
1

چگونه صفحه تشکر سایت را تغییر دهیم؟
محمدرضا عابدینی - تیم تحریریه مدیر سبز

صفحه تشکر چیست؟
صفحه تشکر، صفحه ای است که خریدار پس از پرداخت وجه، به آن هدایت می شود. 

سایت های وردپرسی به صورت پیش فرض این صفحه را دارند. محتویات این صفحه، 

جزئیات سفارش خریداری شده است. استفاده صحیح و هوشمند از صفحات تشکر 

باعث می شود فروش سایت افزایش یابد و درآمد بیشتری کسب کنیم.

اطالعاتی که به صورت پیش فرض در این صفحه مشاهده می کنیم به شرح زیر است:

نام محصول

لینک محصول

لینک دانلود )اگر محصول دانلودی باشد(

صورت حساب پرداخت شده
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مشخصات خریدار

شماره سفارش و تاریخ

صفحه تشکر چه کاربردی دارد؟
یکی از راه هایی که فروش سایت را افزایش می دهد ساخت صفحات تشکر متنوع 

و خاص است. 

در این صفحات می توانیم محصوالتی را پیشنهاد دهیم و برای آن ها تخفیف های 

می توان  کند. حتی  بیشتر  خرید  به  ترغیب  را  خریدار  که  بگیریم  نظر  در  ویژه ای 

چون  بگوییم  و  داد  پیشنهاد  خریداران  به  را  کاربران  خرید  با  مرتبط  محصوالت 

محصول شماره یک را خریداری کردید، می توانید محصول شماره دو را با 50 درصد 

تخفیف خریداری کنید. این یک پیشنهاد ویژه است و فقط تا 24 ساعت امکان 

استفاده از این تخفیف وجود دارد.

در  شانس  گردونه های  دادن  قرار  داد،  انجام  می شود  که  کارهایی  از  دیگر  یکی 

صفحات تشکر است. یعنی پس از خرید می توانند شانس خود را امتحان کنند. 

https://modiresabz.com


3

شانس ها را می شود طوری تعریف کرد که قطعا یک کد تخفیف برنده شوند و حتی 

می توانیم فرصت استفاده از کوپن تخفیف برنده شده را هم محدود در نظر بگیریم.

برای ساخت صفحات تشکر از چه ابزاری استفاده کنیم؟
افزونه YITH Custom Thank You Page for Woocommerce یکی از افزونه های 

قدرتمند برای پیاده سازی این قابلیت است. این افزونه پولی است و می توانید از 

فروشگاه های ایرانی فروش افزونه خریداری کنید. عملکرد این افزونه به این صورت 

است که دو حالت کلی برای صفحه تشکر وجود دارد.

1. صفحه عمومی )پیش فرض برای تمامی خریدها(
یک صفحه تشکر می سازیم و آن را برای تمامی محصوالت تعریف می کنیم. یعنی 

تمامی خریداران پس از پرداخت موفق به این صفحه هدایت می شوند. محتوای 

این صفحه هر چیزی می تواند باشد.

2. صفحه تشکر خاص برای هر محصول
و  بسازیم  خاص  تشکر  صفحه  یک  محصول،  هر  برای  می توانیم  حالت  این  در 

تعریف کنیم اگر کاربری محصول شماره یک را خرید، پس از پرداخت موفق به این 

صفحه هدایت شود و دیگر به صفحه  تشکر عمومی منتقل نشود.

 YITH در مقاله بعدی، آموزش کامل پیاده سازی و ساخت صفحات تشکر با افزونه

Custom Thank You Page for Woocommerce را قرار خواهیم داد.

https://modiresabz.com

