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DWP نسل جدید سایت ها با
نویسنده: مجله Entrepreneur - ترجمه تیم مدیرسبز

انقالب رسانه های اجتماعی در چند سال اخیر نوع کاربری و تجربه ما از وب را به طور 

کامل تغییر داده است. اکنون در آستانه یک تحول عظیم در وب قرار داریم که همان 

شخصی سازی پویای وب سایت ها است.

بازدید  آن  از  بار  چند  اینکه  به  توجه  بدون  شما  وب سایت  از  افراد  تجربه  تاکنون 

عظیمی  اینکه شرکت  مگر  است،  بوده  یکسان  داشته اند،  نیازهایی  چه  یا  کرده اند 

مانند آمازون باشید. اگرچه این موضوع را به عنوان یک هنجار پذیرفته ایم، اما واضح 

است که شرایط ایده آلی نیست.
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نسل وب سایت های اختصاصی شده آغاز شده است

 )DWP, Dynamic Web Personalization( یا  وب سایت  پویای  شخصی سازی 

توانایی تغییر پویای محتوا، پیغام رسانی و پیشنهاداتی است که برای بازدید کننده ای 

خاص و بر اساس معیارهای مشخص نمایش داده می شود. این معیارها را می توان 

با توجه به فرایند خرید و موضوعات موردعالقه در وب سایت طراحی کرد.

چرا این کار تا این حد انقالبی است؟ اکنون بازاریابان می توانند بازدیدکنندگان از 

وب سایت های خود را بخش بندی و هدف گیری کنند و پیامی را برای آن ها نمایش 

این  با  ارتباط  برقراری  است.  مرتبط  عالیقشان  و  خواسته ها  نیازها،  با  که  دهند 

روش هدفمند، باعث ایجاد تماس عمیق تر با بازدیدکننده و افزایش شدید فروش 

می شود.

محتوا و دکمه های هوشمند در سایت!
است  داخلی  بازاریابی  نرم افزاری  مجموعه  یک   )Hubspot( هاب اسپات  سایت 

)بازاریابی داخلی  برخالف بازاریابی خارجی که اطالعاتی را منتشر کرده و در دسترس 

عموم قرار می دهد، اطالعات اختصاصی را در اختیار مشتریانی قرار می دهد که به 

سایت سر می زنند( که برای نخستین بار DWP را به بازار کسب وکارهای کوچک و 

متوسط معرفی کرد. کاربران این نرم افزار توانایی ایجاد مواردی از قبیل »محتوای 

هوشمند« و » دکمه هوشمند« را دارند که به شکلی پویا محتوا را بر اساس مجموعه ای 

از معیارها تغییر می دهد و به دانش فنی پیشرفته هم نیازی ندارد.

از اثر DWP بر خود این  کیِنی اندرسون بازاریاب محصول در سایت هاب اسپات 

سایت می گوید: »ما شاهد خلق 93000 دکمه با استفاده از این نرم افزار بودیم و در 

یک دوره 12 ماهه صدها میلیون نفر از این سایت بازدید کردند.«

ما دریافتیم دکمه هایی که به صورتی پویا کاربر خاصی را مورد هدف قرار می دادند، 
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بودند، مورد  بازدیدکنندگان یکسان  برای همه  از دکمه هایی که  بیشتر  42 درصد 

بازدید قرار گرفته بودند و افراد در آن ها عضو شده بودند. این یک نوع بازاریابی 

است و بر هر کسب وکاری که بخواهد، اثر می گذارد.

که  هنگام  آن  از  نیست.  جدیدی  چیز  نفر  یک  بازاریابی  تجربه  کردن  شخصی 

زیادی نمی گذرد. در  زمان  ایجاد کرد،  ایمیلی  بازاریابی  در  انقالبی  شخصی سازی، 

روزهای نخست بازاریابی ایمیلی، بازاریابان یک ایمیل تهیه می کردند تا آن را برای 

فهرست کاملی از افراد با اهداف مختلف ارسال کنند.

سپس بازاریابان هوشمندتر شدند و شروع به بخش بندی فهرست ها بر اساس عالیق، 

اشخاص، صنایع و غیره کرده و ایمیل ها را برای آن فهرست های خاص اختصاصی 

کردند. این کار منجر به بهبود شدید عملکرد ایمیل ها شد. شرکت ِمیل چیمپ پایگاه 

داده کاربران خود را مرور کرد و دریافت که ایمیل های بخش بندی شده در مقایسه 

با میانگین ایمیل ها، 14.4 درصد رشد را در نرخ  بازگشایی ایمیل و 14.9 درصد رشد 

را در نرخ کلیک ها کسب کرده اند.

ایمیلی بخش بندی شده و هدفمند به چشم  بازاریابی  اثرگذاری که در  این آمار 

برای   DWP از  استفاده  که  است  پنهانی  قابلیت های  از  عینی  شاهدی  می خورد، 

بخش بندی وب سایت در اختیارتان قرار خواهد داد.

پویاسازی محتوا را شروع کنید!
ازآنجاکــه ســایت های محــدودی DWP را ارائــه می دهنــد، دنیــای بازاریابــی در 

ــه اســت.  ــرار گرفت ــای وب ق ــی شخصی ســازی پوی ــالب اینترنت ــدم انق خــط مق

ــیم  ــاهد باش ــده ش ــال آین ــد س ــه در چن ــود ک ــی می ش ــال، پیش بین بااین ح

کــه اکثریــت محیط هــای وب، فنــاوری شخصی ســازی پویــا در وب را بــه 

ــاخته  ــن کار س ــرای ای ــادی ب ــای زی ــد. پالگین ه ــه کنن ــود اضاف ــای خ کاربری ه
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 Artificial Intelligence ــل ــی مث ــتجوی عبارت های ــا جس ــوال ب ــه معم ــده ک ش

ــود. ــت می ش یاف

نظر شما چیست؟ DWP چطور بر بازاریابی و کسب وکار شما اثر خواهد گذاشت؟

https://modiresabz.com

