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طراحی و تبدیل بازدیدکننده به مشتری
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

داشته  انفجاری  رشد  کنیم که خودبه خود  تولید  بتوانیم محتوایی  داریم،  آرزو  همه 

و بین افراد شایع شود. محتوای عالی چیزی است که شما برای مخاطبانتان تولید 

می کنید تا نظرشان را جلب کرده و آن ها را تشویق به استفاده و به اشتراک گذاری 

آن کند.

تمرکز روی تولید محتوای باکیفیت ارزش پیگیری را دارد، چراکه شما را به عنوان خبره 

این کار مطرح می کند. بنابراین پیدا کردن روشی برای ایجاد تمایز، به دیده شدنتان 

در  مهم  استراتژی  یک  به عنوان  محتوا  بازاریابی  از  دارید  قصد  اگر  می کند.  کمک 

کسب وکارتان استفاده کنید، در این صورت طراحی و تبدیل بازدیدکننده به مشتری، 

مولفه های بسیار مهمی هستند.
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طراحی
طراحی، هر آن چیزی را که انجام می دهید تحت تاثیر قرار می دهد. اگر شما بد 

طراحی کنید هرگز متوجه آن نخواهید شد. این طراحی بد هرگز در گوگل آنالیتیکس 

خودش را نشان نمی دهد. مردم هم هرگز درباره اش چیزی به شما نمی گویند. آن ها 

تنها به دلیل جدیت نداشتن شما بی خیالتان می شوند.

چنانچه کسب وکاری برقرار و سرپا دارید، لطفا اهمیت طراحی را دست کم نگیرید. 

تا  کنید  هزینه  باکیفیت،  طراحی  نرم افزار  یک  برای  یا  کنید  استخدام  طراح  یک 

بدین وسیله از طراحی خوب هر محتوایی که آماده می کنید اطمینان حاصل کنید.

راه هستید به هفت قانون برای حل وفصل سریع طراحی متوسل  ابتدای  اگر در 

شوید:

از یک قالب زیبا استفاده کرده و به آن دست نزنید.

هر چیزی را که چندان ضروری نیست حذف کنید.

تنظیمات هم ترازی و نوارهای کناری را متقارن کنید.

در مقیاس پیکسل به جزئیات بپردازید. )ریزترین جزئیات هم به حساب می آیند. 

از وب سایت  درستی  برداشت  بازدیدکننده  کم وزیاد موجب می شود  پیکسل  یک 

شما نداشته باشد.(

طراحیتان را با بهترین ها مقایسه کنید، اما هرگز کپی نکنید.

به دنبال لوگو نباشید مگر اینکه بتوانید از پس هزینه یک لوگوی خوب بربیاید.

از متخصصین طراحی مشورت بگیرید.

 

تبدیل
وب سایت شما باید برای تبدیل بازدیدکننده به مشتری راه اندازی شده باشد. این 

وب سایت  یک  است.  گره خورده  طراحی،  به  تنگاتنگی  به طور  که  است  مفهومی 
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بازدیدکننده هدف  برای  با طراحی خوب، یعنی وب سایتی خوش آب و رنگ که 

کارکرده و او را به راحتی به مشتری تبدیل می کند.

اکثر مردم فکر می کنند نرخ تبدیل، به سادگی قابل سنجش است؛ درحالی که چنین 

نیست. می توانید تعداد افرادی را که در پاپ آپ شما مشارکت می کنند اندازه گیری 

کنید؛ اما نمی توانید آن تعدادی را که به شما اعتماد نمی کنند، بشمارید.

اگر شما روی کیفیت، برند با طراحی خوب و اعتماد تمرکز کنید، رفته رفته موفق به 

تبدیل بازدیدکنندگان به مشتری خواهید شد.
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