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7 اصل طراحی و گرافیک در تبلیغات
نویسنده: ژان بقوسیان

صفحه فرود چیست؟
صفحه فرود نه صفحه اصلی سایت، نه صفحه محصول و نه صفحه سفارش است. 

است:  شده  طراحی  هدف  یک  با  تنها  که  است  سایت  از  صفحه ای  فرود  صفحه 

بازدیدکننده را متقاعد سازد که عالقه خود را به کسب و کار شما نشان دهد. صفحه 

فرود صفحه ای است که معموال بازدیدکننده با کلیک بر تبلیغات شما و یا لینک شما 

در سایت های دیگر به آنجا رسیده است.

صفحه فرود معموال به چندین نام معروف است:

Squeeze Page •

Landing Page •

Opt-in Page •
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استفاده از صفحه فرود، مناسب ترین راه برای خوشامدگویی به مشتریان احتمالی 

است. بازدیدکننده در صفحه فرود تصمیم می گیرد که آیا مایل به ادامه ارتباط با 

شما است یا خیر؟

صفحه فرود صفحه ای بسیار ساده است. معموال با حروف درشت عنوان جذابی 

دارد و در چند خط توضیحاتی داده شده است. در این صفحه اعتبار خود را به 

مشتری ثابت می کنید و او را آماده می کنید تا هدیه ای کوچک از شما قبول کند. 

افراد  را معرفی کنند. هرچه  آنان فقط می خواهید که خودشان  از  ازای هدیه  در 

بیشتری را متقاعد سازید که به صفحه فرود بیایند و هدیه را دریافت کنند، فروش 

بیشتری خواهید داشت.

 

چرا از صفحه فرود استفاده کنیم؟
1. صفحه فرود جلب توجه می کند

وب سایت بسیاری از شرکت ها در واقع صرفا یک کاتالوگ آنالین است. تنها کاری 

که کاتالوگ آنالین انجام می دهد دادن اطالعات است. یعنی همان اطالعاتی که بر 

بروشور چاپ شده ارائه می شود به سایت منتقل شده است.

این سایت ها از بازدیدکننده نمی خواهند که کاری انجام دهد. این نوع سایت ها 

بازدیدکننده  برای جلب توجه  زمان شما  نیستند.  مناسب  توسعه کسب و کار  برای 

در سایت 3 تا 7 ثانیه است. صفحه فرود این کار را به خوبی انجام می دهد و در 

راه مشتری شدن  را در  اول  بازدیدکننده دعوت می کند که قدم  از  اول  ثانیه های 

بردارد.

 

2. اصل سادگی رعایت می شود
ــی  ــد طراح ــراد جدی ــرای اف ــط ب ــما فق ــرود ش ــه ف ــه صفح ــه اینک ــه ب ــا توج ب

ــی را  ــات اضاف ــات و توضیح ــی اطالع ــد تمام ــران، می توانی ــه دیگ ــده و ن ش

حــذف کــرده و مســتقیما پیشــنهاد مشــخصی بدهیــد. صفحــه فــرود به ســادگی 

ــرد؟  ــاد ک ــه شــما اعتم ــد ب ــرا بای ــه چــه می فروشــید و چ ــح می دهــد ک توضی
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افــراد تــازه وارد دوســت دارنــد قدم هــای کوچکــی بردارنــد و نــه آنکــه در اولیــن 

برخــورد دربــاره خریــد تصمیــم بگیرنــد.

 

3. صفحه فرود فهرست شما را می سازد
با ارزش ترین کاری که صفحه فرود انجام می دهد، جمع آوری اطالعات عالقه مندان 

است. فهرستی که با معرفی صفحه فرود ساخته می شود همواره قابل استفاده است 

و در عملیات بازاریابی آینده ارزش فراوانی دارد. اگر سایتی کاتالوگ مانند دارید، 

هیچ گاه نمی توانید عالقه مندان را شناسایی کنید.

 

بخش های ضروری صفحه فرود
1. عنوان مناسب

عنوان مهم ترین بخش صفحه فرود است و نقش تعیین کننده ای در ادامه ارتباط با 

بازدیدکننده دارد. عنوان نباید نام کسب و کار شما باشد یا اعتبار شما را نشان دهد، 

بلکه عنوان به طور واضح توضیح می دهد که خواندن بقیه متن چه سودی برای 

بازدیدکننده دارد. عنوان معموال نباید بیش از 30 کلمه باشد. از کمترین واژه ها و 

ساده ترین دستور زبان ممکن استفاده کنید.

 

2. متن تبلیغاتی حرفه ای
در متن صفحه فرود به بازدیدکننده توضیح می دهید که چرا واقعا به هدیه شما 

این صفحه  در  که  مطلبی  هر  نکنید.  درباره خودتان صحبت  اینجا  در  دارد.  نیاز 

دادن  به  ترغیب  را  بازدیدکننده  کند:  کمک  هدف  یک  به  فقط  باید  می نویسید 

اطالعاتش کند.

 

3. پیشنهاد جذاب
در صفحه فرود از بازدیدکننده می خواهید که اطالعات بسیار باارزشی را در اختیار 

شما قرار دهد. برای دریافت این اطالعات باید پیشنهاد جذابی داشته باشید که 
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مقاومت با آن بسیار مشکل باشد. پیشنهاد شما باید به این سوال پاسخ مشخصی 

بدهد: در ازای دادن آدرس ایمیل و اطالعات شخصی دیگر چه چیز باارزشی دریافت 

خواهم کرد؟

بهترین پاداش معموال اطالعات با ارزشی است که تخصص باالی شما را به نمایش 

می گذارد و درعین حال مخاطب را به محصوالت شما عالقه مند می کند.

 

انواع پاداش های جذاب
گزارش رایگان

معموال کتاب های الکترونیکی با صفحات کم، گزارش نامیده می شوند. در گزارش 

خرید  به  حاضر  بیشتر  اطالعات  دریافت  برای  مخاطب  که  کنید  ارائه  اطالعاتی 

محصوالت و خدمات شما شود.

فرایند  زیرا معموال  نکنیم؟  استفاده  زیاد  با صفحات  الکترونیکی  از کتاب های  چرا 

خرید را طوالنی می سازند.

 

فایل صوتی
عالقه به فایل های صوتی روز به روز بیشتر می شود، زیرا مخاطب می تواند آن را در 

هنگام رانندگی یا انجام کارهای دیگر گوش کند.

 

هدایای غیر الکترونیکی
دی وی دی  یک  بتوانید  شاید  می برند.  لذت  بسیار  پستی  بسته  دریافت  از  افراد 

رایگان یا کتابچه رنگی کوچکی تدارک ببینید و از طریق پست در اختیار عالقه مندان 

قرار دهید. عیب این روش آن است که مخاطب برای دریافت بسته خود معموال 

باید چندین روز صبر کند و شما هم مجبور به پرداخت هزینه بسته بندی و پست 

هستید. مزیت این روش آن است که مخاطبان آدرس پستی دقیق خود را به راحتی 

در اختیار شما قرار می دهند. اگر محصوالتی که می فروشید گران هستند و معموال 

به زمان زیادی برای تصمیم گیری نیاز است، این روش می تواند فوق العاده باشد.

https://modiresabz.com


5

اشتراک در خبرنامه رایگان
ارتباط  در  با مخاطب  بارها  که می توانید  دارد  را  مزیت  این  خبرنامه  از  استفاده 

باشید و در کنار ارائه اطالعات باارزش که باعث بیشتر شدن اعتبار شما می شود، به 

تبلیغ محصوالت بپردازید.

بیشترین انرژی را بر فروش رایگان هدیه خود بگذارید و از هر فرصتی برای این کار 

استفاده کنید.

 

4. دعوت به اقدام
در این بخش با نهایت سادگی به بازدیدکننده توضیح دهید که از او چه انتظاری 

آدرس  بر  عالوه  بخواهید  شاید  می فروشید  گران قیمت  محصوالت  اگر  دارید. 

ایمیل و نام شخص، اطالعات دیگری مانند شماره همراه او را داشته باشید. حتی 

می توانید در کنار فرم، فلش بزرگ قرمزی قرار دهید که بالفاصله توجه را جلب کند 

و بازدیدکننده بداند که چگونه می تواند اقدام کند.

 

چگونه صفحه فرود بسازیم؟
اگر وب سایت برنامه نویس دارد، می توانیم از او بخواهیم یک فرم با دو فیلد نام و 

ایمیل بسازد و از آن استفاده کنیم. در غیر این صورت می توانیم از خدمات ایمیل 

مارکتینگ شرکت های مختلفی مانند mailerite استفاده کنیم. اگر چنین امکانی هم 

در اختیار نداریم، می توانیم در بخش Autoresponder هاست، یک ایمیل خودکار 

تعریف کنیم که هرگاه فردی به آن آدرس، ایمیل بفرستند، به صورت خودکار ایمیلی 

در جواب ارسال شود.
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