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افزایش فروش با کوپن های ووکامرس
محمدرضا عابدینی - تیم تحریریه مدیر سبز

به  تخفیف  کوپن های  ارائه  می شود،  فروش  افزایش  به  منجر  که  راه هایی  از  یکی 

کاربران و مشتریان است. پس اگر می خواهید کاربران را برای خرید از سایت تشویق 

کنید به آن ها کوپن های تخفیف متنوع هدیه دهید و مطمئن باشید حس خوبی از 

آن خواهند گرفت.

انواع کوپن های تخفیف
اگر وب سایت شما با وردپرس طراحی شده و از ووکامرس استفاده می کنید، بخش 

»کوپن ها« را می توانید از ستون سمت راست، ووکامرس و گزینه »کوپن ها« مشاهده 

کنید. در حالت پیش فرض می توانیم سه نوع کوپن تخفیف بسازیم.
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1. کوپن  با »تخفیف درصدی«
که  است  حالت هایی  از  یکی  کاربران  به  درصدی  به صورت  تخفیف  کوپن  ارائه 

می توانیم انجام دهیم تا باعث افزایش فروش سایت شود. مثال یک کوپن تخفیف 

ارائه می دهیم. زمانی که شخص،  50 درصد می سازیم و آن را به کاربران سایت 

کوپن تخفیف را در سبد خریدش وارد کند، 50 درصد از جمع مبلغ صورت حسابش 

کسر می شود؛ یعنی اگر مجموع سبد خریدش 200 هزار تومان باشد، 50 درصد کسر 

می شود و فقط 100 هزار تومان آن را پرداخت می کند.

چگونه یک کوپن تخفیف درصدی بسازیم؟
ووکامرس،  گزینه  راست،  از ستون سمت  وردپرس شوید؛ سپس  پیشخوان  وارد 

اگر  شوید.  تخفیف  کوپن  وارد صفحه ساخت  تا  کنید  کلیک  را  »کوپن ها«  گزینه 

همانند تصویر زیر اقدام کنید، یک کوپن تخفیف با نام CODE50 ساخته می شود 

که 50 درصد تخفیف به کاربران می دهد.

 یک نام برای کوپن تخفیف در نظر بگیرید.

نحوه تخفیف را روی حالت »تخفیف درصدی« قرار دهید.

مبلغ کوپن را تعیین کنید. اگر بنا دارید کوپن تخفیف شما 50 درصد باشد، عددی 

که در این بخش قرار می دهید باید 50 باشد.

گزینه انتشار را کلیک کنید تا کوپن تخفیف ساخته شود.
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هوشمند  سازی کوپن تخفیف
بگیریم.  نظر  در  هم  محدودیت هایی  تخفیف،  کوپن های  برای  می توانیم  حتی 

محدودیت های زیر مواردی هستند که می توانیم اعمال کنیم تا درنهایت به یک 

کوپن تخفیف کامال هوشمند با توان افزایش فروش بیشتر تبدیل شود.

    اجازه حمل ونقل رایگان برای کوپن ایجادشده

    تعیین تاریخ انقضا برای کوپن تخفیف

    حداقل و حداکثر هزینه ای که کوپن تخفیف اجازه اعمال دارد

    استفاده هم زمان با دیگر کوپن ها

و  ویژه هستند  درفروش  که  محصوالتی  برای  تخفیف  کوپن  کردن  غیرفعال      

تخفیف  دارند

    اختصاص کوپن تخفیف به یک یا چند محصول خاص

    غیرفعال کردن کوپن تخفیف از یک یا چند محصول خاص

    اختصاص کوپن تخفیف به یک یا چند دسته بندی محصول

    غیرفعال کردن کوپن تخفیف از یک یا چند دسته بندی محصول

    اختصاص کوپن تخفیف برای ایمیل های خاص

    هر کوپن چند مرتبه می تواند استفاده شود

    هر کاربر چند بار بتواند از کوپن تخفیف استفاده کند

    کوپن تخفیف بر روی چند محصول اعمال شود

حاال کوپنی که ساختیم را هوشمند می کنیم. یک کوپن تخفیف با نام CODE50 که 

50 درصد تخفیف دارد و اعتبار آن فقط 9 روز است. این کوپن بین مبالغ 25،000 

تا 199،000 تومان اعمال می شود و فقط به محصوالت دسته دیجیتال مارکتینگ و 

صنعت آموزش اختصاص داده شده است و هر کاربر فقط یک بار می تواند از این 

کوپن تخفیف استفاده کند. در تصویر زیر می توانید هوشمند سازی کوپن تخفیف 

را مشاهده کنید.
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2. کوپن با »تخفیف ثابت سبد خرید«
اگر قصد دارید مبلغ مشخصی به کاربران سایت هدیه دهید، از تنظیمات »نحوه 

بخش  در  سپس  کنید.  انتخاب  را  خرید«  سبد  ثابت  »تخفیف  گزینه  تخفیف«، 

کاربران  به  می خواهید  اگر  مثال  کنید.  وارد  را  خود  موردنظر   عدد  کوپن«  »مبلغ 

سایت یک کوپن تخفیف 50،000 تومان بدهید، عدد 50000 را وارد می کنید. این 

تخفیف از مجموع صورت حساب مشتری کسر می شود. توجه داشته باشید تمام 
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را  کردیم  اعمال  قبلی  مرحله  در  درصدی  تخفیف  حالت  در  که  محدودیت هایی 

می توانید برای حالت »تخفیف ثابت سبد خرید« هم تنظیم کنید.

3. کوپن با »تخفیف ثابت محصول«
با انتخاب این گزینه، به  ازای هر محصولی که در سبد خرید اضافه شده ، تخفیف 

اعمال خواهد شد. مثال 4 محصول در سبد خرید اضافه شده است. اگر خریدار، کوپن 

تخفیف را اعمال کند، به هر محصول، معادل 50،000 تومان تخفیف داده می شود. 

برای این حالت از کوپن تخفیف هم می توانیم مانند 2 نوع قبلی، محدودیت  ایجاد 

کنیم.

معرفی 3 افزونه کوپن تخفیف ووکامرس برای تولید کوپن های پیشرفته
اگر می خواهید آثار افزایش فروش توسط کوپن تخفیف را در سایت خود ببینید 

باید این کار را مستمر انجام دهید. برنامه ریزی کنید و برای هرماه یک پلن داشته 

توجه  بفروشید.  می خواهید  تخفیفی  میزان  چه  با  را  محصوالتی  چه  که  باشید 

داشته باشید ارائه کوپن تخفیف به خریداران باعث وفاداری آن ها نسبت به شما 

می شود و درنتیجه خریدها تکرار خواهند شد. گاهی با ارائه کوپن های تخفیف در 
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زمان مناسب، می توانید طی 24 ساعت، به میزان فروش یک ماه خود دست یابید. 

برای ارائه کوپن های تخفیف پیشرفته 7 افزونه را معرفی کردیم.

WooCommerce Discount Rules 1. افزونه
یکی از پرنصب ترین افزونه ها با بیش از 20،000 نصب موفق است که باعث افزایش 

از 100  تا بیش  را به شما می دهد  این امکان  افزونه  این  فروش سایت می شود. 

نوع مختلف از تخفیف را ایجاد کنید. بخشی از امکاناتی که با استفاده از افزونه 

WooCommerce Discount Rules می توانید برای کوپن تخفیف فراهم کنید.

    اعمال کوپن تخفیف به صورت خودکار یا توسط کاربر

    اعمال تخفیف درصدی برای محصوالت و دسته بندی های خاص

    ارائه یک محصول رایگان درازای خرید محصول )مثال، اگر محصول شماره 1 را 

بخرید، محصول شماره 2 را هدیه می گیرید(

از 10 محصول  اگر 10 یا بیشتر  ارائه تخفیف بر اساس کمیت محصول )مثال،      

خریداری کنید، 10% تخفیف می گیرید(

    ارائه تخفیف به صورت عمده )مثال، 100 محصول را یکجا 10 درصد تخفیف دهید(

این افزونه در دو نسخه رایگان و پولی موجود است و بیشتر امکانات پیشرفته بر 

روی نسخه پولی قرار داد. قیمت نسخه پولی این افزونه 49 دالر است.
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YITH Dynamic Pricing 2. افزونه
با استفاده از این افزونه قدرتمند می توانید تخفیف، قیمت ویژه و جایزه برای کاربران 

 YITH Dynamic افزونه  از  با استفاده  از امکاناتی که  سایت ایجاد کنید. بخشی 

Pricing می توانید برای کوپن تخفیف فراهم کنید.

    ارائه کوپن تخفیف برای همه محصوالت، محصوالت دسته بندی خاص، برچسب 

و نقش های کاربری )مشتری، فروشنده، نویسنده، مدیر و…(

    ارائه کوپن تخفیف برای محصوالت خاص یا صرف نظر کردن از یک محصول 

خاص

    ارائه کوپن تخفیف در سه حالت درصدی، مقداری و تخفیف ثابت

    ارائه یک محصول رایگان درازای خرید محصول )مثال، اگر محصول شماره 1 را 

بخرید، محصول شماره 2 را هدیه می گیرید(

این افزونه در دو نسخه رایگان و پولی موجود است و بیشتر امکانات پیشرفته بر 

روی نسخه پولی قرار داد. قیمت نسخه پولی این افزونه 89.99 دالر است.
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WooCommerce Smart Coupons 3. افزونه
این افزونه توسط ووکامرس ارائه شده که بیش از 15،000 نصب موفق داشته است. 

 WooCommerce Smart Coupons بخشی از امکاناتی که با استفاده از افزونه

می توانید برای کوپن تخفیف فراهم کنید به شرح زیر است.

    اعمال کوپن تخفیف خودکار برای محصوالت به صورت درصدی، مقدار ثابت 

محصول و سبد خرید

    اعمال تخفیف روی محصوالت گروهی

    ارائه کوپن تخفیف به خریدار بعد از خرید یک محصول خاص

    ارائه کوپن های تخفیف با توجه به نقش کاربران سایت

    مشخص کردن حداکثر تخفیف برای سبد خرید. مثال تعیین کنید رقم تخفیف از 

200 هزار تومان بیشتر نشود.
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این افزونه در دو نسخه رایگان و پولی موجود است. قیمت نسخه پولی این افزونه 

97 دالر است.

افزونه ها و روش های دیگری هم برای ساخت کوپن تخفیف وجود دارد که می توان 

از آن ها نیز استفاده کرد. شما از چه روش ها و افزونه هایی برای افزایش فروش 

سایت استفاده می کنید؟ نظرات و پیشنهادهای خود را با ما به اشتراک بگذارید!
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