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خالصه کتاب تبدیل کلیک ها به مشتری
تهیه و ترجمه: ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

آنچه در این چکیده می آموزید
گوگل و سایر شرکت های جستجو با دقت از الگوریتم های خود محافظت می کنند، 

روش های  با  را  جستجو  در  موثر  مختلف  عامل   200 حداقل  که  ارزشمندی  روش 

مرموزی محاسبه می کند. در هر شرکتی، تنها تعداد محدودی از متخصصان منتخب 

موتورهای جستجو به روش ها و الگوریتم های شرکت خود دسترسی دارند. چنین 

صاحبان  می بخشند.  تجسم  را  اینترنت  پنهان  تکنیکی  عناصر  پیچیده ای  اطالعات 

کسب وکارها برای موفقیت آنالین باید رموز اینترنت را درک کنند.

هوشمندانه  راهنمایی  جستجو،  موتورهای  بهینه سازی  مسلم  استاد  فارستر  دان 

شما  به  دقیق  جزئیات  از  مملو  کتاب  این  می دهد.  قرار  شما  اختیار  در  مفصل  و  

امکان گشت وگذار آگاهانه در محیط آنالین را می دهد تا بیشترین بازگشت سرمایه 
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روش  فارستر  کنید.  محاسبه  را  خود  اینترنتی  هزینه  های  و  فعالیت ها  از  حاصل 

تبدیل بازدیدکنندگان وب سایت به مشتری، کسب درآمد از ایمیل های تبلیغاتی، 

ویدیوهای آنالین، وبالگ ها،  تهیه تبلیغات آنالین، وبینارها و غیره را به شما نشان 

می دهد. مدیرسبز کتاب او را برای بهبود بازاریابی آنالین مناسب می داند. آن  را 

بخوانید و از آن استفاده کنید.

آن ها را به بازدید ترغیب کنید،  سپس بفروشید
30  تا 70 درصد همه مردمی که از وب سایت شما بازدید می کنند، می خواهند آنچه 

می فروشید را بخرند. اگر فقط بتوانید 50 درصد آن ها را به طور منظم به خریدار 

تبدیل کنید، فعالیت  آنالین بسیار سودآوری خواهید داشت. برای کسب سود از 

وب سایت خود باید دو اقدام مهم انجام دهید: 1. افزایش تعداد بازدیدکنندگان 

به  بازدیدکنندگان  تبدیل  برای  به مشتری.  آن ها  از  تعداد ممکن  تبدیل هر   .2 و 

خریدار،  باید وب سایت مناسبی داشته باشید و از آن نگهداری کنید. بازدیدکنندگان 

در وب سایت های جذاب،  آموزشی و ساده،  زمان بیشتری را می گذرانند. این کار 

به  »بازگشت  دکمه  روی  که  بازدید کنندگانی  می گذارد.  اثر  موتورهای جستجو  بر 

تعبیر  نیستند.  تاثیرگذار  موتورهای جستجو  دید  از  می کنند،   کلیک  قبل«  صفحه 

موتورهای جستجو از خروج های سریع از سایت این است که بازدیدکنندگان آنچه 

می خواستند را پیدا نکرده  اند. این موضوع تاثیر منفی بر رتبه بندی آن وب سایت 

می گذارد.

بازاریابی جستجو
بازاریابی جستجو شامل بهینه سازی موتورهای جستجو از طریق »بازاریابی جستجوی 

طبیعی« است که در مدت زمانی طوالنی به نتیجه می رسد و »بازاریابی جستجوی 

پولی« که منجر به نتایج سریع می شود. یک برنامه باکیفیت بازاریابی جستجو، هر 

دو نوع بازاریابی طبیعی و پولی را در برمی گیرد.
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نتایج جستجوی طبیعی بر »5 ستون اعتماد« ساخته می شود:

1. قدرت سایت: ارائه مطالب جامع )جزئیات،  تصاویر، مشخصات محصول،  و…( در 

وب سایت برای ایجاد اعتبار.

2. توضیحات: هرچه اطالعات ارائه شده توسط وب سایت جزئی تر باشد،  عملکرد 

آن بهتر خواهد بود. اطالعات به روز را با آخرین روش ها ارائه کنید. فهرست جامع 

این  دهد.  پاسخ  به سواالت مشتریان  تا  کنید  تهیه  متداول«  به سواالت  »پاسخ 

فهرست را مرتبا به روز کنید.

3. سادگی: اگرچه وب سایت باید »جامع« و حاوی »جزئیات« باشد،  اما کاری کنید 

که یافتن و استفاده از آن ساده و راحت باشد.

4. پیگیری: بازدیدکنندگان منبع فروش های احتمالی اکنون و آینده هستند. برای 

فروش در آینده، آن ها را تشویق کنید تا »فهرست محصوالت موردعالقه« خود را 

تهیه کنند. این فهرست باعث می شود تا مردم محصوالت موردعالقه خودشان را 

در وب سایت شما مشخص کنند.

5. امنیت: به بازدیدکنندگان اطمینان دهید که می توانید از اطالعات شخصی آن ها 

مثل اسامی، آدرس ها،  شماره های تماس و اطالعات کارت های اعتباری محافظت 

کنید.

بازاریابی آنالین خود را با جستجوی کلیدواژه ها آغاز کنید. چنین تحقیقی مشخص 

می کند که مشتریان احتمالی هنگام جستجوی آنالین به دنبال چه هستند.

جستجوهای پولی شامل پرداخت پول است تا آگهی شما در نتایج جستجو ظاهر 

شود. مبلغ تبلیغ شما به ارزش کلیدواژه  انتخاب شده بستگی دارد. گوگل تالش 

می کند تا به آگهی دهندگان اطمینان دهد که بیشترین سود را از تبلیغات جستجوی 

پولی خود به دست می آورند. وقتی پول می دهید تا آگهی شما بر اساس کلیدواژه ها 

در اولویت قرار گیرد،  گوگل جایگاه آن را در میان سایر نتایج جستجو ارتقا می دهد. 

حمله خود را برنامه ریزی کنید. برخی از کلیدواژه ها بسیار گران هستند و کلیک بر 
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آن ها 5 تا 20 دالر هزینه دارد. البته ناامید نشوید، برخی از کلیدواژه ها فقط 10 سنت 

هزینه دارد.

جستجوی آنالین محلی به کاربران کمک می کند تا کسب وکاری در منطقه مربوط 

به خود پیدا کنند،  مانند یک کفش فروشی محلی یا یک رستوران غذاهای چینی 

محلی. این کار با بومی سازی تفاوت دارد که در آن وب سایت ها روی پدیده ای بومی 

تمرکز می کنند،  مثل گزارش آب وهوا در شهری خاص. ممکن است وب سایت هایی 

در  شده  ارائه  مطالب  به  نسبت  می کنند،  ارائه  هدفمندی  اطالعات  چنین  که 

می توان  را  شهر  یک  آب وهوای  به  مربوط  اطالعات  نگیرند.  مناسبی  قرار  جایگاه 

در سایت آب وهوای ملی ارائه کرد، اما جستجوی محلی، فقط به کسب وکارها و 

شرکت های موجود در مکانی خاص تمرکز می کند. الزم نیست وب سایت ویژه ای 

برای جستجوهای محلی داشته باشید تا شما را پیدا کنند. همه آنچه الزم دارید 

این است که تا حد ممکن اطالعاتی خاص برای موتورهای جستجو تامین کنید،  

مثل اطالعات تماس، تصاویر کسب وکار و  محصوالت یا خدمات خود.

کارشناسان معتقدند که جستجوهای پولی همیشه باید به »صفحات فرود« منتهی 

بر  کلیک  با  جستجوگران  که  است  سایت  از  خاصی  صفحه   فرود  صفحه  شود. 

آگهی  پیام  با  کامال  باید  فرود  صفحه  محتوای  می شوند.  صفحه  آن  وارد  آگهی 

برای  اختصاصی مسیری شفاف  فرود  داشتن یک صفحه  باشد.  داشته  مطابقت 

ایمیل  ارائه می دهد. هدف صفحه فرود گرفتن  بازدیدکنندگان به مشتری  تبدیل 

بازدیدکننده و دادن اطالعاتی ارزشمند به او است. صفحات فرود خود را آزمایش 

از  خود  نتایج  پیگیری  برای  شوید.  مطمئن  آن ها  بودن  نتیجه بخش  از  تا  کنید 

سیستم ها و ابزارهای موتور جستجو استفاده کنید. برای داشتن بهترین نرخ تبدیل 

بازدیدکننده به خریدار تا جایی که ممکن است »فرایند فروش« را ساده کنید.
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نام دامنه سایت شما در بازاریابی آنالین  بسیار مهم است. بهترین نام دامنه پسوند 

com. است. انتخاب هوشمندانه »مکان ارائه مطالب« در سایت به ارتقای نتایج 

بهینه سازی موتور جستجو کمک می کند. بازدیدکنندگان نباید چندین بار کلیک کنند 

تا به مطلب موردنظر خود برسند، بنابراین مطالب خود را تا جایی که ممکن است 

به صفحه اصلی نزدیک کنید. طراحی خوب وب به این معنی است که »فاصله 

مطلب با صفحه اصلی وب سایت را به کمتر از چهار صفحه« کاهش دهید.

ساختار آدرس صفحات نیز به همین اندازه مهم است. آدرس های خود را از نظر 

مطلب  کلمه   250 حداقل  سایت  صفحات  از  کدام  هر  در  کنید.  غنی  کلیدواژه ها 

باید  هر صفحه  برسانید.  100 صفحه  به  حداقل  را  سایت  و صفحات  دهید  قرار 

مطالب«  »تقویم  یک  و  دهید  افزایش  را  صفحات  کیفیت  باشد.  منحصر به فرد 

برای یادآوری زمان تهیه و اضافه کردن مطالب جدید داشته باشید. تا جایی که 

ممکن است لینک های منتهی شونده به وب سایت خود را افزایش دهید. از سایر 

به جای  باشند.  داشته  به وب سایت شما  لینکی  که  کنید  درخواست  وب سایت ها 

کمیت به دنبال کیفیت باشید.

ویدیوها و وبینارها
برای هدایت  ابزاری قوی  نتیجه می تواند  استقبال می کنند، در  از ویدیوها  مردم 

بازدیدکنندگان به وب سایت شما باشد. باید »برچسب محتوا، کلیدواژه های مرتبط 

که  است  مکتوب  داده های  همان  این  باشید.  داشته  مناسب«  متنی  اطالعات  و 

از  با استفاده  موتورهای جستجو برای دسته بندی اطالعات به آن تکیه می کنند. 

ویدیوها می توانید داستان های مهم را به سرعت تعریف کنید. پس فیلم های سه 

دقیقه ای یا کوتاه تر بسازید. ویدیوهای کوتاه زودتر دانلود می شوند. متنی مکتوب 

درباره مطالب ارایه شده در ویدیو نیز ارایه کنید.

ابزارهای آموزشی  از وبینارها به عنوان  برای نشان دادن مهارت و تخصص خود، 
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آنالین استفاده کنید. وبینارها سمینارهایی هستند که به صورت آنالین و از طریق 

اینترنت برگزار می شوند.

وبینارها کسب وکار سازهای بزرگی هستند، زیرا هرکسی که ثبت نام کرده پیشاپیش 

به محصوالت و خدمات شما عالقه مند است. پیغام فروش را ماهرانه در وبینار خود 

بگنجانید. اگر خود را خیلی بزرگ جلوه دهید،  شرکت کنندگان وبینار فکر می کنند 

که از آن ها سوءاستفاده کرده اید. از یک کارشناس )نفر سومی( درخواست کنید که 

میزبان وبینار شما باشد.

بنرهای تبلیغاتی
شما می توانید از وب سایت های بزرگ تر و شناخته شده تر برای قرار دادن بنرهای 

وب سایت های  از  بسیاری  بااین وجود،   کنید.  استفاده  آن ها  سایت  بر  تبلیغاتی 

بنرهای  می دهند.  پیشنهاد  را  آگهی  نمایش  محل  مستقیم  خرید  نیز  کوچک تر 

تبلیغاتی بزرگ تر نتیجه بهتری دارند. قسمت باالیی صفحه بهتر است. هر چه بنر 

شما در قسمت باالتری از صفحه قرار داشته باشد،  اثربخش تر خواهد بود. تصاویر 

بنری خود  آگهی های  در  را  اقدام«  به  »دعوت  دکمه  و هم چنین  محصوالت خود 

لحاظ کنید. همیشه »نوع درخواست و زمان درخواست کاربران« را به آن ها نشان 

دهید. می توانید روش »نمایش در ساعات خاصی از روز« را در بنرهای تبلیغاتی 

خود به کارگیرید. به این معنی که بنرهای شما در زمان هایی از روز نمایش داده 

شوند که افراد بیشتری از وب سایت ها دیدن می کنند. آگهی های خود را حداقل به 

مدت یک هفته آزمایش کنید.

شبکه  های اجتماعی و وبالگ  ها
پیشاپیش برای بازاریابی شبکه های اجتماعی برنامه ریزی کنید. اهداف باثباتی داشته 

اجتماعی،  رسانه های  نکنید. هدف  استفاده  مستقیم  فروش  روش های  از  باشید. 

درگیر کردن مخاطب است. با شرکت در مکالماتی که در جوامع آنالین و در صفحات 
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گفتگو اتفاق می افتد، در شبکه های اجتماعی فعال شوید. اگر توضیحات مفیدی 

ارایه کنید،  کاربران آنالین به شما عالقه مند می شوند. اطالعاتی که تهیه می کنید 

رسانه  هر  با  متناسب  را  مطالب  کنید.  اجتماعی سفارشی  رسانه های  طریق  از  را 

اجتماعی سفارشی کنید. وبالگ خود را کامال شفاف نگه دارید. تعداد پست های 

هر صفحه را کاهش دهید تا بینندگان بیشتر متمایل شوند که روی گروه بعدی 

پست ها کلیک کنند، صفحه دیگری باز کنند و آگهی های بیشتری از شما را ببینند.

بازاریابی ایمیلی
ایمیل به شما امکان می دهد تا ارتباطات بازاریابی خود را کامال شخصی کنید. فهرست 

ایمیلی شما درآمد شما را شکل می دهد. بهترین فهرست آن است که خودتان در 

خریداری  می آورید.  دست  به  ثبت نام  فرم های  شدن  پر  هنگام  یا  فروش  لحظه 

فهرست آدرس های ایمیل،  هدر دادن پول است. نرم افزار آتلوک مایکروسافت و 

مناسب هستند.  بسیار  کوچک  ایمیلی  فهرست های  برای  گوگل   Gmail سرویس 

وقتی ارسال ایمیل به هزاران نفر را آغاز کردید، از فروشندگان خدمات ارسال ایمیل 

کمک بگیرید. 

را  کرده اید  ارسال  که  پیام هایی  مجموعه  و  کنید  آزمایش  را  خود  ایمیل  همیشه 

قدرتمند، قسمت سالم  عنوانی  ایمیل شما  که  باید مطمئن شوید  کنید.  پاالیش 

اختصاصی، متن متقاعدکننده و امضای موثری دارد. نام شما بهترین گزینه برای 

انبوه  ارسال  حوزه  در  ایمیلی  بازاریابی  احتمالی  قانونی  مشکالت  از  است.  امضا 

ایمیل، آگاه شوید. از گفتن مطالبی درباره محصول که قابل  اثبات نیست یا گفتن 

جمالت نادرست در مورد محصوالت و خدمات رقبا دوری کنید.

سبد خرید
سیستم ها  می توانید  کنید.  ساده  را  خود  خرید  فرایند  است  ممکن  که  جایی  تا 

از  قبل  بخرید.  متخصص  فروشندگان  از  را  آنالین«  »خرید  کامل  نرم افزارهای  و 

راه اندازی کامل سایت، سبد خرید و خرید آنالین خود را آزمایش کنید. هر چیزی 
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که مراحل خرید مشتریان آنالین شما را با سختی مواجه می کند را  محدود کنید. 

کارها را برای آن ها ساده کنید.

رها کردن نیمه کاره خرید
وقتی بازدیدکنندگان برای خرید مواردی از سبد خرید خود استفاده می کنند،  ولی 

خرید را به پایان نمی رسانند، مشکل بزرگی به وجود می آید. اغلب،  دلیل عدم خرید، 

این مشکل،  »تضمین  بر  غلبه  برای  باال است.  قیمت های  به  عکس العمل نسبت 

رضایت« ارائه دهید. شاید مردم در اثر عدم ارائه روش پرداختی مطلوب توسط 

از  را  نکنند. مطمئن شوید که می توان پرداخت  را کامل  سایت شما،  خرید خود 

طریق »کارت های اعتباری، خرید پستی، واریز بانکی و…« انجام داد. اگر مردم در 

زمان خرید ببینند که موارد موردنظر آن ها تمام شده یا فروخته شده است،  شما را 

ترک می کنند. در فرایند خرید،  هر موردی را زودتر به آن ها اطالع دهید.

تحلیل و آمارگیری
سیستم های تحلیل بسیاری برای کمک به ارزیابی اثربخشی وب سایت در دسترس 

است. مهم ترین معیارهایی که باید بررسی شود عبارتند از: بازدید های منحصربه فرد، 

و  تبدیل  نرخ  خروج،  و  ورود  صفحات  سایت،   در  حضور  زمان  صفحات،  بازدید 

بازگشت سرمایه. اگر وب سایت کوچک یا متوسطی دارید، سیستم تحلیل گوگل 

می تواند اطالعات موردنیاز را در اختیار شما قرار دهد. اگر وب سایت شما روزانه 

میلیون ها بازدیدکننده دارد،  از ارائه دهندگان خدمات حرفه ای تحلیل سایت کمک 

بگیرید.

ترفندهای بازاریابی آنالین
تعدادی از بزرگان در حوزه »  بازاریابی آنالین و بهینه سازی« نکات زیر را پیشنهاد 

می کنند:
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وب سایت خود را برای جستجوها و تبدیل بازدیدکننده به خریدار بهینه کنید. برای 

انجام این کار،  آزمایش کنید و باز هم آزمایش کنید.

تبدیل بازدیدکنندگان به خریدار،  علم و هنر را با هم دربرمی گیرد و تقاطعی است 

بر  نیستید،  معروفی  برند  اگر  تجزیه وتحلیل.  اصول  و  بازاریابی  خالقیت،  میان 

بر احساس مردم  بیشتر« است که  یا  کنید که شامل »70 عامل  کار  اعتمادسازی 

نسبت به وب سایت شما اثر می گذارد.

بازدیدکنندگان  از  زیادی  تعداد  از جذب  فراتر  بسیار  کاری  موثر،  آنالین  بازاریابی 

است. تنها کسانی می توانند فقط بر جذب ترافیک تمرکز کنند که برندهای شناخته 

شده  بزرگی هستند. برای تعیین موارد مهم از نظر بازدیدکنندگان، از ابزاری مانند 

گفتگوی آنالین استفاده کنید.

زیادی  به تالش  تبدیل«  نرخ  »بهبود  باشید.  داشته  واضحی  و  دقیق  آنالین  پیام 

احتیاج دارد.

نیمه باالیی صفحه وب سایت خود را برای نمایش گرافیک یا انیمیشن های فلش 

هدر ندهید.

برای تقویت مدیریت محتوا یا تجارت الکترونیک از بهترین نرم افزارهای ساخت 

سایت استفاده کنید. در صفحه فرود خود توصیه نامه های زیادی از مشتریان راضی 

قرار دهید.

نکات کلیدی کتاب
تبدیل  و  شما  وب سایت  به  ترافیک  هدایت  اینترنتی،  بازاریابی  اصلی  اهداف 

بازدیدکنندگان به خریدار است.

برای این کار به وب سایتی منسجم، با طراحی ساده و قابل فهم نیاز دارید.

اطمینان حاصل کنید که بازدیدکنندگان می توانند مطالب موردنظر خود را بدون 

هیچ مشکلی پیدا کنند.

یک برنامه »بازاریابی جستجو« باکیفیت شامل دو نوع فعالیت جستجو می شود: 

»جستجوی طبیعی« و »جستجوی پولی یا تبلیغاتی«
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تا جایی که ممکن است بنرهای تبلیغاتی خود را بزرگ طراحی کنید و آن ها را در 

نیمه  باالیی صفحه و در باالترین قسمت صفحه خود قرار دهید.

بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی به معنای ایجاد ارتباط با اعضای جامعه ی 

آنالین است.

بازاریابی ویدیویی آنالین می تواند اثربخش باشد. به اندازه کافی اطالعات مفید به 

ویدیوهای خود اضافه کنید تا موتورهای جستجو بتوانند آن ها را پیدا کنند.

را تهیه  ایمیلی خود  از دیگران، فهرست های  ایمیل  به جای خرید فهرست آدرس 

کنید.

برای تسهیل خرید آنالین، چندین روش پرداخت داشته باشید.

بازاریابی آنالین موفق به آزمایش، آزمایش و آزمایش بستگی دارد.
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