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بهترین عبارت برای پایان ایمیل!
براندن جی - بومی سازی: ژان بقوسیان سایت مدیرسبز

در پایان ایمیل چه بنویسیم تا بیشترین نرخ پاسخ را داشته باشد؟
اگر شما هم مثل اکثر افراد در کسب و کارتان از ایمیل استفاده می کنید، احتماال زمان 

زیادی را صرف ساختن محتوای ایمیل می کنید و توجه زیادی به واژگان پایانی ایمیل 

ایمیلی است  نرم افزارهای  اما مطالعه جدید شرکت بومرنگ که تهیه کننده  ندارید. 

نشان می دهد روش به پایان بردن ایمیل خیلی مهم تر از آن است که فکر می کنید.

این مطالعه عبارت پایانی بیش از ۳۵۰ هزار ایمیل را بررسی کرده و نرخ پاسخ دهی 

به عبارات مختلف را با هم مقایسه کرده است. خیلی از ایمیل ها درخواست مشاوره 

یا کمک بودند و درنتیجه انتظار داشتند پاسخی دریافت کنند.

 

https://modiresabz.com/


2

تشکر خوب است!
شما  از  متشکرم،  مثل:  ساده  تشکر  نوعی  با  که  ایمیل هایی  داد  نشان  تحلیل ها 

متشکرم، پیشاپیش متشکرم و غیره تمام می شدند، بیشترین نرخ دریافت پاسخ را 

داشتند که در حدود ۶۲ درصد بود. در مقایسه، ایمیل هایی که با انواع عبارت های 

رسمی تر و سنگین تر مثل ارادتمند شما، با بهترین آرزوها و … تمام می شدند، نرخ 

دریافت پاسخ ۴۶ درصدی داشتند.

این تحلیل نشان می دهد جایگزینی پایان های سنتی و سنگین با یک تشکر ساده، 

نرخ دریافت پاسخ را تا ۳۶ درصد افزایش می دهد.

در ایمیل، »ارادتمند شما« بدترین است!
همچنین این مطالعه فهرستی از هشت امضای رایج را بررسی کرد. در میان این 

هشت امضا، آن هایی که به ترتیب با واژگان»ارادتمند شما« و »با بهترین آرزوها« 

تمام شده بودند، کمترین نرخ دریافت پاسخ را داشتند.

پس کدام عبارت بیشترین پاسخ را دریافت می کند؟

اگرچه هر واژه تشکری خوب است، اما عبارت »پیشاپیش متشکرم« بیشترین نرخ 

دریافت پاسخ یعنی ۶۵.۷ درصد را داشت.

این واقعیت که عبارت »پیشاپیش متشکرم« بیشترین نرخ دریافت پاسخ را داشته، 

اصال تعجب آور نیست؛ زیرا نه تنها تشکر خود را ابراز می کنید، بلکه از کاری که قرار 

است انجام شود هم قدردانی می کنید و همین موضوع به احتمال زیاد شخص 

مقابل را متقاعد می کند که برایتان کاری انجام دهد!
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یک مزیت دیگِر تشکر در انتهای ایمیل
اطالعات بیشتری وجود دارد که از نتایج به دست آمده در مطالعه بومرنگ حمایت 

می کند. محققان دانشگاهی در استرالیا مشاهده کردند که یک تشکر صمیمانه، 

نرخ پاسخ دهی به ایمیل را به شدت افزایش می دهد.

به عالوه، متوجه شدند که با نوشتن واژه »متشکرم« به جای »تشکر«، گیرنده ایمیل 

حس بهتری از فرستنده می گیرد و فکر می کند که شخصیت صمیمی تر و گرمتری 

دارد.

بهترین راه پاسخ دادن به تشکر
شاید گاهی شما گیرنده ایمیل باشید. اگر شما تشکر دریافت می کنید بهترین راه 

پاسخ به این تشکر چیست؟

»خواهش  یا  نیست«  »مشکلی  مثل  رایجی  عبارت  پاسخ،  در  می توانید  همیشه 

می کنم« را بنویسید یا جمله معروف دون کورلئونه در پدرخوانده را در انتهای ایمیل 

بیاورید که »یک روز من هم از شما خواهم خواست لطفی در حقم بکنید!«
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به  را بهترین پاسخ ممکن  زیر  افراد، عبارت  رابرت چالدینی،  استاد قانع سازی  اما 

تشکر دیگران می داند:

»می دانم شما نیز همین کار را برای من می کردید!«

زیرا  می دهد؟   افزایش  را  آینده  در  شما  به  فرد  آن  کمک  احتمال  جمله  این  چرا 

احساس متقابلی که این عبارت در دو طرف ایجاد می کند، قدرت عجیبی به آن 

می بخشد. البته با احتیاط از این عبارت استفاده کنید، چون قطعا نمی خواهید به 

یک سردسته مافیا تبدیل شوید که به افراد بخت برگشته اش گوشزد می کند به او 

بدهکارند و باید در آینده کاری خطرناک و غیرقانونی برایش انجام دهند!

نتیجه تحقیقات در یک جمله
»پیشاپیش متشکرم« بهترین عبارت برای پایان دادن به ایمیل است و باالترین 

نرخ پاسخگویی را ایجاد می کند!

اگر این مقاله را دوست داشتید، لینک آن را در یکی از رسانه های خود قرار بدهید.

پیشاپیش متشکرم!
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