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نشتریان  سپس در ابتدا باید بگَییو کٌ برای يدایت کردن نشتری بٌ صفحٌ خرید نحصَل باید بازاریابی قَی را انجام ديید.
 .گیرند ینٍ بین خریدن یا نخریدن آن تصهیو  خَانند ین شهاراتَضیحات نحصَل 

 ؟کنند ینخریداری  فرٍشید ینطالیی: آیا آنچٌ را کٌ  سؤال

 .یدا گذاشتٌباید بگَییو بستگی بٌ این دارد کٌ چقدر برای تَلید نحتَا دربارى نحصَل خَد زنان ٍ انرژی  سؤالدر جَاب این 
یک ابزار نفید تَضیحات نحصَل  آناريادر فرٍش نداشتٌ باشید انا طبق  یریتأثگاى اٍل تَضیحات نحصَل يیچ در ن یدشا

 نگايی بیندازیو: آناريابٌ این  یاییدب بٌ خریدار است. یدکنندىبازدبرای تبدیل 

 87  اند کردىدرصد از خریداران ينگام خرید نحصَل تَضیحات آن را بسیار نًو ارزیابی. 
 44  نیز بٌ دلیل نداشتن شناخت کافی از نحصَالت نَجَد در بازار از تَضیحات نحصَل  سال کًندرصد از افراد

 .کنند یناستفادى 
  ديند ینخریداران لباس ٍ نَاد غذایی نیز تَضیحات نحصَل را بعد از قیهت در اٍلَیت قرار. 
 24 یحات اشتباى است.درصد از نارضایتی خریداران بٌ دلیل نبَد تَضیحات کافی یا تَض 

نکتٌ سادى برای تَلید نحتَا بًتر ٍ فرٍش بیشتر را یاد  8فرٍش خَد را بیشتر کنید ٍقت آن رسیدى است کٌ  خَايید یناگر 
 بگیرید.

 

 نکته ساده برای تىلید محتىا بهتر و فروش بیشتر 8داستان آمىزش 
 نکتٌ آشنا شَید. 8این  با ؟شَد ینبًتر تَضیحات نحصَل  نَشتنانا چٌ چیزی باعث 

 مشتریان خىد را بشناسید
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بخرد یا از  شهاراکٌ قرار است چٌ کسی نحصَالت  دانید ینهنشتریان شها چٌ کسانی يستند ٍ  دانید ینهاگر 
باید این اطالعات را داشتٌ باشید تا بٌ بًترین  شها تَضیحات بسیار سخت است. نَشتن خدنات شها استفادى کند،

 را بفرٍشید. نحصَلتاننحَ بتَانید 

را در ذين انا ٍاقعی نشتری ایدى آل  یک ( را بدانید.Persona) یاننشتر این بدان نعناست کٌ شها باید شخصیت 
ٍ کاغذ  قلو یک زنان آن است. اکنَن ،یدا نکردىشخصیت نشتریان خَد را بررسی  حال تابٌ اگر خَد تصَر کنید.

 بردارید ٍ نَارد زیر را یادداشت کنید.

 العات کلی خریداران شها چیست؟اط 
  چیست؟ يا آنعالیق 
  چیست؟ يا آنزبان نادری 
  ؟آید یناز چٌ نَع کلهات یا دستَر زیان خَششان 
  ؟ديند ینانجام  یکار  چٌفراغت  اٍقاتدر 
 ؟کنند ینپیدا  شهارا یتسا ٍبچگَنٌ  يا آن 
  ٌيستند؟ نند عالقٌشها  یتسا ٍبچرا ب 

 قرار ديید. ینَردبررسنَارد زیر را  تَانید ینپیدا کردن اطالعات جزئی  یبرا دارید،اگر یک اطالعات کلی در دست 

 اٍلَیت نحصَالت برای خرید 
 الگَی رفتاری 
 الگَی خرید 

دقیق نشتریان برای نَشتن  شناخت کانل تصَر کنید. طَر بٌنشتریان خَد را  تَانید ینبا پیدا کردن این اطالعات 
 .کند ینکار را راحت  يهچنینحات نحصَل ضرٍری است ٍ تَضی

 نگاه کنید تر یقدقمثبت محصىل  های یژگیوبه مزایا و 

صفحٌ  شها فقط برای بازدید از کاربران ًو است.نیز ن یحاتتَض بٌ يهان اندازى کٌ شناخت خریداران نًو است،
را برآٍردى  يا آن یازيایندارد ٍ چگَنٌ  يایی یتقابلکی خَايند بدانند کٌ نحصَل شها چٌ  يا آن .اند یاندىننحصَل 

 راحتی کار یک لیست از نزایا ٍ نعایب نحصَل خَد بنَیسید. یبرا .کند ین

دیگر را بیان  يای یژگیٍٍ  ٍزن ،رنگ ،جنس ،یزسا ،فرٍشید یناگر کفش  نثالا  نحصَل شرٍع کنید. يای یژگیٍابتدا با 
نحصَل  يای یژگیٍ باید بداند بٌ اٍ بگَید.نحصَل باید کانل ٍ دقیق باشد ٍ يرچٌ را کٌ کاربر  ای یژگیٍ بخش کنید.

 نحصَل را بدانند. يای یتنز  خَايند یننشتریان شها  حال ،کند ینتنًا نصف قضیٌ را حل 
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 .ديد ینرا پَشش  چنینی یناٍ نَارد  بَ ،یریپذ انعطاف برای نثال نزایای کفش نَاردی از قبیل راحتی،

کاربران  ینيهچن تفاٍت بین نحصَل شها ٍ دیگر نحصَالت است. ابزار برای ایجاد ینبًتر نحصَل  يا یژگیٍ درٍاقع
در این نَارد با دقت  پس کٌ بین شها ٍ رقبا کدام را انتخاب کنند. گزند ینبا تَجٌ بٌ نزایای نحصَل شها تصهیو 

 عهل کنید.

 تجاری خىد مىازی حرکت کنید بانام
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نام تجاری  اگر شها نیز باید رسهی باشد. یحاتتَض ننظَر این است کٌ اگر نام برند یا نام تجاری شها رسهی است،
 پس است؟ دار خندىتجاری شها  نام شها نردن ٍ انرٍزی است تَضیحات شها نیز باید با آن نطابقت داشتٌ باشد.

 تَضیحات شها نیز باید کهی بانزى باشد.

 انشا بنىیسید

 نَشتن ٍ یک پایان بَد. بدنٌ دارای یک نقدنٌ،شها  نتن ،نَشتید ینى ندرسٌ انشا ٍرکٌ در د یزنان اگر یادتان باشد،
این نیست کٌ یک رنان یا یک داستان  ننظَر نحتَای خَب نحتَایی است کٌ بتَاند کاربر را درگیر خَد کند.

 تَضیحات نحصَل شها نباید تنًا نزایا ٍ نعایب نحصَل باشد. انا بنَیسید،

را در یک دنیای ٍاقعی تصَر  تان ینشتر  .بخشد ین بًبَد يا آنبگَیید کٌ نحصَل شها چگَنٌ بٌ زندگی  يا آنبٌ 
 تَلید نحتَا کنید کٌ نشتری قًرنان داستان ٍ نحصَل شها ابزار نَفقیت باشد. یجَر  آنکنید ٍ برای 

 از کلمات درست استفاده کنید

نقطٌ پرت  ترین یینپاآن را بٌ  تَانید ینکسی را بٌ اٍج برسانید یا  تَانید ینیک کلهٌ  با کلهات قدرت زیادی دارند.
 از بقیٌ يستند. یرگذارترتأثاین است کٌ بعضی از کلهات  یتٍاقع کنید.

 يستند: یرگذارتأثٍ بسیار  اند شدى یشآزنا( David Ogilvyکلهٌ تَسط پدر تبلیغات ) 24این 

 ناگًان 
 حال یا حاال 
  (کنیو ینتضهین کردن )تضهین 
  (کنیو یننعرفی کردن ) نعرفی 
 یزانگ شگفت 
 نًیج 
 ٌ(تَجٌ قابل) تَج 
 انقالب 
 یرکنندىنتح 
 نعجزى 
 ٍجاد 
 تخفیف 
 سریع 
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 آسان 
 نیاز 
 چالش 
 نقایسٌ کنید 
 ٌنعانل 
 ٌعجل 

 .کند ینکاربر را راضی  یراحت بٌکلهاتی کٌ  یعنی؛ شَد ینتٌ اقناعی گف کلهات بٌ این کلهات،

 .کنید ینينگام نَشتن تَضیحات نطهئن شَید کٌ از کلهات اقناعی استفادى 

 بنىیسید یادماندنی بهمتن 

کٌ در بعضی نَارد حافظٌ انسان  ديد یننطالعات نشان  یراز ؛ ٍ خاص بسیار نًو است یادناندنی بٌیک نتن نَشتن 
 حل راى حال .شَد ینفرانَش  یراحت بٌبدان نعنا است کٌ نحتَای شها  ینا .کند ینيو بدتر عهل  يا یناياز 

 .یادناندنی بٌچیست؟ ایجاد یک نتن 

 جستجى یمىتىرهاکردن محتىا برای بهینه 
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شها باید در نظر  انا؛ شَند ینينگام نَشتن یک نحتَا خَب برای کاربران با یک چالش بزرگ نَاجٌ  یسندگاننَ
 .کنند ینجستجَ نیز از سایت شها بازدید  ینَتَريا ارد،داشتٌ باشید کٌ سایت شها تنًا یک نخاطب ند

بًترین  یدبا خَد رعایت کنید. باید در نحتَای حتهاا یکی از نَاردی يست کٌ  (سئَجستجَ )  ینَتَريا سازی ینٌبً
 را برای نحصَل خَد انتخاب کنید.کلهٌ کلیدی 

است نهکن است فردا نضر  نؤثردر حال تغییر يستند ٍ تکنیکی کٌ انرٍز  رٍز رٍزبٌگَگل  يای یتوالگَر سئَ ٍ دنیای 
 نکات سئَ نحتَا:از  یفًرست پابرجا يستند. یرتکراریغنثل نحتَای  يا یکتکنينَز يو بعضی از  انا باشد،

 صفحٌن عنَا 
  نحصَلعنَان 
  نتاتَضیحات 
  تگALT 
  نحصَلتَضیحات 

باال بررسی ارد نَ ازنظر شهاراخزندى گَگل صفحٌ  ربات .کند یننَضَع آن صفحٌ را نهایان  درٍاقعکلیدی شها کلهات 
 .کند ین گیری یوتصه تان یانتخابشها در کلهٌ کلیدی  یتسا ٍب یبند رتبٌخَايد کرد ٍ در نَرد چگَنگی 

 .آیند یدرنتا از بًترین نَارد برای شها بٌ نهایش  چند ،کنید ینزنانی کٌ خرید کفش را در گَگل جستجَ  نثالا 
را  استفادىگَگل بًترین  يای یتوالگَر از  اند تَانستٌانا فقط چند سایت اٍل  فرٍشند ینزیادی کفش  يای یتسا

 بکنند.

 ن ویدیى و تصىیرکرده اضاف

کاربر را نجاب کنید کٌ نحصَلتان را  خَايید ین اگر نهاند یک تَضیح خَب شانل یک تصَیر خَب است.ناگفتٌ 
 .کنند یندرصد از کاربران برای خرید از تصاٍیر استفادى  63اٍیر خَب استفادى کنید.از تص یدبا بخرد،

عکاسی استفادى کنید  یيا آنَزشاین صَرت از غیر  در .شَد ینبتَانید یک عکاس خَب استخدام کنید کٌ عالی اگر 
خَب با تجًیزات زیر گرفتٌ  یاي عکسکلی  صَرت بٌ داشتٌ باشید. یفیتیباک یيا عکستا بتَانید برای نحصَالتتان 

 :شَند ین

  یا حرفٌدٍربین 
 ٌیٌپا س 
 خَب ینٌزن پس 
 نیز 
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 بندی: جمع

 لذت بردى باشید. یدٍاریوان د گرفتید.نکتٌ برای تَلید نحتَا بًتر ٍ فرٍش بیشتر را یا 8این نقالٌ ر د
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