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10 نکته برای افزایش نرخ تبدیل صفحه فرود
www.entrepreneur.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی

ایمیل هایی که برای تبدیل بازدیدکننده به خریدار طراحی شده اند، معموال دریافت کننده 

ایمیل را به صفحه فرود سایت شما هدایت می کنند که در آنجا محتوای مفصل تر یا 

کاالیی برای فروش به او ارائه می شود. اگر در صفحه فرود یک محصول را مستقیم 

بفروشید، از بازدیدکنندگان بخواهید یک مقاله رایگان را دانلود کنند یا یک وبینار یا 

برنامه نمایش محصول را تبلیغ  کنید، نرخ تبدیل آن می تواند از کمتر از 1 درصد تا 

بیش از 50 درصد متغیر باشد. این مقاله 10 نکته کلیدی برای ساخت صفحه فرود 

ارائه می دهد که نرخ تبدیل را به حداکثر می رساند:

1. اول اعتبار ایجاد کنید
مردم همیشه به تبلیغات شک داشته اند و با گسترش افراد مشکوک و غیر قابل اطمینان، 

نسبت به آنچه در فضای آنالین می خوانند بدبین تر هم شده اند. تبلیغ صفحه فرود 
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شما باید بالفاصله شک آن ها را برطرف کند. نمایش یک یا چند نکته »اعتبار ساز« 

در صفحه  فرود،  روش خوبی است. در بنر باالی صفحه، لوگو و نام شرکت را بگذارید. 

داخل یا زیر بنر، یک یا سه تاییدیه ارزشمند را باالی عنوان اصلی قرار دهید. یک 

عنوان فرعی هم اضافه کنید که خالصه ای از بیانیه ماموریت شرکت باشد.

2. آدرس ایمیل غیر خریداران را هم بگیرید
کلیک  فرود شما  روی صفحه  فقط  که  بازدیدکنندگانی  ایمیل  آدرس  گرفتن  برای 

می کنند اما محصولی نمی خرند، چند روش وجود دارد. یک روش، باز شدن پنجره ای 

دوره  یا  اطالعات  افراد،  ایمیل  آدرس  گرفتن  ازای  در  که  است  تبلیغ  یک  شامل 

آموزشی آنالین و رایگان به آن ها ارائه می دهد. این پنجره می تواند پاپ آپ باشد 

و به محض ورود بازدیدکننده به صفحه ظاهر شود یا پاپ آندر باشد و وقتی کاربر 

می خواهد صفحه را بدون خرید محصول ترک کند، ظاهر شود. اگر بازدیدکننده 

روی دستگاهش مسدود کننده پاپ آپ نصب کرده باشد، هیچ یک از این پنجره ها 

برای او نمایش داده نمی شود. Floater پنجره ای است که از باال یا کنار وارد صفحه 

می شود. ازآنجاکه فلوتر بخشی از کد HTML  سایت است، با نرم افزار مسدود کننده 

متوقف نمی شود.

3. از تاییدیه های فراوان استفاده کنید
تاییدیه ها هم مانند مطالعات موردی و مقاله های ارائه شده در وب سایت، اعتبار 

ایجاد کرده و بر شک و تردیدها غلبه می کنند. اگر مشتریان را به یک رویداد زنده 

ویدیویی  کوتاه  تاییدیه  یک  دارند  دوست  آیا  بپرسید  آن ها  از  می کنید،  دعوت 

را به یک فیلم بردار حرفه ای بسپارید و  این ویدیو  یا نه؟ تولید  ببینند  درباره آن 

آن را در سایت قرار دهید. از بازدیدکنندگان بخواهید اگر مایل به شنیدن مطالب 

اینکه ویدیو خودبه خود پخش شود.  نه   کنند،  باز  را  تاییدیه هستند، ویدیو  این 

هیچ کس ویدیوهایی که خودکار پخش می شوند را دوست ندارد.
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4. از فهرست های موردی استفاده کنید
ویژگی ها و مزایای اصلی محصول را در قالب فهرست موردی کوتاه و خوانا ارائه 

کنید. خریداران آنالین دوست دارند در ازای پول خود مزایای زیادی دریافت کنند. 

بنابراین هنگام فروش مستقیم محصول در صفحه فرود باید به همه ویژگی ها و 

مزایای مهم آن در قالب یک فهرست جامع و موردی اشاره کنید. اگر با انتشار مقاله 

رایگان سعی در تولید عالقه مندان دارید، دیگر نیازی به فهرست طوالنی مزایا و 

ویژگی ها نیست، اما تهیه فهرستی از محتوا و اطالعات مقاله، تقاضای دانلود مقاله 

را افزایش می دهد.

5. با عنوان جذاب کنجکاوی مخاطب را برانگیزید
توجه  ترتیب  به هر  یا  بدهد  بزرگی  وعده  برانگیزد،  را  کنجکاوی  باید  عنوان  این 

خواننده را جلب  کند تا به خواندن ادامه دهد. مثال، عنوان یک صفحه فرود آموزش 

مشاوره امالک، وعده بزرگی به مخاطب می دهد: »همین امروز مشاور امالک شوید 

و با روشی که فقط تعداد کمی از آن اطالع دارند، درآمد ساالنه 100 هزار دالری از 

شغل فوق العاده معامالت امالک کسب کنید.«

6. از تبلیغ تعاملی استفاده کنید
از  فقط مجموعه ای  و  و سرد هستند  بی احساس  بیشتر وب سایت های سازمانی 

دیگر  انسان  به  انسان  یک  از  نامه ای  فرود  صفحه  اما  می دهند،  ارائه  اطالعات 

است. مطالب صفحه فرود را با این ذهنیت بنویسید. حتی اگر محصولتان بسیار 

فنی است و آن را برای افراد فنی تبلیغ می کنید، یادتان باشد که آن ها هم انسان 

هستند و نمی توانید با یک وب سایت خسته کننده چیزی به آن ها بفروشید.

7. یک قالب احساسی در عنوان و پاراگراف اول بگنجانید
است؛  موثرتر  مشتری  احساسات  از  بهره برداری  اما  است،  موثر  منطقی  فروش 

به خصوص وقتی احساس واقعی آن ها نسبت به محصول و راهکارتان را درست 
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ارزیابی کنید. یک روش موثر دیگر برای تولید عالقه مندان از طریق صفحه فرود، 

تاکید بر رایگان بودن این محصول یا خدمت در عنوان و پاراگراف اول است.

8. مشکل خواننده را حل کنید
با تبلیغ احساسی که مشکل افراد را بزرگ جلوه می دهد یا پیشنهاد رایگان جذاب 

به آن ها ارائه می دهد، توجه مخاطبان را جلب کنید و سپس به آن ها نشان دهید 

که محصول یا اطالعات شما چگونه مشکلشان را حل می کند. مثال بنویسید: »اکنون 

یک راهکار بهتر، ساده تر و موثرتر برای حل مشکل میزهای لرزان رستوران ها وجود 

دارد که شاید مشتریان را عصبانی و تجربه آن ها از صرف غذا را خراب کند: این 

شما و این ابزار Table Shox که کوچک ترین لرزش گیر جهان است.«

برای به حداکثر رساندن نرخ تبدیل، باید بازدیدکنندگان را متقاعد کنید که سریع ترین 

راه حل مشکلشان، انجام همان کاری است که در صفحه فرود تبلیغ شده است، 

نه گشت زدن در بقیه صفحات سایت. به همین دلیل است که من صفحات فرود 

بدون قابلیت جستجو را ترجیح می دهم؛ زیرا تنها گزینه خواننده، پاسخ دادن یا 

ندادن به درخواست شما است و هیچ لینکی به سایر صفحات جالب وجود ندارد 

که حواسشان را از پیشنهاد اصلی پرت کند.

9. صفحه فرود را دقیق و به روز طراحی کنید
هرچه تبلیغ شما با وقایع و اخبار روز مرتبط تر باشد، نرخ پاسخ بیشتر خواهد بود. 

و  فروش محصوالت  یا  و سرمایه گذاری  مالی  اطالعات  فروش  به خصوص هنگام 

خدمات در حوزه هایی با قوانین متغیر، به این اصل توجه کنید. تبلیغ صفحه فرود 

را مدام به روز کنید تا بازتابی از شرایط، چالش ها و روندهای فعلی کسب وکار و 

اقتصاد باشد و بازدیدکنندگان بفهمند شرکت شما از رویدادهای صنعت خودآگاه 

است.
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10. بر ضمانت بازگشت وجه تاکید کنید
اگر به مشتریان اجازه می دهید که محصول را به طور مستقیم از صفحه فرودتان 

را هم به شکلی  نارضایتی  بازگشت وجه در صورت  باید ضمانت  سفارش دهند، 

برجسته در صفحه،  نمایش دهید. همه رقبای شما ضمانت های قوی برای بازگشت 

وجه می دهند، پس شما هم باید همین کار را انجام دهید. اگر محصولتان خوب 

و تبلیغتان واقعی باشد، نرخ بازگشت وجه در شرکتتان به زیر یک درصد خواهد 

رسید.
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