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افزایش فروش با ایمیل های تراکنشی
سخنران و نویسنده: ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

آیا تابه حال از دیجی کاال خرید داشته اید؟ احتماال یک ایمیل بعد از خرید دریافت 

 Transactional می کنید که شامل فاکتور است؛ به این ایمیل ها، ایمیل های تراکنشی یا

می گویند.

در  شما  رفتار  از  که  پارامترهایی  با  و  سایتتان  توسط  معموال  تراکنشی  ایمیل های 

سایت می خواند، به صورت خودکار تولید و ارسال می شود. مثال تایید خرید، تایید 

عضویت، یادآوری رمز عبور و…

چیزی که خیلی از افراد نمی دانند این است که، در ایمیل مارکتینگ همیشه ایمیل های 

تراکنشی باالترین Open Rate را دارند؛ چون در لحظه ای ارسال می شود که مخاطب 

توقع آن را دارد.
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بهترین فرصت فروش مجدد، در ایمیل تایید خرید است؛ در ایمیل تایید عضویت 

می توانید به افراد پیشنهاد دهید ارزان ترین محصولتان را بخرند یا چند ویدیو دانلود 

کنید و…؛ اگر شخص فراموشی رمز عبور را زد در سایت یک پالگینی وجود دارد که 

پسورد جدیدی برای فرد ارسال می کند، آنجا فرصت عالی است که می توانید به 

شخص کوپن تخفیفی هدیه بدهید.

وردپرس، پالگینی به اسم ووکامرس دارد که خریدها از آن طریق انجام می شود. 

پالگین های زیادی وجود دارند تا بدون کدنویسی، ایمیل های پیش فرض ووکامرس 

را تغییر دهید.

بنابراین اولین گام این است که سراغ ایمیل های تراکنشی سایتتان بروید و سعی 

کنید در این 3 مورد یک پیشنهاد بعدی وجود داشته باشد؛ مثال شخصی که عضو 

سایت می شود، پیشنهاد بعدی این باشد که بیایید اولین محصول دانلودی را با 90 

درصد تخفیف خریداری کنید یا شخصی که فراموشی رمز را زد یک کوپن تخفیف 

به او بدهید یا اگر شخص خریدهایی انجام داد خریدهای دیگری به او پیشنهاد 

دهید و…

خوبی  ایمیل مارکتینگ تراکنشی یا Transactional این است که یک بار در عمرتان 

به صورت  و  کنید  استفاده  آن  از  می توانید  سال ها  یا  ماه ها  تا  و  می شود  انجام 

خودکار ارسال شود.
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