


بررسی اشتباه های رایج در »صفحه فرود« و روش رفع 
آن ها

   www.modireweb.com

در ایــن مقالــه مــن قصــد دارم کمــی دربــاره صفحه فــرود یــا Landing Page با شــما 
صحبــت کنــم و ضمــن بررســی چنــد اشــتباه رایجــی کــه در طراحــی ایــن صفحــات 
ــا شــلوغی بیــش از حــد  ــه ب ــرای مقابل ــب ب ــه یــک راهــکار جال ــم وجــود دارد، ب مه

صفحــه فــرود اشــاره کنــم.

خوانــدن ایــن مقالــه چنددقیقــه ای بیشــتر وقــت شــما را نمی گیــرد، مــن بــه 
ــم  ــه می کن ــاوری اطالعــات توصی وب مســترها، طراحــان وب و کارشناســان عرصــه فن

ــد. ــت ندهن ــتار را از دس ــن نوش ــه ای ک

صفحهفرودچیستوچهمیکند؟
ــه  ــاص« را ب ــز خ ــک  چی ــط »ی ــد دارد فق ــه قص ــه ای ک ــی صفح ــرود یعن ــه ف صفح

ــد. ــه ده ــده ارائ بازدیدکنن
ایــن »یــک  چیــز خــاص« می توانــد یــک پیشــنهاد )آفــر - Offer(، یــک محصــول یــا 

ســرویس، یــک فراخــوان )CTA( و یــا هــر چیــز دیگــری از ایــن قبیــل باشــد.
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امــروزه یکــی از دغدغه هــای اصلــی طراحــان صفحــه فــرود وب  ســایت  هــا، توانایــی 
در کشــاندن نــگاه کاربــر بــه ایــن پیشــنهاد و متقاعــد کــردن او بــه انجــام کار خواســته  

شــده اســت.
وقتــی شــما می خواهیــد صفحــه فــرود ســایتتان را طراحــی کنیــد، ایــن چنــد ســؤال 

همــان اول در ذهنتــان خطــور می دهــد: 

من در این صفحه چه اطالعاتی قرار دهم؟ 	 
من این صفحه را با چه حجمی از اطالعات پر کنم؟	 
درج چــه اطالعاتــی ضــروری اســت و کــدام نــوع از اطالعــات اصــالً نبایــد در اینجــا 	 

قــرار داده شــود؟
متخصصان امر هم معموالً این گونه جواب می دهند: بستگی دارد به...

بله... بستگی دارد به نوع و پیچیدگی پیشنهاد شما و هزاران چیز دیگر.

بیشتر بخوانید: صفحه فرود )Landing page( چیست؟

اولیناشتباه:بمباراناطالعاتی!
ممکــن اســت بــا خــود فکــر کنیــد: اگــر مــن دربــاره پیشــنهاد یــا آفــر خاصــی اطالعات 
زیــادی در ایــن صفحــه قــرار دهــم، مخاطــب بهتــر و زودتــر تصمیــم می گیــرد کــه بــه 

ــراغ آن برود. س

توصیهمن: دست نگه دارید.

واقعیــت آن اســت کــه گنجانــدن انبــوه اطالعــات بی ربــط و انــواع لینک هــای مختلــف 
در صفحــه فــرود کار خطرناکــی اســت زیــرا پیــام اصلــی صفحــه را تحت الشــعاع قــرار 
ــه  ــر ب ــگاه کارب ــودن ن ــز نم ــه متمرک ــان ک ــدف اصلی م ــا را از ه ــع م می دهــد و درواق

یــک نقطــه خــاص اســت دور می ســازد. 
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راهحل:
بــرای حــل ایــن مشــکل بایــد اطالعاتــی کــه در اختیــار داریــم را بــه دو دســته تقســیم 

: کنیم
ــا فراخــوان  ــر ی ــرای شــرح آف ــوده و ب ــالً ضــروری ب ــه کام ــی ک 1. دســته اول اطالعات

ــه شــود. ــد ارائ ــًا بای حتم
2. دســته دوم اطالعاتــی کــه بــودن آن هــا خــوب اســت ولــی ضــرورت 100 درصــدی 

نــدارد. 
ــا  ــح و به ج ــدام را صحی ــویم و هرک ــل ش ــاوت قائ ــته تف ــن دودس ــن ای ــد بی ــا بای م

ــم. ــتفاده نمایی اس

یکاشتباهرایج
جالــب اینجاســت کــه کپــی کــردن حجــم زیــاد اطالعــات در صفحــه فــرود، مشــکل 

ــرا؟! ــی چ ــود، ول ــده می ش ــاد دی ــایت ها زی ــه در س ــت ک ــی اس رایج
ــب  ــد بایــد صفحــه فــرود خــود را از مطال درواقــع چــرا برخــی طراحــان فکــر می کنن

رنگارنــگ انباشــته کننــد؟
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اگر این سؤال از آن ها پرسیده شود، معموالً چند دلیل بیان می کنند: 
1.مــامیخواهیــمصفحــهایبســازیمکــهبــرایهــرفــرد،حرفــیبــرایگفتــنداشــته

. شد با
تصــور کنیــد کــه شــرکت شــما بخواهــد یــک صفحــه فــرود بــرای محصــول جدیدتــان 
ــگران،  ــان، پژوهش ــر کارشناس ــد نظ ــه بکوش ــک صفح ــان ی ــد و در هم ــت کن درس

ــد.  ــه خــود جلــب نمای ــا را ب ــی و حتــی رقب ــی، مشــتریان احتمال مشــتریان فعل
ایــن کار ممکــن اســت در وهلــه اول مزایایــی بــه همــراه داشــته باشــد ولــی بزرگ ترین 
ــده از  ــود بازدیدکنن ــث می ش ــه باع ــت، ک ــرود اس ــه ف ــردن صفح ــلوغ ک ــر آن ش خط

همــان َدِم در برگــردد و عطــای کار را بــه لقایــش ببخشــد!

2.مادقیقًانمیدانیمبازدیدکنندگانچهمیخواهند.
ــه  ــالً وقتی ک ــود؛ مث ــی درج ش ــور تفصیل ــات به ط ــت اطالع ــات الزم اس ــی اوق گاه
می خواهیــد بلیــت یــک کنفرانــس را بفروشــید کــه در ایــن صــورت بایــد بــه مــواردی 

همچــون قیمــت و زمــان برگــزاری نشســت اشــاره کنیــد. 

3.صفحهفرودماپیچیدهاست!
ایــن حــرف درواقــع اشــاره دارد بــه ایــن  کــه بیــش از یــک درخواســت عمــل در صفحه 
گنجانــده  شــده اســت و نتیجــه تلخــی کــه از آن گرفتــه می شــود ایــن اســت: ایــن 

صفحــه فــرود یــک صفحــه فــرود واقعــی نیســت!
یادتــان باشــد کــه شــما بایــد فقــط بــه یــک فراخــوان بچســبید و حــول همــان کار 

ــد. ــا کنی ــا را ره ــی فراخوان ه ــد؛ باق کنی

بــرای اطالعــات بیشــتر دربــاره صفحــات فــرود فایــل صوتی)صفحــات فــرود و مزایــای 
آن چیســت؟( را گــوش کنیــد

یکمثال 
بــرای ایــن  کــه دقیقــًا ببینیــد چطــور یــک صفحــه خــوب و حرفــه  ای زیــر خروارهــا 

اطالعــات قربانــی شــده اســت، نگاهــی بــه ایــن مثــال واقعــی بیاندازیــد.
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Art & Victus یــک ســایت فــروش آنالیــن مــواد غذایــی و نوشــیدنی اســت کــه از 
بازدیدکننــدگان می خواهــد آدرس ایمیلشــان را وارد کننــد تــا یــک کــد بــرای دریافــت 

محصــوالت رایــگان دریافــت نماینــد. 
ایده جالبی است، نه؟!

ولــی نکتــه موردنظــر مــا ایــن اســت کــه صفحــه مزبــور نمی توانــد نــگاه کاربــر را بــه 
خــود جلــب کنــد زیــرا ُپــر اســت از اطالعــات غیرضــروری.

ــا بخشــی از  ــد ت ــگاه کنی ــل آمــده ن ــه در ذی ــراف غول پیکــر ک ــن دو پارگ ــه ای فقــط ب
فاجعــه را متوجــه شــوید!
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ــت اندرکاران  ــه دس ــت از آن دارد ک ــی حکای ــه به خوب ــی صفح ــای طوالن پاراگراف ه
ــان اطالعــات ضــروری و  طراحــی وب ســایت Art & Victus نتوانســته اند تفــاوت می
اطالعــات دســت دوم را درک کننــد، و در نتیجــه یــک صفحــه فــرود آشــفته و بی ســر 

ــد.  ــق نموده ان ــه خل و ت

راهحلچیست؟
ــش  ــه چین ــد، متوجــه می شــوید ک ــق نگاهــی بیاندازی ــرود موف ــه صفحــات ف ــر ب اگ

ــخصی دارد.  ــت و روال مش ــب اس ــم و ترتی ــا دارای نظ ــات در آن ه اطالع
هــدف اصلــی ایــن چینــش آن اســت کــه اطالعــات مهــم و »موردنیــاز« بازدیدکننــده، 

در همــان نــگاه اول در اختیــار او قــرار گیــرد.
درحالی کــه در مثــال قبلــی یعنــی Art & Victus دیدیــم کــه اطالعــات ظاهــرًا به طــور 

تصادفــی چیده شــده اســت.
اگــر بخشــی از اطالعــات صفحــه فــرود مســتقیمًا بــا فراخــوان شــما ارتبــاط دارد )مثــالً 
دربــاره آفــر شــرح می دهــد، یــا این کــه آفــر چــه مزایایــی بــرای کاربــر می توانــد بــه 

دنبــال داشــته باشــد(، شــما بایــد این هــا را جــزو »اطالعــات ضــروری« بدانیــد. 
ــر از  ــد نف ــح می دهــد )چن ــه را توضی ــن اطالعــات، جنبه هــای دیگــری از قضی ــر ای اگ
ایــن آفــر اســتفاده کرده انــد، تاریخچــه آفــر و غیــره(، این هــا را »اطالعــات نه چنــدان 
مهــم« به حســاب آوریــد کــه بایــد پــس از »اطالعــات ضــروری« بــه چشــم مخاطــب 

بنشــیند. 
طبــق یــک فرمــول کلــی، ترتیــب چینــش اطالعــات آفر بــر اســاس اهمیت آن هاســت: 
مطالــب مهــم تــر و آن اطالعاتــی کــه ارتبــاط بیشــتر و نزدیــک  تــری بــا فراخــوان شــما 

دارد، بایــد در صــدر قــرار گیرد.
در مثــال Art & Victus مــا دیدیــم کــه اطالعــات نه چنــدان مهــم فراوانــی در صفحــه 

فــرود، آفــر را در خــود غــرق کــرده اســت.

یکشاهکلید
خوشــبختانه، بــرای گنجانــدن اطالعــات انبــوه در صفحــه فــرود بــدون این کــه آفــر و 
پیــام اصلــی گم وگــور شــود، یــک راه آســان وجــود دارد: اســتفاده از الیــت باکــس. 
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Lightbox بــه پنجــره ای گفتــه می شــود کــه معمــوالً جایگزیــن new window شــده 
ــا اطالعــات  و شــما می توانیــد از آن هــا در صفحــه فــرود ســایتتان اســتفاده کنیــد ت
ــه  ــرک صفح ــه ت ــد و او را ب ــش دهی ــر نمای ــه کارب ــی ب ــره جلوی ــر را در پنج موردنظ

مجبــور ننماییــد. 

نمونهایازالیتباکسسایتبامیلو:

 
نمونهایازالیتباکسسایتشیکسون:
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نمونهایازالیتباکسسایتگلدتگ:

الیــت باکس هــا بــه شــما کمــک می کنــد کــه اطالعــات نه چنــدان مهــم را در همــان 
صفحــه فــرود بــه مخاطــب نشــان دهیــد، درحالی کــه تمرکــز وی از فراخــوان برداشــته 

نشــده و وی مجبــور نیســت صفحــه جــاری را تــرک کنــد. 
به عبارت دیگــر شــما می توانیــد از الیــت باکس هــا بــرای مقابلــه بــا شــلوغی صفحــه 

فــرود ســایتتان اســتفاده کنید.
جای خالی الیت باکس ها در وب سایت Art & Victus خیلی احساس می شود!

ــا  ــت باکس ه ــیله الی ــه به وس ــود دارد ک ــم وج ــدان مه ــات نه چن ــری اطالع ــک س ی
ــخنران های  ــاره س ــی درب ــالً اطالعات ــانید؛ مث ــود برس ــان خ ــه مخاطب ــد ب می توانی

ــره. ــازه وارد و غی ــول ت ــاره محص ــی درب ــات اضاف ــس، اطالع کنفران
فــوتکوزهگــری: قــرار دادن »فــرم تمــاس بــا مــا« در الیــت باکــس فراخــوان، یــک 
ــاظ  ــران از لح ــود کارب ــث می ش ــک باع ــن تاکتی ــت. ای ــی اس ــوب بازاریاب ــد محب ترفن
روانشناســی بــرای تکمیــل فــرم و تــن دادن بــه آفــر، از آمادگــی بیشــتری برخــوردار 

شــوند.  
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جمعبندی 
اکنــون نوبــت شماســت کــه دســت بــه کار شــوید و صفحــه فــرود فعلــی ســایتتان را 
بررســی کنیــد و ببینیــد در کجــا اطالعــات زیــادی تلنبــار نموده ایــد. میــان »اطالعــات 
ــی را در  ــوید؛ خالصه نویس ــل ش ــاوت قائ ــم« تف ــدان مه ــات نه چن ــروری« و »اطالع ض
آفــر صفحــه فــرود رعایــت نماییــد و دســت آخر این کــه اســتفاده از الیــت باکــس را 

فرامــوش نکنیــد. 
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