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13 استراتژی دیجیتال مارکتینگ فروشگاه آنالین
تهیه و ترجمه: محمدرضا عابدینی - تیم تحریریه مدیرسبز

با وجود اینکه در عصر دیجیتال زندگی می کنیم، همچنان چالش های زیادی برای 

وب سایت های فروشگاهی وجود دارد. رقابت بین میلیون ها محصول بسیار شدید 

است. در این میان ابزاری قدرتمند وجود دارد )گوگل( که کاربران به راحتی با جستجو 

در آن می توانند قیمت ها و مشخصات محصوالت را بررسی کنند و بهترین گزینه خرید 

را انتخاب کنند و تصمیم بگیرند قبل از ورود به سایت شما چه چیزی بخرند. حال با 

توسعه و رشدی که امروزه دیجیتال مارکتینگ داشته، این 13 استراتژی در دیجیتال 

مارکتینگ بسیار اهمیت دارند تا شما هم بتوانید با اجرای این موارد، سهمی از 2.8 

ترلیون دالر ساالنه این بازار داشته باشید.

1. تصویر محصول را به بهترین شکل نمایش دهید
کاربران و خریداران دوست دارند که تقریبا به هر نوع اطالعات در هر زمانی دسترسی 
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است.  اثرگذار  بسیار  خریداران  روی  محصول  بصری  جنبه  که  چرا  باشند؛  داشته 

استفاده از تصاویر با جزئیات دقیق به شما کمک می کند محصوالت شما را بدون 

دردسر و خیلی سریع ببینند و شاید بدون مطالعه توضیحات، اقدام به خرید کنند. 

می توانید برای تصاویر خود قابلیت بزرگ نمایی بگذارید یا امکان نمای 360 درجه 

دادن  قرار  که  داده  نشان  شده  انجام  بررسی های  کنید.  فراهم  محصوالت  برای 

تصاویر سه  بعدی می تواند فروش را 25 تا 30 درصد افزایش دهد.

2. ویدیویی از محصول قرار دهید
اگرچه همه محصوالت نیازی به ویدیو ندارند اما می توانید کاربرد آن را در قالب 

یک ویدیو منتشر کنید. بنا بر گزارش HubSpot، بودن ویدیو برای محصول حدود 

81 درصد از خریداران را مجاب می کند که اقدام به خرید کنند. اگر بتوانید برای 

محصول خود یک ویدیو آماده کنید و جزئیاتش را کامل توضیح دهید، خریداران 

به درستی تصمیم می گیرند و با اطمینان بیشتری خرید می کنند.
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3. از هوش مصنوعی کمک بگیرید
هوش مصنوعی می تواند تاثیر قابل توجهی در فروش اینترنتی شما بگذارد. با هوش 

مصنوعی می توانید اطالعات و رفتارهای کاربران را جمع آوری کنید و واکنش های 

مشتریان را ثبت کنید. سپس معیارهای نرخ تبدیل، نرخ مشارکت و خیلی موارد 

دیگر را مورد بررسی قرار دهید. با این اطالعات می توانید عملکرد سایت را بهبود 

در سایت  کاربران  هر چقدر  کنید.  تبدیل  وفادار  خریداران  به  را  کاربران  و  دهید 

شما احساس بهتری داشته باشند و تجربه خوبی کنند، احتمال بازگشت آن ها باال 

می رود و نظرات مثبت برای سایت بیشتر خواهد شد.

هوش مصنوعی می تواند به شما بگوید که بازدیدکنندگان چه محصوالتی را بیشتر 

می خواهند و بر اساس این اطالعات، محصول موردنظر کاربر را برایشان نمایش 

از هوش مصنوعی می توانید در جهت توسعه بخش پشتیبانی  دهید. همچنین 

استفاده کنید و یک تجربه شیرین را برای مشتریان خود از زمان خرید تا تحویل 

رقم بزنید.

4.قابلیت فیلتر محصوالت را به سایت خود اضافه کنید
وقتی محصوالت در سایت، بیشتر و بیشتر می شوند، به یک فیلتر پیشرفته نیاز 

پیدا خواهید کرد. هیچ کس وقت ندارد تک تک محصوالت سایت را ببیند و از بین 

آن ها انتخاب کند بلکه شما باید شرایط را فراهم کنید تا کاربر بتواند با سرعت و 

 bigcommerce.com دقت باال، به محصول موردنظر خود برسد. طبق گزارشات

حدود 42 درصد از سایت های فروشگاهی از فیلتر پیشرفته استفاده نمی کنند، پس 

با افزودن این قابلیت می توانید نرخ تبدیل و فروش را افزایش دهید و خرید برای 

کاربران راحت تر کنید.
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5. از ربات ها در چت های آنالین استفاده کنید
این مورد هم یک هوش مصنوعی است؛ اما استراتژی خودش را دارد. پاسخ گویی 

را آسان تر  افزایش می دهد و خرید  را  درست و دقیق به سواالت، احتمال خرید 

می کند. دلیلش این است که شما برای سوال خریدار فورا پاسخی در جهت رفع آن 

می دهید و آن ها نیز مسیر خرید را ادامه می دهند؛ بنابراین پاسخ هایی که ربات ها 

می دهند بسیار اهمیت دارد چون می تواند مسیر خرید را تغییر دهد. 

توجه داشته باشید که با این ربات های کوچِک پاسخ گو می توانید طوری پاسخ دهی 

کنید که خریداران حس کنند طرف مقابل یک انسان است.

6. در ارسال محصول انعطاف داشته باشید
یا  کم  گزینه های  شود،  می  رها  خریداران  توسط  خرید،  سبد  که  دالیلی  از  یکی 

نامناسب در ارسال محصول است. 

45 درصد از خریداران آنالین، هنگامی  که با گزینه های نامناسب ارسال کاال مواجه 

می شوند، سبد خرید را رها می کنند. 

توقع برخی کاربران این است که بعد از پرداخت وجه، محصول باید خیلی سریع 

به دستشان برسد یا اینکه انتخاب کنند محصول کمی دیرتر به دستشان برسد و 

در مقابل هزینه کمتری را پرداخت کنند؛ بنابراین هدف شما فقط فروش محصول 

نیست و باید راه های ارسال محصول را هم در حالت های متنوع قرار دهید؛ بنابراین 
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گزینه های متنوعی را برای ارسال قرار دهید تا خریدار انتخاب های بیشتری برای 

تحویل داشته باشد.

مثال می توانید برای ارسال، گزینه های زیر را داشته باشید:

ارسال توسط پست پیشتاز

ارسال توسط تیپاکس

ارسال توسط پیک موتوری در شهر خاص

 

7. درصد رها کردن سبد خرید را کاهش دهید
منطبق  با  مواجهه  در  کاربران  از  زیادی  تعداد  کردیم،  اشاره  باال  در  که  همان طور 

نبودن گزینه های ارسال با شرایط خودشان، سبد خرید را رها می کنند. 69 درصد از 

موارد برای زمانی است که هزینه های ارسال منطقی نیست. یکی دیگر از دالیل رها 

کردن سبد خرید این است که فرایند خرید برای خریدار پیچیده است. کند بودن 

سرعت سایت در صفحه تسویه حساب مشکل دیگری است که می تواند منجر به 

رها کردن سبد خرید شود. پس باید فرایند را ساده کرد و سرعت را بهبود داد و 

گزینه های ارسال را افزایش داد تا خریدار سبد خرید را رها نکند.

یکی از موثرترین راهکارهای برگرداندن افراد به سبد خرید این است که برای آن ها 

ایمیل هایی ارسال کنید و ترغیبشان کنید تا خرید خود را ادامه دهند. بر اساس 

بررسی های انجام شده، نزدیک به نیمی از ایمیل های یادآوری سبد خرید، توسط 

افراد باز می شوند و حدود یک سوم به فروش ختم می شود.

8. قابلیت افزودن به عالقه مندی ها را به سایت خود اضافه کنید
که  چرا  کند.  کمک  شما  فروش  به  می تواند  کاربران  برای  عالقه مندی ها  لیست 

با داشتن  متوجه خواهید شد کاربران شما به چه محصوالتی عالقه مند هستند. 
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این اطالعات طالیی می توانید برای آن ها ایمیل هایی ارسال کنید و پیشنهاد های 

شگفت انگیزی بدهید و این لیست طالیی عالقه مندی ها را به خرید تبدیل کنید.

9. اجازه دهید برای محصوالت امتیاز و نظر ثبت شود
هیچ چیزی بهتر از این نیست که خریدار محصولی را ببیند که افراد دیگر، از خرید 

آن رضایت کامل دارند و نظرات مثبتی را برایش ثبت کرده اند. 

ثبت تجربه خوب خریداران قبلی برای محصول، باعث می شود که اطمینان برای 

خریدار جدید ایجاد شود. احتمال خرید محصولی که مورد تایید خریداران قبلی 

که  دارد  وجود  ساده  روش  دو  است.  محصوالت  دیگر  از  بیشتر  درصد   54 بوده 

کاربران تجربه و نظر خود را راجب محصول خریداری شده بدهند:

1. استفاده از هشتگ گذاری در شبکه های اجتماعی

2. ارائه راهی آسان برای ارسال نظرات در سایت

10. سایت شما باید نمایش خوبی در موبایل داشته باشد )رسپانسیو باشد(
امروزه کاربران ترجیح می دهند کارهای آنالین خود را با موبایل انجام دهند. این 

رفتار در خریدهای آنالین نیز صدق می کند؛ بنابراین سایت شما باید طوری  طراحی 

شده باشد که نمایش مناسب و درستی در گوشی های تلفن همراه داشته باشد. 

طبق گزارش Adweek، گوگل به این نتیجه رسیده است که 73 درصد از کاربران 
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وقتی سایتی را می بینند که نمایش خوبی در صفحه نمایش موبایلشان ندارد، آن 

را ترک می کنند.

دکمه ها، لینک ها و چیزهایی که اهمیت باالیی دارند را طوری قرار دهید که به 

راحتی قابل رویت باشند؛ مثال دکمه »افزودن به سبد خرید« در صفحه محصول 

بهتر است به صورت چسبان در حالت موبایل باشد تا وقتی خریدار صفحه سایت 

را به باال و پایین می برد، دکمه »افزودن به سبد خرید« همیشه برایش در دسترس 

باشد. این نکته برای دکمه سبد خرید هم صدق می کند که باید طوری باشد که 

همیشه در دسترس خریداران باشد.

11. هدف گیری مجدد کنید
هدف گیری مجدد یکی از نکات اساسی موفقیت برای هر سایت فروشگاهی است. 

از هوش مصنوعی کمک بگیرید و رفتار خریداران را ثبت و بررسی کنید. سپس 

با  شما  کاربران  دهید.  نمایش  خود  مشتریان  به  را  خود  خدمات  و  محصوالت 

از بودن این خدمات آگاه می شوند و خیلی سریع به صفحه  مراجعه به سایت، 

محصوالتی که موردعالقه شان بوده می روند یا محصولی را که فراموش کرده بودند 

را بازبینی می کنند.

12. صفحه پرداخت را ساده کنید
این  و  کنید  پرداخت حذف  از صفحه  را  اضافی  و  پیچیده  فیلدهای  و  بخش ها 

بخش را به ساده ترین شکل ممکن طراحی کنید؛ چرا که طراحی نامناسب برای این 

صفحه، منجر به رها کردن صفحه پرداخت می شود. 

صفحه پرداخت بهتر است چند مرحله ای نباشد و همه کارها در یک صفحه انجام 

شود. اگر یک صفحه بودنش امکان پذیر نیست و باید بیشتر از یک صفحه باشد، 

حتما صفحات قبل از پرداخت را ساده تر طراحی کنید. 
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یکی دیگر از نکاتی که در صفحه پرداخت باید رعایت کنید قرار دادن نوار پیشرفت 

کار است که بسیار می تواند روند کار را بهبود دهد.

13. فروش محصوالت را در شبکه های اجتماعی گسترش دهید
در  را  خود  محصوالت  اجتماعی،  شبکه های  از  کاربران  زیاد  استفاده  به  توجه  با 

این شبکه ها قرار دهید و امکان مشاهده محصوالت خود را در شبکه هایی مانند 

اینستاگرام، تلگرام، فیس بوک فراهم کنید و اجازه دهید تا کاربران خارج از سایت 

هم بتوانند اقدام به خرید کنند.
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