی بًتر است جزئیاتبرای طراحی صفحات فرٍد در فرٍشگاى اینترنتی 
د را حذفشان کنید. برای درک بًتر کٌ باعث حَاس پرتی کاربر نی شَ

کاال نگايی این قضیٌ بًتر است بٌ لندینگ پیج يای بانیلَ ٍ دیجی 
بیاندازید. صفحات اختصاصی ٍ بدٍن داشتن ننَ را برای صفحات 

فرٍد خَد طراحی کردى اند ٍ این نَرد قطعا باعث افزایش نرخ تبدیل 
 خَايد شد.

 



 

 .دستٌ بندی نحصَالت6

ير فرٍشگاى اینترنتی باید دستٌ بندی دقیقی از نحصَالت خَد را 
بٌ صَرت نجزا برای  ارائٌ کند. دستٌ بندی نحصَالت بًتر است

دستٌ ای از نحصَالت باشد. نعهَال دستٌ بندی نحصَالت یک 
با نام برند آن نحصَل نجزا شَد. نثل دستٌ است فرٍشگاى بًتر 

بندی تلَیزیَن بًتر است با برند يای ای جی ٍ سانسَنگ ٍ دیگر 
 .باشدبرند يا نجزا 

خاص کاربران را  یبستٌ بٌ نَع کاال يا سعی کنید با دستٌ بندی يا
برای رسیدن بٌ يدف اصلی خَد راينهایی کنید. نثل دستٌ بندی بر 

بًترین کار برای این  ،اساس نَع برند، سایز یا رنگ بندی ٍ بازى قیهت
 است کٌ کاربر زٍدتر نحصَل نَرد نظر خَد را پیدا کند.

جکس درست نثل دیجی کاال برای دستٌ -سعی کنید از تکنَلَژی ای
فرٍشگاى اینترنتی خَد استفادى کنید. البتٌ از تکنَلَژی  بندی يای

نی کند استفادى کنید تا سئَ صفحات  شان يایی کٌ گَگل بًتر درک
 فرٍشگاى اینترنتی شها بٌ نشکل بر نخَرد.

 

 



 

 .صفحٌ نحصَالت در فرٍشگاى اینترنتی7

یکی از نًهترین قسهت يا در یک فرٍشگاى اینترنتی صفحٌ 
نحصَالت باید دارای تَضیحات دقیق از  نحصَالت است. صفحٌ

ٍ نحصَل نَرد نظر باشد. سعی کنید نزیت يا ٍ ٍیژگی يای خاص 
نحصَل خَد را با استفادى از بَلت )نقطٌ يای تَ پر( نشخص اصلی 
 کنید.

تا جایی کا انکان دارد تَضیحات کانل ٍ نفصلی را در نَرد کاالی 
البتٌ اٍل تَضیحات کَتاى را نشان ديید ٍ سپس با خَد ارائٌ ديید. 
 " تَضیحات کانلتری را بٌ نشتریاناطالعات بیشتر"استفادى از دکهٌ 

 ارائٌ ديید.

اگر نحصَل شها با دیگر نحصَالت قابل نقایسٌ يستند حتها 
 قرار ديید.خَد در صفحٌ نحصَل را قسهت نقایسٌ ای از آن يا 

بَط بٌ نحصَل نَرد نظر باید قسهت نظرات ٍ پرسش ٍ پاسخ نر
فعال باشد. بسیاری از نشتریان فقط با دیدن نظرات نشتریان راضی 

 سهت دکهٌ خرید نی رٍد.بٌ دستشان 

 

 



 

 اگر نحصَل شها گارانتی خاصی از شرکتی دارد حتها آن را ذکر کنید.

اگر نحصَل شها يدیٌ ای دارد حتها آن را بٌ کاربر در يهان صفحٌ 
 نشان ديید.

نحصَل شها تخفیف خاص ٍ نحدٍدی دارد بًتر است آن را بٌ اگر 
صَرت شهارش نعکَس در يهان صفحٌ نشان ديید. چرا کٌ این کار 

 باعث نی شَد کاربران بیشتری ترغیب بٌ خرید آن نحصَل شَند.

نحصَالتی کٌ نکهل ٍ نرتبط بٌ نحصَل نَرد نظر کاربر يستند را بٌ 
این کٌ کاربر نحصَل نَرد نظرش را اٍ نشان ديید. بًتر است بعد از 

 اضافٌ کرد نحصَالت نرتبط را بٌ اٍ پیشنًاد ديید.  خرید بٌ سبد
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تصاٍیر نحصَالت بسیار نًو يستند. یکی از آیتو يای جذب نشتری 
تصاٍیر نحصَل است. سعی کنید از تصاٍیر در فرٍشگاى اینترنتی 

دى کنید. جا ٍاقعی در زٍایای نختلف در صفحٌ نحصَالت خَد استفا
بٌ جایی تصاٍیر را آسان کنید تا ير کاربری بٌ آسانی بتَاند نحصَل 

نَرد نظر خَد را بٌ صَرت کانل بررسی کند. درست نثل دنیای 
 ٍاقعی!

دکهٌ يای افزٍدن بٌ سبد خرید ٍ تسَیٌ حساب باید کانال ٍاضح ٍ 
 در نعرض دید باشند.

ٍجٌ، تحَیل فَری، : نَاری با عنَان گارانتی بازگشت نکتٌ نًو 
ضهانت اصل بَدن کاال، پرداخت ٍجٌ در نحل بٌ صفحٌ نحصَالت 

 خَد اضافٌ کنید تا اعتهاد سازی در لحظٌ خرید قطعی شَد.
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 بًبَد تجربٌ کاربری در فرٍشگاى اینترنتی.8

یکی از نًهترین کاريا فرايو کردن نحیطی انن برای خریدی لذت 
ری قبل از خرید ٍ حتی بعد از بخش است. باید کاری کنید تا نشت

خرید از فرٍشگاى شها خَشحال ٍ راضی باشد. باید کاری کنید کٌ 
دٍبارى نیل داشتٌ باشد از نحصَالت فرٍشگاى اینترنتی شها استفادى 
کند. نکات زیادی در بًبَد تجربٌ کاربری ٍجَد دارد کٌ بٌ اختصار بٌ 

 نهَنٌ ای از آن يا اشارى خَايو کرد.

 

 ریسپانسیَ بَدن فرٍشگاى اینترنتی

ری نی زنو بٌ قسهت س وير زنانی کٌ بٌ گَگل آنالیتکس سایت
درصد از  44تقریبا  نتَجٌ آن نی شَم کٌٍ  تکنَلَژی نگايی نی کنو

بازدید کنندگان سایتو کاربران نَبایلی يستند. اینکٌ فرٍشگاى 
 ست. ٌ بسیار نًهی الاینترنتی شها باید ریسپانسیَ باشد نسئ

کاربران نَبایلی زیادی نهکن است در رٍز از فرٍشگاى اینترنتی شها 
بازدید کنند ٍ تغییر صفحات فرٍشگاى اینترنتی شها در دستگاى يای 

اگر غیر از این باشد نطهئن باشید  نَبایلی بسیار حائز ايهیت است.
 .دست خَايید دادنشتریان بسیار زیادی را در رٍز از 



 

اگانٌ ای برای کاربران نَبایلی درست کنید ٍ سعی نکنید نسخٌ جد
برای آن يا نسخٌ دیگری از فرٍشگاى تان را نهاش ديید. باید 

فرٍشگاى اینترنتی خَد را برای تهام دستگاى يا بًینٌ کنید. اینکٌ 
درست کنید بٌ سئَ سایت تان بسیار  Mobile/صفحٌ ای با آدرس 
کٌ بانیلَ انجام دادى این دقیقا اشتبايی است  لطهٌ ٍارد نی کند.

 است.

 

 سرعت بارگذاری فرٍشگاى اینترنتی

سرعت بارگذاری صفحات فرٍشگاى اینترنتی بسیار نًو است. بٌ 
خصَص برای ٍب سایت يایی کٌ ترافیک باالیی در رٍز دارند. اگر 

کند باشد شها سرعت بارگذاری ٍ جست ٍ جَ در فرٍشگاى اینترنتی 
. خَايند شدقطعا نشتریان زیادی از خرید نحصَالت شها ننصرف 

انرٍزى تعداد کاربران کو حَصلٌ در اینترنت زیاد شدى اند ٍ باید بیش 
 از پیش بٌ فکر آن يا باشید.

نیلی ثانیٌ تاخیر در  144سایت آنازٍن اعالم کردى بَد بٌ ازای ير 
 نی یابد. بارگذاری صفحات یک درصد از فرٍشش کايش 

 

 



 

 استفادى از ایهیل يای شگفت انگیز

بٌ سیستو يای اتَناتیک سازی فرایند يا اشارى ای  ابتدای ای بَک
کردم. يو اکنَن قصد دارم در نَرد بًبَد تجربٌ کاربری تَسط ایهیل 

 يای شگفت انگیز صحبتی داشتٌ باشو.

بسیاری از نَاردی کٌ تا االن ذکر شدى نهکن است بسیار يزینٌ بر 
باشد ٍلی باید بگَیو ٍاقعا ارزشش را دارد. بٌ عنَان نثال سیستهی 

)بر اساس طراحی کنید تا افرادی کٌ سبد يای خرید سنگین خَد را 
بٌ ير دلیلی ريا کردى اند را با ایهیلی دٍبارى شگفت زدى کنید. قیهت( 

درصد تخفیف ارسال  24افراد بٌ صَرت اتَناتیک ایهیلی با برای این 
 کنید.

یا از ایهیل يای بیش فرٍشی استفادى کنید. بٌ عنَان نثال برای فردی 
نکهل ایهیل کنید. نثال کیف  یکٌ لپ تاپی خریدى است پیشنًاد يا

لپ تاپ یا فن خنک کنندى لپ تاپ. تَجٌ داشتٌ باشید کٌ سیستو 
کند کٌ بعد از رسیدن نحصَل بٌ دست فرد برای  شها باید طَری عهل

اٍ ایهیل بیش فرٍشی ارسال شَد. احتهالش بسیار باال است فردی کٌ 
يزار تَنانی يو  54نیلیَن تَنانی را خریدى است یک فن  3لپ تاپ 

 بخرد!



 

بًتر است از فرصت يا بٌ خَبی استفادى کنید. چند ٍقت پیش 
ٍ  کٌ پکیج کانلی برای زلزلٌ ایهیلی از طرف بانیلَ دریافت کردم

پیشنًاد دادى بَد. بانیلَ از زلزلٌ يای اخیر استفادى  رٍزيای بحرانی
کردى بَد ٍ پکیجی رٍ با ٍسایل ضرٍری ينگام زلزى آنادى کردى بَد. 
 نثال جادر خَاب ٍ ير آن چیزی کٌ بعد از زلزلٌ بٌ آن احتیاج داریو!

 
کهپین يای يَشهندانٌ  شها يو نی تَانید برای نناسب يای خاص

ای راى اندازی کنید. نثال برای رٍز نادر، رٍز پدر، رٍز ٍلنتاین ٍ ... 
 پیشنًاد يا ٍ آفر يای ٍیژى ای از طریق ایهیل ارائٌ ديید.
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در کل باید ایهیل يای ننحصر بٌ فردی داشتٌ باشد. برای ير خریدار 
ها کردى است شباید ایهیلی ارسال شَد ٍ از اٍ بابت اعتهادی کٌ بٌ 

در  ٍی سفارش کٌ عنَان کنیدتشکر شَد. يهچنین در ایهیل نَرد نظر 
حال بستٌ بندی ٍ ارسال است ٍ از بابت اینکٌ بٌ زٍدی نحصَل 

نی رسد اطهینان خاطر داشتٌ سفارش دادى شدى اش بٌ دستش 
 باشد. 

چنین ایهیل يایی حس خَبی بٌ نشتری ننتقل نی کند ٍ عالٍى بر 
  باعث نی شَد اٍ بٌ یک نشتری ٍفادار تبدیل شَد.برند سازی 

 

 آنَزش خرید نحصَالت

تًیٌ  فرٍشگاى اینترنتی تاناز نحَى خرید نحصَالت از  یکانل آنَزش
قرار ديید.  ننَ يای اصلی ٍ يهچنین صفحٌ نحصَالتکنید ٍ در 

باید بٌ طَر کانل  نَزش فرایند خرید نحصَالت از فرٍشگاى اینترنتیآ
اضافٌ کردن نحصَل بٌ سبد خرید ٍ تسَیٌ بٌ فقط ید نباباشد. 

 اشارى کنید.حساب 

 

 



 

بلکٌ در ٍاقع طَری باید آنَزش خَد را تًیٌ کنید کٌ تهام جَانب یک 
خرید خَب از سایت را پَشش ديد. نثال در آنَزش خَد نحَى 

جست ٍ جَی پیشرفتٌ در سایت از طریق دستٌ بندی نحصَالت تا 
 ديید.  تَضیحرسیدن بٌ يدف اصلی نشتری را 

 

  نتداٍل سَاالت بٌ پاسخ

 جلب ٍ کاربری تجربٌ بًبَد در کاربران احتهالی سَاالت بٌ پاسخ
 سَاالت از لیستی اینکٌ برای. است گذار تاثیر بسیار بیشتر اعتهاد

 را خَدتان است کافی ديید پاسخ يا آن بٌ ٍ کنید درست نتداٍل
 است نهکن کنید نی فکر کٌ را سَاالتی ٍ بگذارید تان نشتریان جای
 . ديید پاسخ يا آن بٌ ٍ کنید طرح را آید بَجَد يا آن برای

 کاربران ٍ نشتریان از دریافتی يای ایهیل بٌ تَانید نی يهچنین
 سَاالت جا آن باشید نطهئن. بزنید سری خَد اینترنتی فرٍشگاى
 . ديید پاسخ يا آن بٌ ٍ کنید پیدا تَانید نی را بسیاری

 کاال دیجی فرٍشگاى نتداٍل سَاالت بٌ است کافی بًتر درک برای
 .بیاندازید نگايی



 

 
 

 چند نکتٌ اضافی ٍ نًو :

سعی کنید تعداد افرادی کٌ تا این لحظٌ نحصَل نَرد نظر را خریدى 
اند را در صفحٌ نحصَل نشان ديید. يهچنین تعداد باقی ناندى از 

نحصَل فَق در انبار يو نشان ديید. ير دٍ نَارد باعث افزایش 
 فرٍش نحصَالت نی شَد.

اگر نحصَلی در انبار نَجَد نیست سعی کنید از دید کاربران پنًانش 
کنید. زنانی کٌ کاربر سعی نی کند نحصَل نَرد نظر خَد را با جست 

کلهٌ با ٍ جَ در فرٍشگاى اینترنتی شها پیدا کند ٍ بٌ نحض دیدن 
شَد. نی حس بدی بٌ اٍ ننتقل  نسلهانَاجٌ شَد،  "نانَجَد است"
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را در انبار نَجَد ندارید سعی کنید نحصَالت  زنانی کٌ نحصَلی
 جایگزین ٍ نرتبطی بٌ نشتریان پیشنًاد ديید.

قیهت بستٌ بندی ٍ يزینٌ پست را با قیهت اصلی نحصَل یکی 
تا جایی کٌ براتَن نقدٍر است يزینٌ يای اضافی را از دید کاربر کنید. 

َجٌ بٌ بسیاری از سبد يای خرید تَسط نشتریان با تپنًان کنید. 
 يزینٌ يای اضافی در نرحلٌ آخر خرید ريا نی شَند.

 

 جهع بندی ٍ سخن آخر

سعی کردم تهام ٍیژگی يای یک فرٍشگاى اینترنتی  در این ای بَک
نَفق را با بررسی فرٍشگاى يای اینترنتی ننتخب ایرانی یعنی دیجی 

در  انید تهام نَاردی کٌکاال ٍ بانیلَ عنَان کنو. نطهئن باشید اگر بتَ
عنَان کردم را بٌ خَبی در فرٍشگاى اینترنتی خَد پیادى  این ای بَک

 سازی کنید تا حدٍد زیادی نَفق خَايید شد.

 از نَاردی کٌ بٌ آن يا اشارى شدالبتٌ يهانطَر کٌ اشارى کردم بسیاری 
يزینٌ يای زیادی را در بر دارد ٍ باید بٌ تیو برنانٌ نَیسی تان نحَل 

زش این را دارد کٌ بٌ یکی از نَفق ترین فرٍشگاى شَد. ٍلی ٍاقعا ار
 اینترنتی يای ایران تبدیل شَید.



 

سیستو يای يَشهندانٌ ٍ پیچیدى زیادی در فرٍشگاى يای اینترنتی 
حال اجراست کٌ با تَجٌ بٌ بکارگیری آن يا فرٍش يای  دنیا در

 نجَنی نی تَان ایجاد کرد. 

ارد با تَجٌ بٌ جنسیت ٍ بٌ عنَان نثال فرٍشگاى آنازٍن سیستهی د
 نَع پرسَنای فرد نَرد نظر نی تَاند نحصَالتی را بٌ اٍ پیشنًاد ديد

. درست نثل چیزی کٌ در گَگل کٌ بٌ آن يا عالقٌ نند است
آنالیتکس نی تَانید بررسی کنید. البتٌ تا حدٍدی درست است ٍ نی 

 .تَان گفت چنین ٍیژگی در یک فرٍشگاى اینترنتی فَق العادى است

اگر تَجٌ کردى باشید در فرٍشگاى اینترنتی بانیلَ بٌ يیچ ٍجٌ بٌ 
چنین چیزی تَجًی نشدى است ٍ شها ير بار بٌ این فرٍشگاى 

اینترنتی نراجعٌ نی کنید پلن نربَط بٌ پیشنًاد يای ٍیژى لباس زیر 
 زنانٌ يهیشٌ در نعرض دید يهگان است!

استفادى کافی را بردى باشید. فرصت نشد بٌ  انیدٍارم از این ای بَک
خیلی چیزيا از جهلٌ تَلید نحتَا در فرٍشگاى اینترنتی صحبت کنو ٍ 

نَن از اینکٌ تا خیلی از نَارد را خالصٌ ٍار بٌ آن يا اشارى کردم. نه
  يو يهراى نن بَدید. انتًای این ای بَک

 



 

ای برای دریافت آنَزش ي درخَاست نی کنواز شها دٍستان عزیز 
" يهیار ٍببیشتر در حَزى دیجیتال نارکتینگ بٌ ٍب سایت نا یعنی "

نراجعٌ کنید. کافی اسو يهیار ٍب را در گَگل جست ٍ جَ کنید تا 
 سایت نا را پیدا کنید.

 

 اگر این ای بَک را دٍست داشتید آن را بٌ اشتراک بگذارید
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