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افزایش فروش سایت، پس از کلیک دکمه خرید!
ژان بقوسیان سایت مدیرسبز

اگر می توانستیم کاری کنیم که هرکسی که دکمه خرید یک محصول را کلیک کرد 

خریدش را تکمیل کند، فروش سایت ما 10 برابر می شد. این کار امکان پذیر نیست 

زیرا بسیاری از بازدیدکنندگان برای تفریح، تست دکمه یا موارد دیگر آن را کلیک 

می کنند. ولی می توانیم کاری کنیم که درصد بیشتری از کلیک کنندگان بر دکمه خرید، 

فرایند خرید را تکمیل کنند و فروش بیشتر شود.

همانطور که می دانید خرید از سایت ها اغلب تصمیمی بسیار لحظه ای است، یعنی 

خریدار مردد است که خرید را تکمیل کند یا خیر. اگر همه چیز خوب و راحت پیش 

برود خرید تکمیل می شود. اگر کوچک ترین مشکلی پیش بیاید خرید احتماال ناتمام 

باقی خواهد ماند.
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بیایید 4 راهکار برای تکمیل فرایند خرید و افزایش فروش سایت از لحظه ای که 

بازدیدکننده دکمه خرید را می زند بررسی کنیم.

1. چند مرحله ای کردن خرید
اگر خریدار در هر مرحله ببیند الزم است اطالعات کمی را وارد کند، ترغیب می شود 

مرحله ای  فرایند خرید چند  دنیا  موفق  تمام سایت های  بدهد.  انجام  را  کار  این 

استان، شهر  وارد می کند، سپس شاید  را  ایمیل  و  نام  ابتدا  یعنی خریدار  دارند، 

انجام می شود. پس  آنالین  پرداخت  بعد  مرحله  در  و  پرسیده می شود  آدرس  و 

اگر سایت شما در یک صفحه تمام اطالعات الزم را از خریدار می پرسد الزم است 

تغییراتی ایجاد شود و ورود اطالعات در مراحل خرید به چند مرحله تقسیم شود.

اگر سایت شما با وردپرس ساخته شده است، پالگین های رایگان و پولی زیادی وجود 

 Multistep دارند که این کار را انجام می دهند. برای یافتن این پالگین ها عبارت

Checkout را جست وجو کنید.
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2. استفاده از انگیزاننده های کوچک
حتما افرادی را دیده اید که می خواهند داخل استخر بپرند ولی جرات انجام این 

کار را ندارند. اطرافیان سعی می کنند او را تشویق کنند که این کار را انجام بدهد. 

گاهی این تشویق ها باعث شجاعت فرد می شود و در یک لحظه تصمیم می گیرد 

در آب بپرد. در فرایند خرید هم دقیقا چنین اتفاقی می افتد. بسیاری از کسانی که 

با ترس ها و شک های زیادی مواجه هستند و الزم است  را می زنند  دکمه خرید 

کسی آن ها را تشویق کند که کار را ادامه بدهند.

از  می توانید  خرید  فرایند  در  کرد؟  تشویق  را  خریدار  می توان  چگونه  سایت  در 

جمالت انگیزشی استفاده کنید. یکی از اثرگذارترین جمالت آن است که به خریدار 

باقی  دلخواهش  یا خدمت  به محصول  رسیدن  و  پایان خرید  تا  بگوییم چیزی 

نمانده است.

همچنین در مراحل خرید می توانیم از لوگوهایی استفاده کنیم به برای خریدار آشنا 

انجام  از طریق آن  پرداخت  بانکی که  لوگوی  ایجاد می کند. مثال  اعتماد  و  است 

می شود. اشاره به ضمانت هم در فرایند خرید می تواند اثرگذار باشد. حتی بزرگی 

دکمه پرداخت هم می تواند اثر مثبتی بر تعداد خریدها بگذارد. تمام این موارد 

انگیزاننده های کوچکی هستند که خریدار را تشویق به پیش  رفتن می کنند.
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3. پیشنهادهای قبل از پرداخت
وقتی خریدار اطالعات تماس خود را در سایت وارد می کند و می خواهد وارد مرحله 

پرداخت شود، می توانیم پیشنهاد بدهیم محصوالت دیگری را هم با شرایط ویژه و 

تخفیف، خریداری کند. این پیشنهاد ها که هوشمندانه طراحی شده و محصوالتی 

سایت  فروش  افزایش  بر  زیادی  تاثیر  می تواند  می کند  پیشنهاد  را  مرتبط  کامال 

بگذارد. نکته مهم آن است که زمان ارائه این پیشنهادها هنگامی است که خریدار 

مصمم به خرید است و می خواهد وارد آخرین مرحله فرایند خرید شود که همان 

پرداخت آنالین است.

 Smart Offers برای پیاده سازی این پیشنهادها در وردپرس می توانید از پالگین

استفاده کنید.
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4. صفحه تشکر
صفحه تشکر صفحه ای است که خریدار پس از پرداخت آنالین به آن هدایت می شود. 

خریدار پس از انجام خرید در شرایطی قرار دارد که خیلی راحت تر پیشنهادهای 

خرید را می پذیرد. شما می توانید در صفحه تشکر هدیه ای به خریدار بدهید و در 

همان صفحه پیشنهاد یک خرید دیگر را به او بدهید. عده ای از خریداران بالفاصله 

پس از خریدشان این خرید پیشنهادی شما را هم انجام خواهند داد.

فراهم می کنند که  را  امکان  این   Custom Thank you Page پالگین هایی مثل 

هنگام تعریف محصول، مشخص کنید خریدار پس از خرید به چه صفحه ای هدایت 

شود.

یک صفحه تشکر حرفه ای می تواند فروشتان را به میزان قابل  توجهی افزایش دهد.
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با رعایت این نکات ساده و مهم می توانید فروش سایت را افزایش دهید!
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