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10 قدم ساخت صفحه محصول در وب
نویسنده: ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

بسیاری از افراد در صفحه محصول خودشان از گرافیک بسیار زیاد و سنگینی استفاده 

می کنند؛ ولی کمکی به افزایش فروش آن محصول نمی کند. باید در تبلیغ نویسی به 

گرافیک به عنوان ابزاری برای کمک به انتقال پیام تبلیغاتی نگاه  کنید.

بنابراین از این به بعد در صفحه محصول هر وقت خواستید از عکسی استفاده کنید 

یا گرافیکی را دخیل کنید، حتما از خودتان بپرسید که آیا این عکس کمکی به انتقال 

پیام بازاریابی می کند یا خیر؟

همان طور که می دانید هر تبلیغ شامل 4 قسمت است: جذب، ادعا، اثبات و اقدام.

در ساختن صفحه محصول هم دقیقا همین نکات باید رعایت شود؛ ولی فرق یک 
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صفحه محصول در سایت با یک تبلیغ مجله ای در این است که افراد وقتی جلوی 

کامپیوتر یا موبایلشان هستند حوصله و تمرکز بسیار کمتری دارند. بنابراین باید 

به نکات ریزی توجه کنید که باعث می شود افراد با تمرکز کم هم قسمت های مهم 

صفحه را ببینند و ترغیب شوند تا اقدامی انجام دهند و خرید کنند.

در ادامه در ده قدم به این موضوع می پردازیم که چگونه می توانید یک صفحه 

محصول بسیار عالی و قدرتمند در سایت درست کنید:

1. عنوان
عنوان بخشی از قسمت »جذب« تبلیغ است. برای ساختن عنوان باید از بزرگ ترین 

سایت  در  عنوان  بهترین  کنید.  ایجاد  جلب توجه  تا  کنید  استفاده  ممکن  فونت 

می تواند جمله ای باشد که در مورد نتیجه محصول یا کسب وکار صحبت می کند؛ 

بنویسید: »ماه بعد همین  اگر قرص الغری می فروشید، می توانید در عنوان  مثال 

موقع با تناسب اندام کامل در یک مهمانی شرکت کنید.«

را  خودتان  کسب وکار  یا  محصول  نتیجه  بزرگ ترین  عنوان،  قسمت  در  بنابراین 

توضیح می دهید تا توجه بسیار زیادی را به خودتان جلب  کنید. مسلما الزم است 

برای این کار وقت کافی اختصاص دهید تا فکر کنید و ببینید هر محصولی که 

می فروشید در نهایت چه سودی به مخاطبتان می رساند.

به  سود  چندین  محصول،  یک  شاید  که  است  این  دارد  وجود  که  ظریفی  نکته 

مخاطب می رساند، شما باید بررسی کنید و ببینید که بخش عمده مخاطبان شما 

دنبال کدام سود هستند.
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2. عناوین فرعی
عناوین فرعی، خودشان عنوان هایی هستند که در زیر عنوان اصلی نوشته می شوند. 

این عناوین فرعی مکمل عنوان اصلی هستند؛ یعنی اگر در عنوان اصلی نکته ای را 

گفته اید و موضوعی را مطرح کرده اید، عناوین فرعی موضوع را کامل تر می کنند و 

توضیح بیشتری می دهند یا به موارد دیگری در آن زمینه می پردازند.

علت اینکه بعد از عنوان اصلی بالفاصله به سراغ متن نباید رفت، این است که 

بنابراین  ثانیه است.  تا 7  میانگین 3  به صورت  افراد روی صفحات سایت  تمرکز 

زمان بسیار کمی در اختیار است تا بتوانید اثبات کنید صفحه محصول خوب و 

مفید است. اگر بازدیدکننده سایت در 3 تا 7 ثانیه به این نتیجه برسد که محتوای 

صفحه خوب است، زمان خیلی بیشتری را ادامه خواهد داد و توضیحات بیشتری 

را مطالعه خواهد کرد.

کاری که در عنوان های فرعی باید انجام دهید، ایجاد حس همدردی است. بسیاری 

دقیقا  و  نمی کنید  درک  را  شرایطشان  می کنند  فکر  چون  نمی کنند  خرید  افراد  از 

دهید  نشان  مخاطب  به  اگر  نویسی  تبلیغ  در  می خواهند.  چیزی  چه  نمی دانید 

با  می دانید  و  دارد  می دانید چه مشکالتی  می کنید،  درک  را  دقیقا شرایطش  که 

چه چالش هایی روبه رو است، راحت تر اعتماد می کند، صفحه محصول را دقیق تر 

می خواند و خرید می  کند.

در عنوان های فرعی می توانید در مورد مزایای محصول صحبت کنید؛ یعنی چند 

مزیت بسیار برجسته محصول را انتخاب کنید و به یک یا دو مورد از این مزایا در 

عنوان های فرعی اشاره  کنید تا شخص در همان چند ثانیه اول نه تنها جذب شود، 

بلکه بخشی از کار ادعا هم انجام می شود.
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3. توضیح محصول
توضیح  محصول  مورد  در  که  است  ادعا  از  بخشی  محصول،  توضیحات  بخش 

می دهید. اولین معیار توضیحات این است که دقیقا باید طوری باشد که شما برای 

با دوست خود صحبت  را تشریح می کنید. وقتی  این محصول  دوست خودتان 

می کنید احتماال خیلی از واژه های عجیب و فنی استفاده نمی کنید، ولی درعین حال 

خیلی محترمانه توضیح می دهید.

نزدیک ترین  که  باشد  یادتان  محصول  صفحه  متن  نوشتن  در  همیشه  بنابراین 

چیزهایی  بگوید  می تواند  هرلحظه  و  می کند  گوش  حرف ها  همان  به  دوستتان 

دوستتان  که  می نویسید  جمله ای  اگر  می خورد.  دردی  چه  به  اصال  می گویید  که 

می تواند این حرف را به شما بزند احتماال جمله خوبی نیست و باید پاک شود. 

پس خیلی رسمی و مانند نامه های اداری موضوع را توضیح ندهید، به هیچ وجه 

مقدمه چینی نکنید و مستقیما سر اصل مطلب بروید و در چند سطر توضیح دهید 

که این محصول دقیقا چه چیزی است و چگونه می تواند مفید باشد.

4. جایگاه سازی
جایگاه سازی زیرمجموعه ادعا است، در بخش ادعا هم توضیح محصول را می دهیم 

هم جایگاه خودمان را می گوییم. منظور از جایگاه سازی این است که نشان دهید 

نسبت به دیگران و رقیبان در کجا هستید.

5. توجیه قیمت
منظور از توجیه قیمت، این است که نشان دهید ارزش محصول خیلی بیشتر از 

مبلغی است که مخاطب می پردازد. هر وقت افراد احساس کنند سود می کنند؛ یعنی 

پولی می دهند و به ازای آن سود بیشتری دریافت می کنند، به راحتی محصوالت و 

خدمات را خریداری می کنند. 

بنابراین اگر بتوانید به مخاطب نشان دهید که اگر محصول 5 هزارتومانی را تهیه 
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کنید، 50 هزار تومان سود خواهید کرد، فرد هر چه زودتر محصول شما را تهیه 

می کند.

6. نظر مشتریان
وقتی مردم تبلیغ شما را در مجالت چاپی می بینند، نسبت به تبلیغ شما اعتماد 

بیشتری دارند چون فکر می کنند که یک کسب وکار واقعی پشت آن است که مبلغ 

قابل توجهی داده و این تبلیغ را در یک مجله معتبر چاپ کرده است؛ ولی اعتماد 

افراد به وب سایت ها خیلی کمتر است. همان طور که می دانید هرکسی می تواند 

در چند ساعت یک وب سایت درست کند، اطالعاتی را آپلود کند و محصوالتی را 

بفروشد. پس در صفحات محصول سایت این موضوع خیلی مهم تر می شود که از 

نظرات مشتریان راضی استفاده کنید تا اعتماد کم افراد از بین برود. بنابراین هر 

صفحه محصولی که بخواهد فروش ایجاد کند حتما باید نظرات مشتریان راضی 

در آن صفحه وجود داشته باشد.

7. پاسخ سواالت متداول
شاید این قسمت در تبلیغات چاپی الزامی نباشد، ولی در وب سایت این موضوع 

الزامی است چون اغلب خریدها در ایران از ساعت 10 شب تا 1 نیمه شب اتفاق 

این  نیستید.  پاسخگو  شما  احتماال  که  است  ساعت هایی  در  بنابراین  می افتد، 

به سایت  و  کند  این خرید صرف نظر  از  کال  که مخاطب  باعث می شود  موضوع 

دیگری مراجعه کند که هیچ ابهامی را بی پاسخ نگذاشته است.

8. ضمانت
ضمانت زیرمجموعه اثبات است. ضمانت در سایت خیلی مهم تر از تبلیغات چاپی 

است، چون افراد به وب سایت ها بدبین تر هستند و هرکسی می تواند یک وب سایت 

کنید.  استفاده  از ضمانت  که  بسیار مهم تر است  در وب سایت  کند، پس  درست 

ضمانت بهتر است در باکسی قرار بگیرد. مزیت این کار این است که افراد وقتی در 
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اسکن اولیه صفحه محصول با سرعت اسکرول می کنند، چون یک ِالمان گرافیکی 

احتماال تصمیم  بازدیدکننده  و  به چشم می آید  این قسمت خیلی  است  آن  دور 

خواهد گرفت که در اسکن دوم صفحه محصول به این قسمت توجه بیشتری کند 

و بخش ضمانت را مطالعه کند.

9. پیشنهاد ویژه
پیشنهاد ویژه ترکیب یک مزیت با یک محدودیت است. در سایت چون این احتمال 

وجود دارد که بازدیدکننده وقتی خارج شد دیگر هیچ وقت به سایت برنگردد، پس 

اهمیت پیشنهاد ویژه نسبت به تبلیغات چاپی بیشتر می شود و باید سعی کنید 

حتما یک پیشنهاد ویژه ای بدهید که در همان جا بازدیدکننده بتواند تصمیم خرید 

خودش را بگیرد.

10. پیشنهاد به منصرف ها!
از  قابل توجهی  درصد  و  است  کمتر  خیلی  وب سایت  در  افراد  حوصله  چون 

بازدیدکنندگان صفحه محصول، منصرف می شوند و خریدی انجام نمی دهند و به 

پایین صفحه می رسند و احتماال آن صفحه را می بندند، بنابراین خیلی مهم است که 

در وب سایتتان حداقل برای محصوالت خیلی پرفروش و کلیدی در قسمت پایین 

این طور  صرفا  منصرف ها  به  پیشنهاد  باشید.  داشته  منصرف ها  به  پیشنهاد  یک 

نیست که در قسمت پایین صفحه باشد، اگر سایت شما مقداری پیشرفته باشد 

می توانید روش هایی را تعریف کنید که اگر شخص قصد بستن صفحه محصول را 

داشت به صورت خودکار یک pop up ظاهر شود که روی آن می توانید پیشنهاد را 

به افراد منصرف ارائه دهید.
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