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افزایش فروش سایت با ساخت قیف بازاریابی
نویسنده و سخنران: ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

قیف، اصطالحی است که شاید تا به  حال نشنیده باشید و در سایتتان پیاده سازی 

نکرده باشید؛ ولی یکی از مفهوم های کلیدی در بازاریابی اینترنتی است و اگر به درستی 

در سایتتان پیاده سازی شود، می تواند باعث شود که فروش های سایتتان به میزان 

قابل توجهی افزایش پیدا کند.

قیف بازاریابی چیست؟
که  ترتیبی  به  را  این صفحات  بازدیدکننده  که  است  سایت  از صفحات  سلسله ای 

دوست داریم، دقیقا طی می کند. پس در واقع قیف چند صفحه از سایت یا چند 

کاری  و  کرده ایم  طراحی  را  صفحات  این  باالیی  بسیار  دقت  با  که  است  وب پیج 

می کنیم که بازدیدکننده در این صفحات قدم به قدم پیش برود. محتوای این صفحات 

معموال پیشنهادهای خاصی است که بیشتر پیشنهاد فروش است و بازدیدکننده در 
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هر قدم یا در هر صفحه می تواند انتخاب کند که آن پیشنهاد را قبول یا رد کند، اگر 

قبول کرد به قدم بعدی هدایت می شود و حتی اگر پیشنهاد را رد کرد می توانیم 

تعریف کنیم که مجدد به یک قدم دیگری هدایت شود.

بنابراین علت اینکه باید از قیف های بازاریابی در سایت استفاده کنیم، این است که 

باعث می شود دید مخاطب افزایش پیدا کند و خریدهای بیشتری از سایت انجام 

دهد. در نتیجه می توانیم فروش سایت را خیلی راحت تر افزایش دهیم.

مثال یک قیف ساده
از سایت باشد. مثال  در ساده ترین حالت ممکن قیف می تواند شامل دو صفحه 

صفحه اول یک صفحه فرود است. صفحه فرود صفحه ای از سایت است که معموال 

بازدیدکننده  به  آن یک هدیه  ازای  به  و  را می گیرد  بازدیدکننده  تماس  اطالعات 

می توانیم  البته  باشد،  رایگان  صوت  یا  ویدیو   ،PDF می تواند  هدیه  می دهیم. 

هدایای غیر دانلودی و هدایای فیزیکی هم به بازدیدکنندگان بدهیم که مسلما کار 

سخت تری است.

به اسم صفحه فرود  بازدیدکننده به یک صفحه ای  اول قیف  بنابراین در قسمت 

هدایت می شود. اگر به این صفحه فرود واکنش مثبت نشان داد، یعنی اطالعات 

تماس خود را داد و دکمه دانلود را زد به صفحه دیگری به اسم صفحه محصول 

رد نشدنی هدایت می شود. در این صفحه ابتدا به قولی که دادیم عمل می کنیم، 

یعنی فایلی را که قول دادیم، در همان صفحه برای بازدیدکننده قرار می دهیم و 

عالوه بر این در آن صفحه یک محصول رد نشدنی پیشنهاد می کنیم. محصول رد 

نشدنی محصولی است که معموال قیمت آن طوری در نظر گرفته  شده که بسیار 

این پیشنهاد  از  به راحتی نمی تواند  بازدیدکننده سایت  ترغیب کننده است و یک 

بگذرد و اغلب منجر به یک خرید می شود.
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در واقع موفق می شویم به یک بازدیدکننده سایت فروشی را انجام دهیم. مسلما 

که  فردی  است،  این  بیشتر هدف  بلکه  نمی کنیم  را کسب  فروش سودی  این  از 

تابه حال از سایت خرید نکرده و صرفا بازدیدکننده بود را به یک خریدار تبدیل کنیم. 

وقتی بازدیدکننده تبدیل به یک خریدار شد، حتی برای خریدی که هیچ سودی 

ندارد معموال کار خیلی راحت تر می شود و می توانیم فروش های بعدی را به همین 

بازدیدکننده انجام دهیم.

بنابراین این یک مثال ساده از یک قیف در سایت بود و صرفا شامل دو صفحه 

از سایت است و از طریق هدایت بازدیدکننده از صفحه اول به صفحه دوم موفق 

می شویم که فروش هایی را ایجاد کنیم.

قیف های سنتی یا قیف های نسل قبل
در قیف های سنتی یا قیف های نسل قبل بیشتر، تمرکز کل کانال بر قبل از خرید بود. 

فرض کنید شخصی محصولی را به سبد خرید خود اضافه می کند. در مدل قیف 

سنتی، قبل از اینکه بازدیدکننده خرید خود را قطعی کند،  یعنی قبل از اینکه پرداختی 

انجام دهد،  به او پیشنهاد می دهیم که محصول دیگری را به سبد خریدتان اضافه 

کنید و به ازای آن تخفیفی را لحاظ می کنیم یا هدیه ای به شما اضافه بر آن دو 

محصول می دهیم و… تا شخص قبل از پرداخت، وسوسه یا ترغیب شود که خرید 

بیشتری انجام دهد.

به  یعنی  بود؛  موضوع  همین  کارشان  روش  کل  سنتی  قیف های  اغلب  واقع  در 

را  پیشنهادهایی  کرده است  اضافه  به سبد خرید  را  بازدیدکننده ای که محصولی 

می دهیم و پیشنهاد می کنیم که بیشتر خرید کند.
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قیف   های نوین و مدرن
در قیف های نوین و قیف های مدرن، یک اتفاق بسیار جالب افتاده است. تمرکز 

کل کانال و کل مراحل، بر بعد از خرید متمرکز شده است؛ یعنی اجازه می دهیم، 

بازدیدکننده ای که در سایت است خرید و پرداخت خود را انجام دهد و بعد از 

پرداخت موفقیت آمیز و پایان خرید، بازدیدکننده را به صفحه ای هدایت می کنیم 

که در واقع قدم بعدی قیف است و در آن صفحه پیشنهادهای متفاوتی به فرد 

می دهیم. مثال می گوییم شما که این محصول را همین االن خریده اید، بیایید چند 

محصول دیگر را هم بخرید و ما یک تخفیف خیلی خوب لحاظ خواهیم کرد یا 

تخفیف در ارسال در نظر می گیریم یا کال ارسال را برایتان رایگان انجام می دهیم و 

هر پیشنهاد دیگری که فکر می کنید می تواند ترغیب کننده باشد.

بنابراین نکته بسیار کلیدی که تا این مرحله روی آن تاکید شده این است که در 

قیف های بسیار حرفه ای و پیشرفته تمرکز قیف و قدم ها را به بعد از خرید می بریم؛ 

یعنی وقتی که بازدیدکننده پرداخت را انجام داد و تمام شد، تازه وارد قیفی می شود 

که شامل چندین مرحله است و پیشنهادهای مختلفی را به این فرد که تازه به 

خریدار تبدیل شده ارائه می دهید.

یکی از مزیت هایی که این کار دارد این است که وقتی شخص خرید خود را انجام 

را  بعدی  خریدهای  راحت تر  خیلی  معموال  است،  منتظر محصولی  و  است  داده 

انجام می دهد. چون فرایند خرید را یک  بار تا پایان طی کرده احتمال خریدهای 

دوم و سوم در همان لحظه خیلی بیشتر است و شخص راحت تر خرید می کند.

نکتـه رقابتـی بسـیار مهـم که شـاید بـه آن توجهـی نکرده باشـید، این اسـت که 

وقتـی شـما پیشـنهادهای ویژه سـایتتان را به بعـد از خرید می برید، رقیبان شـما 

به راحتـی نمی تواننـد چـک کننـد هـر روز در سـایتتان چـه اتفاقـی می افتـد و بـه 

خریـداران خودتـان چـه پیشـنهادی می دهیـد. چـون هر بـار باید پرداخـت کنند 
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و کار تمـام شـود و ببیننـد کـه بعـد از خریـد چـه اتفاقـی می افتد و مسـلما اغلب 

رقیبـان ایـن کار را انجـام نمی دهند.

بنابراین این مدل یا روش استفاده از قیف باعث می شود که فرایند بازاریابی شما 

تا حد قابل توجهی پنهان باقی بماند و فقط افرادی این فرایند را خواهند دید که از 

سایت شما خرید موفق داشته باشند و خریدشان را به پایان برسانند.

3 برابر کردن فروش سایت
به خصوص  می دهید،  ارائه  سایتتان  در  و  می فروشید  که  را  محصولی  هر  شما 

کرد،  خریداری  را  آن محصول  خریدار  بعدازاینکه  نشدنی،  رد  و  ارزان  محصوالت 

سپس شما یک پیشنهاد بسیار گران به خریدار ارائه دهید.

تومانی می فروشید،  PDF هزار  در سایتتان  و  است  آموزش  کار شما  کنید  فرض 

بعدازاینکه کسی این PDF هزار تومانی را خرید و پرداخت خود را انجام داد، این 

خریدار را به صفحه ای هدایت کنید که در آن گران ترین محصولتان را به همین فرد 

پیشنهاد می دهید.

فـرض کنیـد گران تریـن محصولتـان 100 هـزار تومـان اسـت کـه 100 هـزار تومان 

یعنـی 100 برابـر قیمـت محصولی که همیـن االن خریدار اقدام کـرده و آن را خرید 

کـرده اسـت. مسـلم اسـت کـه اغلـب افرادی کـه صرفـا یک خریـد هـزار تومانی 

انجـام داده انـد بالفاصلـه قانـع نمی شـوند که خریـد 100 هـزار تومانی هـم انجام 

دهنـد، ولـی بـه یـک نکتـه توجـه کنیـد که اگـر از هـر 100 نفـر فقط یک نفرشـان 

ایـن پیشـنهاد را قبـول کنـد اتفاقـی کـه می افتد این اسـت کـه فروشـتان 2 برابر 

می شـود. 100 نفـر از سـایت شـما خرید هـزار تومانی انجـام داده اند کـه 100 هزار 

تومـان می شـود و یکـی از ایـن افراد پیشـنهاد دوم شـما را هم قبول کرده اسـت، 

بنابرایـن بـا یـک خریـد از 100 خریـد، فـروش کل ایـن قسـمت سـایتتان دو برابر 
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می شـود و بسـیار قابل توجـه اسـت. حـال اگـر دو نفـر ایـن کار را انجـام دهنـد 

فروشـتان سـه برابر می شـود.

البته یک راهکار دیگر این است که محصولی را که بعد پیشنهاد می دهید، محصول 

گران تری در نظر بگیرید که با یک خرید، فروش کل این محصول و یا این بخش 

سه تا پنج و یا ده برابر شود. بنابراین این یک فرصت بسیار عالی است. این فرصت 

را از دست ندهید، به خریداران سایتتان حتی افرادی که محصوالت ارزان خریده اند 

یک پیشنهاد خیلی گران بدهید البته با یک مزایای خاص، مثال یک محصولی که 

یک میلیون تومان است را با یک تخفیف 50 درصد با قیمت 500 هزار تومان ارائه 

بدهید. این می تواند به یک پیشنهاد بسیار جذاب تبدیل شود که شاید از هر 100 

نفر خریدار یک نفر قبول کند و این خرید را انجام دهد که می تواند خیلی به نفع 

سایت شما باشد.

قیف های جدید و پیشرفته
نکته دیگر این است که در قیف های جدید، پیشرفته و خیلی حرفه ای همیشه از 

پیشنهادهای شرطی استفاده می شود. یعنی در همین مثال یک PDF هزار تومانی 

می فروشید و بعد به کسانی که خرید را انجام داده اند پیشنهاد می شود که یک 

محصول 100 هزار تومانی بخرند، در اینجا کار تمام نمی شود، اگر شخص پیشنهاد 

100 هزار تومانی را قبول کرد سپس فرد را به یک پیشنهاد بزرگ تر هدایت می کنیم، 

شاید یک پیشنهاد یک میلیون تومانی بدهیم. فرض کنید از هر 1000 نفر یک نفر 

این پیشنهاد یک میلیون تومانی را قبول کند چقدر می تواند به نفع شما باشد.

یک حالت دیگر این است که اگر شخص پیشنهاد 100 هزار تومانی را قبول نکرد، 

یک  آن صفحه  در  که  کنیم  هدایت  دیگری  به صفحه  را  این شخص  می توانیم 

پیشنهاد ارزان تر داده ایم، مثال یک پیشنهاد 20 هزار تومانی داریم. بنابراین مجدد 

 5 تا   3 شامل  حداقل  معموال  حرفه ای  قیف های  نمی کنیم.  تمام  را  کار  به سرعت 
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مرحله هستند و پیشنهادهای مختلفی ارائه می کنند. اگر پیشنهاد قبول شد به یک 

به صفحه دیگری  رد شد مجدد  پیشنهاد  اگر  و  صفحه دیگری هدایت می شوند 

هدایت می شوند و پیشنهادهای ارزان تری به این افراد داده می شود تا کار ادامه 

پیدا کند و بتوانیم از یک خریدار سایت حداکثر سود ممکن را ببریم و خود خریدار 

هم کامال راضی باشد. چون پیشنهادهای گرانی که به او می دهیم معموال با تخفیف 

بسیار بزرگ و با مزیت های بسیار ویژه ای همراه هستند که باعث می شود خریدار 

از خرید خود لذت ببرد و راضی باشد.

بنابراین دیدیم که چگونه می توانیم قیف های بسیار جالب و جذابی داشته باشیم 

که میزان فروش را نه تنها چند درصد بلکه تا چند برابر افزایش دهند.

فرض کنید در سایت کتاب ده هزار تومانی می فروشیم و یک خریدار این کتاب 

به  که  می کنیم  هدایت  به صفحه ای  را  خریدار  این  سپس  است،  کرده  خرید  را 

او پیشنهاد می دهیم 4 نسخه بیشتر از همان کتاب را تهیه کنید؛ یعنی در کل 5 

نسخه شود. می توانند آن 4 نسخه را با 50 درصد تخفیف تهیه کنند یعنی به جای 

10 هزار تومان 4 نسخه بعدی را به شما 5 هزار تومان می دهیم که این پیشنهاد 

برای خریدار می تواند بسیار عالی باشد و برای شما نیز احتماال به صرفه است چون 

شما فقط یک بار مبلغ ارسال را می دهید و احتماال در کتاب هم به اندازه کافی سود 

می کنید.

در این مرحله پیشنهاد شرطی بودن را مطرح کنید که اگر پیشنهاد شما قبول شد 

و خریدار 4 نسخه را هم خواست، کار تمام نمی شود. یعنی بعد از تایید، می توانیم 

فرد را به صفحه دیگری هدایت کنیم و در آنجا به او پیشنهاد دهیم که می تواند 

یک سی دی صوتی را هم بخرد و سی دی صوتی همین کتاب را هم به سبد خریدش 

اضافه کند. اگر پیشنهادش هم خیر بود می توانیم به او پیشنهاد دهیم که به جای 

4 نسخه فقط 2 نسخه بیشتر بخرید و با این کار در واقع ما پیشنهادمان را نصف 
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می کنیم. قدم بعد از قبول پیشنهاد دو نسخه، این است که اگر فرد نسخه صوتی را 

قبول نکرد، می توانیم به او پیشنهاد دهیم که نسخه دانلودی را بخرد.

بنابراین در اینجا می بینیم که یک فرایند طراحی می کنیم و خریدار یک تک کتاب 

با پیشنهادهای بسیار مختلف و متنوعی مواجه می شود و می تواند تصمیم بگیرد 

از این پیشنهادها کدام را قبول یا رد کند. با هر تصمیم این خریدار، او را در قیفمان 

یک قدم جلوتر می بریم و با یک پیشنهاد جدیدتری مواجه می کنیم. با این مدل 

می توانیم به حداکثر سود ممکن برسیم و کاری کنیم که یک خریدار بیشترین حجم 

خریدش را از سایت انجام دهد و چون پیشنهادهای بعدی همیشه پیشنهادهای 

ویژه است خود خریدار خیلی راضی تر و خوشحال تر است.

نکات قیف های حرفه ای
1. گرافیک بسیار زیبا و حرفه ای

به خوبی  فتوشاپ  اکشن های سه بعدی  از  یا  و حرفه ای  زیبا  گرافیک خیلی  از  اگر 

این  روی  بنابراین  یافت.  نخواهد  افزایش  فروش  خیلی  معموال  نکنیم،  استفاده 

قضیه حتما کار کنید و حتی اگر الزم است روی این موضوع سرمایه گذاری کنید.

2. بیش فروشی در چند قدم
فرض کنید خریدار یک PDF هزار تومانی خرید و سپس به او پیشنهاد 100 هزار 

تومانی داده می شود، اگر پیشنهاد 100 هزار تومانی را هم قبول کرد، در این مرحله 

کار تمام نمی شود و یک پیشنهاد بزرگ تر به او می دهید و در چند قدم بیش فروشی 

انجام می شود.

درصورتی که در قیف های سنتی، بیش فروشی صرفا در یک قدم انجام می شود و 

هیچ گاه چند پیشنهاد نیست؛ ولی این نوع قیف ها که قیف های مدرن و حرفه ای 

هستند معموال موفقیت آمیزتر عمل می کند.
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3. کم فروشی در چند قدم
PDF هزار تومانی را در نظر بگیرید، بعدازآن یک پیشنهاد 100 هزار تومانی می دهیم. 

اگر خریدار این پیشنهاد را قبول نکرد می توانید یک پیشنهاد 20 هزار تومانی بدهید 

و اگر مجدد قبول نکرد می توانید یک پیشنهاد 5 هزار تومانی بدهید، این خریدار 

تومانی  هزار   PDF ابتدا  در  بخرد چون  را  تومانی  هزار   5 پیشنهاد  اگر یک  حتی 

خریده بود، اکنون 5 برابر خرید می کند.

بنابراین کار بسیار با ارزشی است که قیف، هم در بیش فروشی و هم در کم فروشی 

شامل چندین قدم یا چندین مرحله باشد.

4. تست کانال
چهارمین نکته این است که وقتی یک کانال یا قیفی را طراحی می کنیم، در اولین 

طراحی به حداکثر سود نمی رسیم، بلکه مرتب باید سعی و خطا کنیم، تست کنیم و 

روی خریداران بررسی کنیم کدام قدم کانال موفقیت آمیزتر است و باالخره تغییراتی 

انجام دهیم که به حداکثر سود ممکن برسیم.

در قسمت پایانی می خواهم به شما بگویم قیف های حرفه ای چقدر می توانند اثرگذار 

باشند و چقدر می توانند کسب وکارتان را متحول کنند. می توان گفت که »قیف های 

حرفه ای می توانند فروش شما را از 3 تا 10 برابر افزایش دهند«. البته مجدد تاکید 

می کنم که مطمئن باشید اولین قیفی که طراحی کردید، احتماال فروش شما را سه 

برابر هم نخواهد کرد ولی با مقداری سعی وخطا و تالش می توانید به جایی برسید 

تا قیف هایی طراحی کنید که حتی فروش سایتتان را تا ده برابر افزایش دهند. 

بنابراین این نکته بسیار مهم است و توصیه می کنم حتما روی ساختن قیف در 

سایتتان وقت بگذارید و کار کنید.
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پیاده سازی کانال
اگر سایت شما با وردپرس طراحی و ساخته شده است، خبر بسیار خوب این است 

که پیاده سازی کانال یا قیف کار بسیار ساده ای است و تنها چیزی که الزم دارید 

یک پالگین به اسم Smart Offers است. به فارسی به آن پیشنهادهای هوشمند 

می گویند. توسط این پالگین فوق العاده ووکامرس می توانید تمام این نکات که تا 

اینجا توضیح داده شد در سایتتان پیاده سازی کنید.

تعریف بیش فروشی
منظور این است که می توانید بگویید، اگر کسی خرید خود را موفقیت آمیز انجام 

داد و از صفحه پرداخت بانک به سایتتان برگشت، پیشنهادی برای او ظاهر شود.

تعریف شرط ثابت
می توانید توسط این پالگین شرط های ثابت تعریف کنید، شرط های بسیار عجیبی 

مثل اینکه بگویید اگر کسی حداقل یک سال عضو سایت است و اگر قبال بیش تر 

از 500 هزار تومان از فروشگاه خرید داشته و این محصول خاص در سبد خرید او 

است، یک پیشنهاد ویژه به این بازدیدکننده خاص بدهید.

بنابراین می توانید شرط های عجیب زیاد و سفارشی شده ای را تعریف کنید. خوبی 

شرط های ثابت و پیچیده این است که بسیاری از رقیبان و حتی بازدیدکنندگان 

فقط  که  دلیل  این  به  دید  نخواهند  را  پیشنهادات  این  سایتتان هیچ وقت  دیگر 

افرادی این پیشنهادات را می بینند که فقط این شرایط برایشان صدق کند.

تعریف شرط قبول یا رد
منظور این است که می توانید تعریف کنید اگر کسی پیشنهاد اول را قبول کرد بعد 

چه پیشنهادی به او داده شود و اگر این پیشنهاد را رد کرد، حتی اگر صفحه را بست 

می توانیم تعریف کنیم چه پیشنهادی به این بازدیدکننده خاص ارائه شود.
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بنابراین با این پالگین دقیقا می توانید تمام مطالبی را که در این قسمت توضیح 

داده ام را در یک سایت وردپرسی پیاده سازی کنید.
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