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تــا بــه حــال فکــر کرده ایــد کــه وقتــی بــرای کســب وکارتان هزینــه و تــاش می کنیــد 
چطــور متوجــه شــوید کــه کارتــان را درســت انجــام می دهیــد؟ معیــار و نرخــی وجــود 
دارد کــه بــه شــما می گویــد چقــدر توانســتید در جــذب مشــتری هایتان موفــق عمــل 

کنیــد کــه نامــش نــرخ تبدیــل اســت.

»نــرخ تبدیــل« )Conversion Rate( یکــی از بهتریــن شــاخص ها بــرای ارزیابــی تأثیر 
ــه  ــل به وضــوح نشــان می دهــد ک ــرخ تبدی ــی اســت. ن ــازده کمپین هــای بازاریاب و ب
مجموعــه تاش هایتــان در راســتای متقاعــد کــردن مــردم بــه انجــام کاری کــه شــما 
می خواهیــد انجــام بدهنــد )کــه بــه ایــن در دنیــای بازاریابــی »تبدیــل« می گوییــم( 
چــه بازدهــی داشــته اســت؛ بنابرایــن طبیعتــًا هرچــه نــرخ تبدیــل بیشــتر باشــد بهتــر 

. ست ا
در این مقاله به سؤاالت زیر در رابطه با نرخ تبدیل پاسخ خواهیم داد:

• نرخ تبدیل چیست؟
• چگونه نرخ تبدیل را محاسبه کنیم؟

• چگونه نرخ تبدیل را افزایش بدهیم؟

مقاله مرتبط: 10 استراتژی بازاریابی آناین که کسب وکارتان را رونق می بخشد
 

نرخ تبدیل چیست؟
ــه  ــا صفح ــایت ی ــدگان وب س ــدی از بازدیدکنن ــل درص ــرخ تبدی ــاده، ن ــان س ــه زب ب
فــرود شــما هســتند کــه تبدیــل می شــوند )یعنــی عمــل مــورد نظــر شــما را انجــام 
ــد هــر  ــًا می توان ــل« تقریب ــه اهــداف شــما در کســب وکار، »تبدی ــد(. بســته ب می دهن

ــت: ــرار اس ــواع آن ازاین ق ــن ان ــا متداول تری ــد، ام ــزی باش چی
• انجام خرید؛

ــوارد  ــب و م ــتری راغ ــد مش ــرم تولی ــاس، ف ــرم تم ــرم )ف ــک ف ــال ی ــل و ارس • تکمی
ــابه(؛ مش

• تماس با شرکت شما؛
• استفاده از سیستم گفتگوی آناین وب سایتتان؛
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• فعال سازی یک اشتراک )پولی یا رایگان، مثل اشتراک در خبرنامه هفتگی(؛
• ثبت نام در وب سایت و فعال سازی حساب کاربری؛

ــل و  ــی، اپ موبای ــاب الکترونیک ــی، کت ــزار آزمایش ــک نرم اف ــم )ی ــک آیت ــود ی • دانل
ــابه(؛ ــوارد مش م

• اســتفاده از چیــزی )مثــاً ویژگی هــای جدیــد یــا پیشــرفته یــک نرم افــزار یــا اپ یــا 
حتــی اســتفاده از نرم افــزار یــا اپ شــما بــرای یــک مــدت مشــخص(؛

• ارتقای خدمات دریافتی )مثاً ارتقای پلن معمولی به حرفه ای(؛
• تعامــل بیشــتر بــا ســایت )افزایــش زمــان حضــور در وب ســایت، مراجعــات بیشــتر، 

بازدیــد از تعــداد صفحــات بیشــتری از ســایت و مــوارد مشــابه(.
اعمــال و رفتارهــای تبدیل کننــده متعــدد دیگــری هــم وجــود دارد، امــا همیــن مــوارد 
ــل  ــک عم ــل ی ــًا تبدی ــد. اساس ــن کن ــل« را روش ــوم »تبدی ــی مفه ــد به خوب می توان
ــک  ــه ی ــدن ب ــمت تبدیل ش ــه س ــوه را ب ــتری بالق ــک مش ــه ی ــت ک ــنجش اس قابل س

ــد. ــوق می ده ــل س ــتری بالفع مش
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چگونه نرخ تبدیل را محاسبه کنیم؟
محاســبه نــرخ تبدیــل کار نســبتًا آســانی اســت. تمــام کاری کــه بایــد انجــام بدهیــد 
ــام  ــخص انج ــی مش ــازه زمان ــک ب ــه در ی ــی ک ــداد تبدیل های ــه تع ــت ک ــن اس ای
می شــود را بــر تعــداد بازدیدکننــدگان ســایت یــا صفحــه فــرود مــورد نظــر تقســیم و 

ــد. ــان کنی ــد بی ــا درص ــرب و آن را ب ــت آمده را در 100 ض ــدد به دس ع
 

نرخ تبدیل = )تعداد تبدیل ÷ مجموع بازدیدکنندگان( × %100
 

به عنوان مثــال، اگــر وب ســایت شــما در مــاه گذشــته 17492 بازدیدکننــده داشــته کــه 
ــل  ــرخ تبدی ــد، ن ــام داده ان ــما را انج ــر ش ــورد نظ ــل م ــر عم ــا 2305 نف ــان آن ه از می
شــما بــرای آن مــاه معــادل 13.18% خواهــد بــود. همان طــور کــه می بینیــد محاســبه 
ــاخص  ــن ش ــبه ای ــما در محاس ــاً کار ش ــا عم ــت، ام ــواری نیس ــل کار دش ــرخ تبدی ن
ــن  ــات آنای ــرویس های تبلیغ ــب س ــه اغل ــود، چراک ــد ب ــان تر خواه ــم آس ــن ه از ای
ــد گــوگل آنالیتیکــس(  ــد AdWords( و پلتفرم هــای تحلیــل آمــار ســایت )مانن )مانن
بــا انجــام تنظیمــات صحیــح به طــور خــودکار نــرخ تبدیــل را برایتــان محاســبه کــرده 

ــد.  ــان می دهن ــود نش ــری خ ــط کارب و آن را در راب
ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــت، ب ــری آن اس ــل انعطاف پذی ــرخ تبدی ــازات ن ــی از امتی یک
ــدود  ــد مح ــل داری ــه تمای ــی ک ــا جای ــود را ت ــر خ ــورد نظ ــل م ــه عم ــد دامن می توانی
ــرخ  ــواع مختلــف ن ــه از ان ــد نمون ــه چن ــا گســترده کنیــد. به عنوان مثــال در اینجــا ب ی

ــم: ــاره می کنی ــل اش تبدی
ــع  ــک از مناب ــل ترافی ــما در تبدی ــایت ش ــی وب س ــرد کل ــی )عملک ــل کل ــرخ تبدی • ن

ــت؟(؛ ــه اس ــف چگون مختل
ــه  ــک AdWords چگون ــل ترافی ــزان تبدی ــی )می ــال بازاریاب ــک کان ــل ی ــرخ تبدی • ن
اســت؟ آیــا ترافیــک دریافتــی از ایــن طریــق نــرخ تبدیــل بیشــتری داشــته اســت؟(؛
• نــرخ تبدیــل صفحــات ســایت )عملکــرد کــدام برگــه از وب ســایت در تبدیــل ترافیــک 

دریافتــی بهتــر اســت؟(؛
ــوده  ــران چطــور ب ــل کارب ــن اجراشــده در تبدی ــن )عملکــرد کمپی ــل کمپی ــرخ تبدی • ن

اســت؟(؛
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• نــرخ تبدیــل تبلیغــات )عملکــرد تبلیــغ در تبدیــل کاربــران چطــور بــوده اســت؟ آیــا 
بایــد متــن آن را تغییــر بدهیــد؟ آیــا این تبلیــغ مشــتریان مناســبی را روانه وب ســایت 

ــد؟(؛ ــما می کن ش
• نــرخ تبدیــل کلمــه کلیــدی )عملکــرد کلمــات کلیــدی در تبدیــل چطــور اســت؟ کــدام 

کلمــه کلیــدی ارزش بیشــتری بــرای ســرمایه گذاری دارد؟(؛
فهرســت بــاال مشــتی اســت کــه فقــط می توانــد نمونــه ای از خــروار باشــد. نــرخ تبدیل 
یکــی از بهتریــن شــاخص ها بــرای ارزیابــی عملکــرد ابعــاد مختلــف بازاریابــی اینترنتــی 
ــه  ــه اگرچ ــید ک ــته باش ــه داش ــم توج ــه مه ــن نکت ــه ای ــد ب ــر، بای ــت. به هرتقدی اس
ــت،  ــی اس ــز خوب ــا چی ــردن آن ه ــک ک ــا کلی ــما ی ــایت ش ــه وب س ــردم ب ــه م مراجع
امــا اگــر آن مراجعــات و کلیک هــا در نهایــت بــه چیــزی »تبدیــل« نشــود کــه بــرای 
کســب وکار شــما ســودمند باشــد، چیــز زیــادی عایدتــان نخواهــد شــد و در نتیجــه، 

ــید. ــای الزم باش ــراد جرح وتعدیل ه ــال ای ــه دنب ــد ب بای

بیشتر بدانید: افزایش فروش آناین با 20 راهکار فوق العاده اثربخش
 
 

آیا تبدیل تکراری هم در نرخ تبدیل محاسبه می شود؟
احتمــاالً در اینجــا بــرای شــما ایــن ســؤال مطــرح می شــود کــه »امــا اگــر یــک نفــر 
ــل مــن  ــرخ تبدی ــر ن ــری ب ــن تبدیل هــا چــه تأثی ــل شــود چطــور؟ ای ــار تبدی ــد ب چن
ــن  ــا چندی ــم ی ــاب کن ــل حس ــک تبدی ــوان ی ــد به عن ــا را بای ــا آن ه ــذارد؟ آی می گ

ــل؟« تبدی
ــدف  ــا ه ــا ب ــًا بازاریاب ه ــتند. اساس ــذاری هس ــم و تأثیرگ ــؤاالت مه ــا س ــه این ه هم
ــر  ــف ه ــرای توصی ــراری ب ــای تک ــا و تبدیل ه ــوع تبدیل ه ــئله مجم ــل مس حل وفص

ــد. ــتفاده می کنن ــی اس ــارت متفاوت ــت از عب موقعی
ــا  ــداد تبدیل ه ــا تع ــت ب ــر اس ــل براب ــرخ تبدی ــد، ن ــر ش ــاال ذک ــه در ب ــور ک همان ط
ــه  ــی ک ــد بازدیدکنندگان ــاهده درص ــرای مش ــدگان. ب ــداد بازدیدکنن ــر تع ــیم ب تقس
تبدیل شــده اند )بــدون توجــه بــه تعــداد تبدیــل هــر یــک از آن هــا( بازدیدکننده هــای 
ــرب  ــه را در 100 ض ــدد حاصل ــیم و ع ــا تقس ــوع بازدیدکننده ه ــر مجم ــده را ب تبدیل ش
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ــرخ تبدیــل  ــوان »ن ــا عن ــا درصــد بیــان می کنیــم. معمــوالً ایــن شــاخص ب کــرده و ب
ــود. ــناخته می ش ــک« ش کلی

 
نرخ تبدیل کلیک = )بازدیدکنندگان تبدیل شده ÷ مجموع بازدیدکنندگان( × 100

 
ــت؛  ــر اس ــک براب ــل کلی ــرخ تبدی ــا ن ــل ب ــرخ تبدی ــب وکارها، ن ــیاری از کس ــرای بس ب
بنابرایــن مــا در ایــن مطلــب بــر روی نــرخ تبدیــل تمرکــز خواهیــم کــرد. درهرصــورت، 
نــرخ تبدیــل کلیــک هــم در موقعیت هایــی کــه تبدیل هــای تکــراری متعــددی 
داریــد و می خواهیــد بدانیــد کــه چنــد درصــد از بازدیدکنندگانتــان تبدیــل می شــوند 

ــد. ــردی باش ــاخص کارب ــک ش ــد ی می توان
 

 
در محاسبه نرخ تبدیل به حجم و کیفیت اطالعات توجه کنید

ــید  ــته باش ــه داش ــه آن توج ــد ب ــل بای ــرخ تبدی ــبه ن ــه در محاس ــم ک ــه مه ــک نکت ی
ــال  ــد. به عنوان مث ــار داری ــه در اختی ــت ک ــی اس ــتردگی اطاعات ــه گس ــت و دامن کیفی
شــاید آمــار و ارقــام حاکــی از نــرخ تبدیــل 100 درصــدی وب ســایت شــما باشــد، امــا 
اگــر وب ســایت شــما فقــط یــک بازدیدکننــده داشــته و همــان یــک نفــر تبدیل شــده 

باشــد چطــور؟
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ــج  ــه نتای ــاد ب ــد زی ــد نمی توانی ــک باش ــما کوچ ــاری ش ــه آم ــر جامع ــی اگ به طورکل
ــر در  ــد از 20 نف ــر 5 درص ــه اگ ــد ک ــور کنی ــاً تص ــد. مث ــاد کنی ــت آمده اعتم به دس
ــما را  ــر ش ــورد نظ ــم کار م ــا ه ــی از آن ه ــند و یک ــده باش ــما تبدیل ش ــایت ش وب س
ــا می توانیــد بگوییــد  به صــورت تصادفــی انجــام داده باشــد )کــه بعیــد نیســت(، آی
ــما  ــل ش ــا تبدی ــه تنه ــر، چراک ــاالً خی ــت؟ احتم ــوده اس ــوب ب ــان مطل ــه عملکردت ک

ــت. ــوده اس ــی ب تصادف
از طــرف دیگــر، اگــر 5 درصــد از 10000 نفــر تبدیــل شــوند و 5 نفــر از آن هــا تصادفــًا 
تبدیل شــده باشــند، نــرخ تبدیــل شــما از 5 درصــد بــه 4.95 درصــد افــت می کنــد؛ امــا 

ایــن اطاعــات نســبتًا قابل اعتمــاد اســت. 
ــد  ــا دارن ــدی خط ــی درص ــور طبیع ــک به ط ــع ترافی ــک از مناب ــر ی ــه ه ازآنجایی ک
ــا بــه هــر دلیلــی  )تبدیل هــای تصادفــی، افــرادی کــه درصــدد تبدیــل بودنــد امــا بن
تبدیــل نشــده اند، بازه هــای زمانــی خاصــی کــه نــرخ تبدیــل آن هــا بســیار زیــاد یــا 
ــرخ  ــرای دریافــت یــک آمــار قابل اعتمــاد از ن کــم اســت و مــوارد مشــابه( تنهــا راه ب
تبدیــل، در نظــر گرفتــن یــک بــازه زمانــی نســبتًا طوالنــی بــرای محاســبه آن اســت.
ــی  ــازه زمان ــرای همــه کســب وکارها یــک نســخه پیچیــد و یــک ب ــوان ب ــه نمی ت البت
خــاص را مشــخص کــرد. بســیاری از بازاریاب هــا از بازه هــای زمانــی یک ماهــه 
اســتفاده می کننــد، امــا اگــر وب ســایت بزرگــی شــبیه بــه دیجــی کاال داشــته باشــید، 
احتمــاالً اطاعــات یــک روز بــرای دریافــت یــک آمــار قابل اعتمــاد کافــی خواهــد بــود.

 
بهترین میزان نرخ تبدیل چقدر است؟

همان طــور کــه تاکنــون بایــد متوجــه شــده باشــید، نــرخ تبدیــل بــا توجــه بــه عواملــی 
ماننــد کیفیــت ترافیــک، حــوزه فعالیــت و نــوع کســب وکار، چیــزی کــه می فروشــید 
و حتــی عملــی کــه زیــر نظــر گرفته ایــد دســتخوش تغییــرات قابل توجهــی می شــود. 
ــی  ــام متفاوت ــی ارق ــود به طورکل ــار موج ــاس آم ــر اس ــوان ب ــه می ت ــه، اگرچ در نتیج
ــرخ  ــک ن ــودن ی ــا خــوب ب ــرد، ام ــز ک ــف کســب وکار تجوی ــرای حوزه هــای مختل را ب
تبدیــل بــرای شــما بــه کســب وکار و کمپیــن بازاریابــی شــما بســتگی خواهــد داشــت. 
ــف  ــای مختل ــل در حوزه ه ــرخ تبدی ــن ن ــن میانگی ــرای تعیی ــددی ب ــات متع مطالع

ــد: ــه کنی ــر توج ــه زی ــه نمون ــال ب ــت. به عنوان مث ــده اس ــب وکار انجام ش کس
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به طورکلــی، نــرخ تبدیــل بیــن 2 تــا 5 درصــد یــک نــرخ تبدیــل متوســط یــا خــوب 
محســوب می شــود. البتــه اگــر نــرخ تبدیــل شــما 2 درصــد باشــد و بتوانیــد آن را بــه 
4 درصــد برســانید، رشــد قابل ستایشــی را تجربــه می کنیــد، امــا بایــد توجــه داشــته 
ــل  ــرخ تبدی ــرای ن ــازه متوســط ب ــک ب ــوع ی ــا 5 درصــد درمجم ــازه 2 ت ــه ب باشــید ک
محســوب می شــود و بــا ایــن آمــار تــا رســیدن بــه رده هــای ممتــاز فاصلــه داریــد.

نکتــه دیگــری کــه بایــد بــه آن توجــه داشــته باشــید ایــن اســت کــه تبدیــل همیشــه 
بــه معنــی خریــد نیســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه هــدف نهایــی اغلــب اقدامــات 
مرتبــط بــا بازاریابــی تبدیــل بیشــتر نیســت، بلکــه فــروش بیشــتر اســت. در نتیجــه، 
ــد  ــر نتوانی ــا اگ ــت، ام ــردی اس ــودمند و کارب ــاخص س ــک ش ــل ی ــرخ تبدی ــه ن اگرچ
ــل  ــتری بالفع ــه مش ــده را ب ــر تبدیل ش ــد و کارب ــتی برداری ــدی را به درس ــای بع قدم ه
ــرای  ــدی را ب ــد عوای ــم نمی توان ــوب ه ــل خ ــرخ تبدی ــک ن ــی ی ــد، حت ــل کنی تبدی

کســب وکار شــما دربرداشــته باشــد. 
 

چگونه بر نرخ تبدیل نظارت کنیم؟
ــنجش  ــرای س ــاخص ب ــا ش ــوان تنه ــد به عن ــل نمی توان ــرخ تبدی ــه ن ــم اینک علی رغ
موفقیــت در نظــر گرفتــه شــود، امــا بــاز هــم شــاخص مهــم و کارآمــدی بــرای نظــارت 
ــکان  ــد ام ــل بای ــرخ تبدی ــرای محاســبه ن ــًا ب ــی رود. طبیعت ــه شــمار م ــرد ب ــر عملک ب
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ــده را  ــای تبدیل کنن ــه فعالیت ه ــف و ازجمل ــای مختل ــام فعالیت ه ــر انج ــارت ب نظ
داشــته باشــید. 

اگــر دانــش کافــی داشــته باشــید یا اینکــه از خدمــات کارشناســان ایــن حوزه اســتفاده 
کنیــد، نظــارت بــر تبدیــل کار دشــواری نخواهــد بــود و ارزش هــر زحمــت و هزینــه ای 
ــه خاطــر داشــته باشــید کــه چیــزی کــه درک و شــناختی از آن  را خواهــد داشــت. ب
نداریــد را نمی توانیــد بهتــر کنیــد و اگــر نتایــج بازاریابــی خــود را زیــر نظــر نگیریــد، از 
کجــا می توانیــد متوجــه بشــوید کــه چــه اقداماتــی مؤثــر بــوده و کــدام بخــش بــه 

تقویــت و بهبــود نیــاز دارد؟
توجــه داشــته باشــید کــه آمــار حاکــی از آن اســت کــه تعــداد افــراد و شــرکت هایی 
کــه نــرخ تبدیــل خــود را به دقــت زیــر نظــر می گیرنــد و بــر مبنــای اطاعــات دریافتــی 
ــر شــما  ــن اگ ــاد نیســت، بنابرای ــد زی ــری می کنن در مــورد اقدامــات بعــدی تصمیم گی
بــا انجــام اقدامــات صحیــح و حساب شــده در ایــن گــروه قــرار بگیریــد، یــک فرصــت 

طایــی بــرای ســبقت گرفتــن از رقبــا پیــدا خواهیــد کــرد.
اساســًا زیــر نظــر گرفتن وضعیــت تبدیــل، درک بهتــری از ترافیک وب ســایتتان به شــما 
می دهــد. در واقــع، بــا کســب آگاهــی ازآنچــه کاربــران پــس از ورود بــه وب ســایت 
شــما انجــام می دهنــد، می توانیــد کیفیــت و تناســب آن هــا را ارزیابــی کنیــد. البتــه 
ــای  ــی و پلتفرم ه ــتم های تبلیغات ــتر سیس ــد، در بیش ــر ش ــاً ذک ــه قب ــور ک همان ط

تحلیلــی امــکان نظــارت مســتقیم بــر آمــار نــرخ تبدیــل وجــود دارد، ازجملــه:
• گوگل آنالیتیکس

AdWords •
)Instagram Ads و( Facebook Ads •

Twitter Ads •
• Promoted Pins پینترست

روش های نظارت بر تبدیل از طریق گوگل آنالیتیکس
ــا  ــن Goal ی ــت تعیی ــس از قابلی ــوگل آنالیتیک ــق گ ــل از طری ــر تبدی ــارت ب ــرای نظ ب

ــم. ــتفاده می کنی ــزار اس ــن اب ــدف ای ه
1. نظارت بر یک آدرس خاص

در ایــن نــوع از نظــارت بــر تبدیــل، بازشــدن آدرس یــک صفحه خــاص از وب ســایتتان 
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ــن  ــوالً از ای ــاً www.yoursite.com/thank-you. معم ــد؛ مث ــر می گیری ــر نظ را زی
ــن  ــه ای ــود. ب ــتفاده می ش ــرم اس ــال ف ــد ارس ــل فرآین ــر تکمی ــارت ب ــرای نظ روش ب
ــد و ســپس در ســمت راســت در  ــه قســمت Admin بروی ــاری ب ــوی کن منظــور از من
ــگ NEW GOAL کلیــک  ــر روی دکمــه قرمزرن قســمت view روی goals و ســپس ب
کنیــد. ازاینجــا وارد یــک فرآینــد ســه مرحلــه ای خواهیــد شــد کــه در همــه روش هایــی 

ــز مشــترک اســت.  ــد نی ــه در ادامــه می آی ک
ــوان Goal setup( یــک قالــب پیش فــرض انتخــاب می کنیــد  ــا عن ــه اول )ب در مرحل
یــا بــا اســتفاده از گزینــه Custom در انتهــای ایــن بخــش، تنظیمــات الزم را خودتــان 
ــذاری  ــه نام گ ــوان Goal description( مرحل ــا عن ــش دوم )ب ــد. بخ ــام می دهی انج
و انتخــاب نــوع Goal اســت. در مرحلــه آخــر )بــا عنــوان Goal details( بســته بــه 

ــد.   ــام می دهی ــات الزم را انج ــده تنظیم ــوع Goal انتخاب ش ن
ــر  ــپس ب ــر روی Custom و س ــه اول ب ــک آدرس در مرحل ــن ی ــر گرفت ــر نظ ــرای زی ب
روی دکمــه Continue کلیــک کنیــد. در قســمت Name یــک نــام و پــس ازآن گزینــه 
Destination را انتخــاب کنیــد. ســپس دوبــاره بــا اســتفاده از دکمــه Continue بــه 
مرحلــه بعــد برویــد و در کادر بــاال در کنــار منــوی Equals to آدرس صفحــه مــورد نظــر 
ــدارد؛ فقــط وارد کــردن  را درج کنیــد. توجــه کنیــد کــه درج آدرس کامــل ضرورتــی ن
ــا  ــه کافــی اســت. درصورتی کــه می خواهیــد چندیــن آدرس کــه ب آدرس بعــد از دامن
ــار  ــوی کن ــد من ــد می توانی ــر بگیری ــر نظ ــوند را زی ــاز می ش ــانی آغ ــای یکس کاراکتره
ایــن کادر را بــه Begins with تغییــر بدهیــد. در انتهــا بــا فشــردن دکمــه save، کار را 

ــد. ــاز می کنی ــارت را آغ ــد نظ ــانید و فرآین ــان می رس ــه پای ب
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ایــن نــوع از goal می توانــد وضعیــت تبدیــل کاربران در صفحــات کلیدی وب ســایتتان 
را بــه شــما نشــان بدهــد. اطاعاتــی کــه ازاینجــا بــه دســت می آوریــد بــرای تعییــن 

تناســب و کیفیــت کاربــران جذب شــده بــه وب ســایت بســیار ســودمند خواهــد بــود.
 

2. نظارت بر زمان حضور کاربر
آیــا می دانیــد کــه هــر کاربــر به طــور متوســط چقــدر در ســایتتان دوام مــی آورد؟ آیــا 
بیــن زمــان حضــور کاربــران بــا تبدیلشــان بــه مشــتری ارتباطــی وجــود دارد؟ به جــای 
حــدس و گمــان می توانیــد یــک Duration goal در آنالیتیکــس تعریــف کنیــد. ایــن 

نــوع از تبدیــل برخــاف روش قبلــی بــر رفتــار کاربــر تمرکــز دارد.
ــد. در کادر  ــال کنی ــه duration را فع ــه دوم گزین ــدف در مرحل ــن ه ــف ای ــرای تعری ب
ــه ســوم ســاعت، دقیقــه و حتــی ثانیــه ای کــه آمــاِر بیشــتر از آن بایــد  باالیــی مرحل
ــل  ــازی و تعام ــزان درگیرس ــد می ــق می توانی ــن طری ــد. از ای ــود را درج کنی ــت ش ثب
برانگیــزی وب ســایتتان را از دیــد کاربــران بســنجید. اگــر احســاس کردیــد کــه کاربــران 
ــا  ــا کســب وکار ی ــر متناســب ب ــا کارب ــد، ی ــرک می کنن ــی ســریع وب ســایتتان را ت خیل
هــدف شــما نیســت و یــا ســایت شــما بــا نیازهــای کاربــران هــدف و پیش نیازهــای 

تبدیــل تناســب نــدارد.
 

ــه  ــر ب ــه کارب ــر مراجع ــده در ه ــد ش ــات بازدی ــداد صفح ــر تع ــارت ب 3. نظ
وب ســایت

ــر روی درک وضعیــت تعامــل و جلــب  ــا مــورد دوم، تمرکــز ب ــز مشــابه ب در اینجــا نی
ــز به درســتی  ــر همه چی ــه اگ ــن اســت ک ــر ای ــرض ب ــًا ف ــرار دارد. طبیعت ــر ق نظــر کارب
به پیــش رفتــه باشــد، بایــد شــاهد تعامــل بیشــتر بــا صفحــات بیشــتری از وب ســایت 

خــود باشــید.
در اینجــا در مرحلــه دوم گزینــه Pages/screens per session را انتخــاب و از 
مرحلــه ســوم رقــم تعــداد صفحاتــی کــه بیــش از آن »تبدیــل« محســوب می شــود را 

ــد.  درج کنی

بیشتر بخوانید:  10 ویژگی که یک وب سایت خوب باید داشته باشد 
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چگونه نرخ تبدیل را افزایش بدهیم؟
ــت  ــر گرف ــر نظ ــوان آن را زی ــور می ت ــت و چط ــل چیس ــرخ تبدی ــه ن ــاع از اینک اط
ــر،  ــد؟ از آن مهم ت ــه می کنی ــود چ ــل خ ــرخ تبدی ــات ن ــا اطاع ــا ب ــت دارد، ام اهمی

ــید؟ ــود می بخش ــود را بهب ــل موج ــرخ تبدی ــور ن چط
ــدف  ــا ه ــّی آن ب ــه ط ــود ک ــاق می ش ــدی اط ــه فرآین ــل )CRO( ب ــرخ تبدی ــود ن بهب
ــم.  ــازی می کنی ــرود آن را بهینه س ــات ف ــایت و صفح ــل، وب س ــرخ تبدی ــش ن افزای
بهبــود نــرخ تبدیــل بــه شــما کمــک می کنــد تــا از ترافیــک موجــود بیشــتر بهره بــرداری 
کنیــد. به عنوان مثــال، بهبــود نــرخ تبدیــل از 1% بــه 2% حتــی بــدون افزایــش ترافیــک، 

میــزان تبدیــل شــما را دو برابــر خواهــد کرد.
ــی  ــتراتژی بازاریاب ــی از اس ــش مهم ــد بخ ــل بای ــرخ تبدی ــازی ن ــن، بهینه س بنابرای
ــع ســرمایه  ــل، درواق ــرخ تبدی ــدم بهینه ســازی ن ــا ع ــه ب ــی شــما باشــد، چراک اینترنت

ــد. ــدر می دهی ــه ه ــود را ب خ
ــرخ  ــازی ن ــرای بهینه س ــد؟ ب ــر کنی ــود را بهت ــل خ ــرخ تبدی ــد ن ــور می توانی ــا چط ام

ــد: ــال کنی ــر را دنب ــل مراحــل زی تبدی
 

گام اول: بهینه سازی وب سایت
 

1. یک صفحه فرود اختصاصی ایجاد کنید
 ،)AdWords چنانچــه از هــر یــک از انــواع تبلیغــات پولــی اســتفاده می کنیــد )مثــل
بایــد ترافیــک آن را بــه یــک صفحــه فــرود اختصاصــی هدایــت کنیــد. دالیــل مختلفی 
بــرای ایــن کار وجــود دارد، امــا مهم تریــن آن هــا امــکان بهینه ســازی هــر چــه بیشــتر 
آن صفحــه اســت. اگــر قــرار اســت کــه بــرای جــذب ترافیــک بــه وب ســایتتان هزینــه 
کنیــد، بهتــر اســت کــه آن ترافیــک بــه ســمت صفحــه ای هدایــت شــود کــه اساســًا 

بــرای تبدیــل طراحــی شــده اســت.
عــاوه بــر ایــن، بهینه ســازی نــرخ تبدیــل صفحــات فــرود نســبت بــه ســایر برگه هــا 
آســان تر اســت؛ بنابرایــن اگــر هنــوز هــم مــردم را بــه ســمت صفحــه اصلی وب ســایت 

هدایــت می کنیــد بایــد ازاینجــا شــروع کنیــد.
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2. فرضیه سازی کنید

ــرای  ــاز می شــوند. ب ــه آغ ــک فرضی ــا ی ــل ب ــرخ تبدی ــه تســت های بهینه ســازی ن هم
ــرخ  ــر ن ــف ب ــر مختل ــر عناص ــده ای از تأثی ــی حساب ش ــد پیش بین ــازی بای فرضیه س
تبدیــل و بــازده آن هــا داشــته باشــید. مــوارد زیــر چنــد مــورد از مهم تریــن مؤلفه هایــی 

هســتند کــه می توانیــد در نظــر بگیریــد:
ــده  ــد واقعــًا متقاعدکنن ــد بای ــی کــه از آن هــا اســتفاده کنی ــوان: عناوین ــا عن ــر ی • تیت
باشــند. توجــه داشــته باشــید کــه چیــزی نزدیــک بــه 80 درصــد از مخاطبــان شــما 
از مرحلــه خوانــدن عنــوان جلوتــر نمی رونــد؛ بنابرایــن حتــی اگــر بــرای تســت هیــچ 
ــه  ــه بوت ــرده و ب ــن را بررســی ک ــد عناوی ــل بای ــد، حداق ــه نداری ــه دیگــری برنام مؤلف

آزمایــش بســپارید.
ــان پیشــنهاد نمی دهیــد، بنابرایــن  ــه خودت • پیشــنهاد ارائه شــده: توجــه کنیــد کــه ب
ــور  ــه تص ــی ک ــا واکنش ــخ ی ــان پاس ــًا هم ــه حتم ــید ک ــته باش ــار داش ــد انتظ نبای
می کنیــد را دریافــت کنیــد. پیشــنهادات، توضیحــات و ســبک و ســیاق های مختلــف 
ــه مــذاق مخاطــب خــاص شــما  ــد کــه کدام یــک بیشــتر ب ــا ببین ــد ت را امتحــان کنی

ــد. ــوش می آی خ
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• فراخــوان بــه عمــل )CTA(: درســت مثــل پیشــنهاد، پیداکــردن فراخــوان بــه عمــل 
ــاً  ــود. مث ــد ب ــف خواه ــت های مختل ــرای تس ــد اج ــوالً نیازمن ــز معم ــب نی مناس
ــا را  ــی از دکمه ه ــواع مختلف ــا ان ــروح تر ی ــای مش ــه عمل ه ــوان ب ــد فراخ می توانی

ــد. امتحــان کنی
• آیتم هــای چندرســانه ای: گاهــی فقــط یــک تصویــر یــا ویدیــو می توانــد تحول آفریــن 

. شد با
پس ازآنکــه بــرای انجــام ارزیابــی یــک فرضیــه ســاختید )یعنــی یــک تیتــر و فراخــوان 
ــک  ــتفاده از ی ــه اس ــد ک ــن گرفتی ــر ای ــرض را ب ــاً ف ــد و مث ــاب کردی ــل انتخ ــه عم ب
ویدیــو هــم می توانــد ســودمند باشــد( و دو نــوع طراحــی را بــرای صفحــه مــورد نظــر 

انتخــاب کردیــد، همه چیــز بــرای اجــرای تســت مهیــا خواهــد بــود.
 

3. تست A/B یا دوبخشی اجرا کنید
آســان ترین روش بــرای شــروع فرآینــد بهینه ســازی نــرخ تبدیــل، اســتفاده از 
تســت های دوبخشــی اســت. البتــه اگــر ترافیــک وب ســایت شــما فوق العــاده زیــاد 
ــد،  ــتفاده کنی ــم اس ــی ه ــا چندبخش ــره ی ــت های چندمتغی ــد از تس ــت می توانی اس
ــت های  ــتفاده از تس ــن روش اس ــان ترین و مؤثرتری ــرکت ها آس ــب ش ــرای اغل ــا ب ام

دوبخشــی اســت.
بــرای اجــرای یــک تســت دوبخشــی تمــام کاری کــه بایــد انجــام بدهیــد ایــن اســت 
کــه دو نــوع از یــک صفحــه را ایجــاد کــرده و ترافیــک را بیــن آن دو صفحــه تقســیم 
 B و نیــم دیگــر آن بــه نســخه A کنیــد. در ایــن حالــت، نیمــی از ترافیــک بــه نســخه

ــود.  ــت می ش هدای
بــرای تقســیم ترافیــک بــه اســتفاده از یــک نرم افــزار تســت مناســب بــرای بهینه ســازی 
نــرخ تبدیــل نیــاز خواهیــد داشــت. اگــر بــرای ایــن بهینه ســازی برنامــه جــدی داریــد، 
گزینه هــای عالــی و البتــه پرهزینــه ای بــرای انجــام تســت های دوبخشــی در دســترس 
ــز  ــه ای نی ــگان و کم هزین ــای رای ــتید، گزینه ه ــاز راه هس ــوز در آغ ــر هن ــا اگ ــت؛ ام اس
ــا  ــن گزینه ه ــه ای ــد. ازجمل ــان کنی ــا را امتح ــدا آن ه ــت ابت ــد نیس ــه ب ــود دارد ک وج
ــاره  ــس اش ــوگل آنالیتیک ــزار Google Content Experiments از گ ــه اب ــوان ب می ت
کــرد. نتایــج ارائه شــده از طریــق ایــن ابــزار فــورًا بــه روز نمی شــود، لــذا شــاید بهتریــن 
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ــگان اســت،  ــه رای ــن اســت ک ــه دارد ای ــی ک ــا مزیت ــه نباشــد؛ ام ــرای هم انتخــاب ب
بنابرایــن هیــچ عــذر و بهانــه ای بــرای امتحــان نکــردن آن پذیرفتنــی نیســت.

ــخه های  ــردن نس ــان ک ــکان امتح ــد Content Experiments ام ــی مانن پلتفرم های
ــما  ــه ش ــت ب ــد و در نهای ــم می کنن ــرود را فراه ــه ف ــا صفح ــایت ی ــی از وب س متفاوت

ــل را دارد. ــرخ تبدی ــن ن ــک بهتری ــه کدام ی ــد ک ــان می دهن نش
 

 
گام دوم: بهینه سازی ترافیک

در کنــار آزمــودن وب ســایت، روش دیگــری کــه بــه کمــک آن می توانیــد نــرخ تبدیــل 
موجــود را افزایــش بدهیــد، تســت ترافیــک و بهینه ســازی وب ســایت  و مؤلفه هــای 
مرتبــط بــا آن اســت. البتــه اگــر بخــش اعظــم ترافیــک شــما ناشــی از جســتجوهای 
طبیعــی گــوگل باشــد، در ایــن زمینــه دســتتان خیلــی بازنخواهــد بــود؛ امــا چنانچــه از 
هــر نوعــی از انــواع تبلیغــات کلیکــی اســتفاده می کنیــد، کنتــرل زیــادی بــر روی نــوع 

بازدیدکننــدگان در اختیــار خواهیــد داشــت.
بهینه ســازی ترافیــک اهمیــت بســیار زیــادی دارد، چراکــه افــراد نامناســب حتــی بــا 
اســتفاده از بهتریــن صفحــات فــرود هــم تبدیــل نخواهنــد شــد؛ امــا چطــور می توانیــد 
ترافیــک مناســبی را رهســپار صفحــات فــرود وب ســایت خــود کنیــد؟ چهــار نکتــه زیــر 

را مدنظــر قــرار بدهیــد:

14

https://modireweb.com


نرخ تبدیل چیست و چه جایگاهی در رشد کسب و 
کارهای اینترنتی دارد؟

www.modireweb.com

1. مخاطب هدف را بشناسید
ــد  ــدا بای ــد، ابت ــرود را آغــاز کنی ــا صفحــه ف ــغ ی ــر روی متــن تبلی ــل از اینکــه کار ب قب
وقــت بگذاریــد و در مــورد مخاطــب هــدف خــود تحقیــق کنیــد. در ایــن راســتا بــه 

مــوارد زیــر توجــه کنیــد:
ــر  ــواردی مؤث ــه م ــد؟ چ ــغ کرده ای ــب تبلی ــوع از مخاط ــن ن ــرای ای ــال ب ــا تابه ح • آی

ــت؟ ــته اس ــی را در برنداش ــود چندان ــواردی س ــه م ــتفاده از چ ــده و اس واقع ش
• اگــر بــا مخاطبــان هــدف آشــنایی نداریــد بــا چنــد نفــر از آن هــا ارتبــاط برقــرار کنیــد. 
ــدا  ــی پی ــان آگاه ــته ها و نیازهایش ــد و از خواس ــده بگیری ــا ای ــد از آن ه ــعی کنی س

کنیــد.
• بهتریــن روش بــرای هــدف قــرار دادن مخاطــب هــدف چیســت؟ مخاطــب هــدف 
ــود را در  ــق خ ــا عای ــت؟ آی ــد اس ــًا عاقه من ــدی واقع ــای کلی ــه کلمه ه ــه چ ــما ب ش
شــبکه های اجتماعــی ابــراز کــرده اســت؟ آیــا مخاطبــان شــما ویژگــی خاصــی مثــل 
ســطح مشــخصی از درآمــد، یــک ســبک خــاص از پوشــش یــا ویژگــی منحصربه فــردی 

ــال مخاطــب باشــید؟ ــه دنب ــر آن ب ــا تکیه ب ــد کــه بتوانیــد ب دارن
پــس از کســب اطــاع از ایــن جزئیــات، از آن هــا بــرای اســتراتژی هدف گیــری خــود 
ــن حجــم  ــع از دســت رفت ــد مان ــی می توان ــزی قبل ــد. کمــی برنامه ری ــرداری کنی بهره ب

زیــادی از ســرمایه مالــی و وقــت شــما شــود.
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2. به ضرورت هماهنگی و یکپارچگی توجه داشته باشید
اساســًا وجــود یــک فضــای هماهنــگ در همــه اقدامــات بازاریابــی ضــروری اســت. در 
ــا محتــوای صفحــه فرودتــان  اینجــا نیــز محتــوای آیتم هــای بازاریابــی شــما بایــد ب

هماهنــگ باشــد.
عکــس ایــن قضیــه نیــز صــادق اســت. اگــر می خواهیــد یــک محصــول یــا پیشــنهاد 
خــاص را بــرای یــک مخاطــب خــاص بازاریابــی کنیــد، تبلیــغ شــما بایــد بتوانــد نیازها 
ــرد  ــد ک ــاهده خواهن ــما مش ــرود ش ــه ف ــه در صفح ــا آنچ ــب را ب ــق آن مخاط و عای
ــد  ــق باش ــده و دقی ــد حساب ش ــدر بای ــما آن ق ــام ش ــر، پی ــد. به عبارت دیگ ــد بزن پیون
ــد هســتند  ــرود شــما عاقه من ــوای صفحــه ف ــه محت ــًا ب ــه واقع ــرادی ک ــط اف ــه فق ک
ــما  ــرود ش ــه ف ــه صفح ــا ورود ب ــه ب ــه ای ک ــد؛ به گون ــک کنن ــان کلی ــر روی تبلیغاتت ب

ــه به جــای درســتی وارد شــده اســت. ــد ک احســاس کن

3. تا جایی که امکان دارد شخصی سازی کنید
در ادامــه نکتــه قبلــی، داشــتن محتــوای بازاریابــی و صفحــات فــرود مختلــف بــرای 
ــه خاطــر داشــته باشــید  ــان کامــاً منطقــی اســت. ب ــروه از مخاطب هــر گــروه و زیرگ
کــه هــر مخاطــب بــرای ورود بــه صفحــه فــرود شــما دلیــل خــاص خــودش را دارد؛ 
ــد،  ــازی کنی ــتر شخصی س ــرود را بیش ــه ف ــات و صفح ــد تبلیغ ــه بتوانی ــن هرچ بنابرای

ــود. ــتر می ش ــب بیش ــدن مخاط ــال تبدیل ش احتم

بیشتر بخوانید: کسب درآمد از اینترنت با 14 راه پولساز و بدون نیاز به سرمایه

4. برای چیزی هزینه کنید که مؤثر است
ــه  ــه همیش ــد ک ــایی می کنی ــک را شناس ــی از ترافی ــه منابع ــرانجام، هنگامی ک و س
ــه کاً از  ــا اینک ــد ی ــال کنی ــا تغییــرات ســازنده ای اعم ــد، ی ــی دارن ــل پایین ــرخ تبدی ن
ســرمایه گذاری بــر روی آن هــا دســت برداریــد؛ چراکــه ســرمایه گذاری بــر روی ترافیــک 
ــور  ــه ای را به منظ ــوض، بودج ــرد. در ع ــد ک ــما نخواه ــد ش ــزی را عای ــب چی نامتناس
ــر  ــب در نظ ــری مخاط ــا هدف گی ــک ی ــذب ترافی ــرای ج ــازه ب ــای ت ــی فرصت ه بررس

16

https://modireweb.com
https://modireweb.com/how-to-make-money-online
https://modireweb.com/how-to-make-money-online


نرخ تبدیل چیست و چه جایگاهی در رشد کسب و 
کارهای اینترنتی دارد؟

www.modireweb.com

بگیریــد و بیشــتر ســرمایه خــود را بــر روی گزینه هایــی متمرکــز کنیــد کــه امتحانشــان 
را پــس داده انــد.

ــت  ــرود خــود هدای ــه ســمت صفحــات ف ــک مناســبی را ب ــه ترافی ــًا هنگامی ک طبیعت
ــه  ــی ب ــت های دوبخش ــری از تس ــر و قابل اعتمادت ــج بهت ــه نتای ــد، رفته رفت می کنی
دســت می آوریــد و بــا بهبــود تجربــه کاربــری، رشــد نــرخ تبدیــل شــما رونــد تصاعــدی 

پیــدا خواهــد کــرد.
 

حرف آخر
نــرخ تبدیــل یکــی از مهم تریــن شــاخص های بازاریابــی اســت. ایــن شــاخص برخــاف 
مــواردی ماننــد نــرخ کلیــک خــوری )CTR( دقیقــًا مشــخص می کنــد کــه چنــد درصــد 
از ترافیــک دریافتــی عمــاً کار مــورد نظــر و مطلــوب شــما را انجــام داده انــد؛ بنابرایــن 
اطــاع از نــرخ تبدیــل و تــاش در جهــت بهبــود آن می توانــد کســب وکار شــما را در 

مســیر رشــد و پیشــرفت بیشــتری قــرار بدهــد.
ــل، نحــوه محاســبه آن و  ــرخ تبدی ــوم ن ــا مفه ــب ب ــن مطل ــه ای ــا مطالع ــه ب حــال ک
ــد، وقــت آن اســت کــه  چگونگــی افزایــش ایــن شــاخص مهــم آشــنایی پیداکرده ای
دســت به کار شــوید و بــا بهره بــرداری از دانســته های خــود در جهــت رشــد روزافــزون 

ــد. ــدم برداری ــب وکارتان ق کس
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