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مشــترکین خبرنامــه وبــاگ از ســرمایه هــای هــر کســب و کاری هســتند. روش هــای 

ــال  ــر مث ــا ذک ــراه ب ــه شــکلی ســاده هم ــه را ب ــی افزایــش مشــترکین خبرنام تضمین

توضیــح داده ایــم.

ــه  ــب ســایت شــما عاق ــه مطال ــه ب ــاگ کســانی هســتند ک مشــترکین خبرنامــه وب

منــد هســتند و شــما را بــه عنــوان یــک مرجــع در ذهــن خودشــان تعریــف کرده انــد. 

ایــن افــراد کســانی هســتند کــه بــه محــض انتشــار یــک مطلــب، خبــر یــا هــر نــوع 

محتوایــی ترافیــک اولیــه ســایت شــما را تشــکیل می دهنــد، ارتبــاط قــوی بــا شــما 

ــه  ــد روان ــران جدی ــد و کارب ــه اشــتراک می گذارن ــب شــما را ب ــد، مطال ــرار می کنن برق

ــن  ــازند. بنابرای ــم می س ــروش را فراه ــش ف ــکان افزای ــی ام ــد و حت ــایت می کنن س

داشــتن یــک خبرنامــه وبــاگ بــرای ســایت بســیار مهــم اســت.

اکنــون کــه بــا اهمیــت مشــترکین خبرنامــه وبــاگ و نقــش آنهــا در پیشــبرد اهــداف 

ســازمانی و کســب و کارتــان آشــنا شــدید، قصــد داریــم روش هــای تضمینــی بــرای 

افزایــش تعــداد ایــن مشــترکین را بــه شــما آمــوزش دهیــم. البتــه در نظــر داشــته 

باشــید، تــا زمانــی کــه اصــول ســئو رعایــت نشــوند، انتشــار محتواهــای جدیــد نظــم 

ــن  ــی ای ــید، تمام ــرده باش ــم نک ــی تنظی ــم محتوای ــند و تقوی ــته باش ــی نداش خاص

روش هــا بــی فایــده خواهنــد بــود.
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روش های تضمینی افزایش مشترکین خبرنامه وبالگ 

ــده اند و از آن  ــت  ش ــا تس ــه کام ــی ک ــکار و روش تضمین ــد راه ــش چن ــن بخ در ای

ــترکین  ــش مش ــور افزای ــه چط ــم ک ــوزش می دهی ــما آم ــه ش ــم را ب ــه گرفته ای نتیج

ــتفاده  ــان از آن اس ــداف برندت ــتای اه ــا در راس ــد ت ــه کنی ــاگ را تجرب ــه وب خبرنام

نماییــد.

•    انگیزه ای برای عضویت ایجاد کنید: 

طبــق بررســی های مختلــف، کاربــران، روزانــه 88 ایمیــل مربــوط بــه خبرنامــه دریافــت 

ــد  ــی )Lead Magnet( بدهی ــل خاص ــزه و دلی ــا انگی ــه آنه ــد ب ــس بای ــد پ می کنن

ــک  ــال چ ــوان مث ــه عن ــوند. ب ــل ش ــما تبدی ــاگ ش ــه وب ــترکین خبرنام ــه مش ــا ب ت

ــد  ــف خری ــا، تخفی ــت ترفنده ــی، لیس ــای الکترونیک ــف، کتاب ه ــت های مختل لیس
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محصــول، وبینــار، ویدیــو، مشــاوره رایــگان و غیــره کــه مرتبــط بــا محتــوای منتشــر 

ــه زیــر  ــه دو نمون ــال ب ــرای مث ــد. ب ــر می دهن ــه کارب شــده هســتند، دالیــل خوبــی ب

توجــه کنیــد:

•    جایزه در ازای عضویت: 

ــه  ــی قرع ــه ایمیل ــن مشــترکین خبرنام ــاه از بی ــر م ــه ه ــد ک ــام کنی ــران اع ــه کارب ب

کشــی می شــود و بــه یــک فــرد خــوش شــانس جایــزه خواهیــد داد. البتــه جایــزه 

ــور دادن داشــته باشــد. ــد ارزش مان بای

•    محتواهای خاص: 

ــه  ــایت ب ــود س ــل دانل ــای قاب ــا و بخش ه ــه محتواه ــد ک ــام کنی ــران اع ــه کارب ب

ــد. ــد ش ــال خواه ــاگ ارس ــه وب ــترکین خبرنام مش

ــاده  ــت س ــک عضوی ــر از ی ــزی فرات ــه چی ــد ک ــد احســاس کنن ــران بای ــع کارب در واق

ــا خواهــد شــد. ــب آنه نصی

•    گذاشتن فایل PDF یا نسخه صوتی محتوا:

ــا  ــک آنه ــه کم ــه ب ــی عضــو شــوند ک ــد در خبرنامه های ــل دارن ــران تمای ــروزه کارب ام

جــواب سؤاالتشــان را در کمتریــن زمــان می گیرنــد. بــه همیــن دلیــل یکــی از بهتریــن 
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راهکارهــا بــرای افزایــش نــرخ مشــترکین خبرنامــه وبــاگ، قــرار دادن فایــل PDF یــا 

صوتــی محتــوا بــه شــکل خاصــه شــده و نکتــه بنــدی اســت.

 

•    فرم ثبت نام را در بین محتوا، فوتر یا هدر قرار دهید:

ــا  ــا دقیق ــتند، ام ــد هس ــه من ــما عاق ــب ش ــایت و مطال ــه س ــران ب ــی از کارب خیل

نمی داننــد کــه چطــور بایــد در خبرنامــه شــما عضــو شــوند. اگــر مطالــب بســیار بــا 

کیفیــت تولیــد می کنیــد، قــرار دادن فــرم ثبــت نــام در بیــن محتــوا بــا متــن جــذاب 

و مرتبــط بــا موضــوع مطلبــی کــه نوشــته اید، تأثیــر بســیار زیــادی خواهــد داشــت. 

ــد. ــاگ را افزایــش دهی ــد مشــترکین خبرنامــه وب ــن روش می توانی ــا ای ب

4



10 روش تضمینی برای افزایش مشترکین خبرنامه وبالگ!

www.modireweb.com

 

•    ساخت لندینگ پیج اختصاصی:

طبــق تجربــه کاربــر روی وب ســایت های مختلــف، ســاخت لندینــگ پیــج اختصاصــی 

جهــت عضویــت کاربــران در خبرنامــه تأثیــر بســیار زیــادی دارد. در ایــن صفحــه فقــط 

در مــورد مزایــای عضویــت کاربــران صحبــت کنیــد و بــه طــور کلــی دلیــل و انگیــزه 

ایجــاد کنیــد کــه چــرا بایــد عضــو شــوند و حتــی اینکــه چــه مزیتــی نســبت بــه رقبــا 

ــبکه های  ــق ش ــات از طری ــه تبلیغ ــت ب ــج، نوب ــگ پی ــاخت لندین ــس از س ــد. پ داری

ــه ســمت ایــن صفحــه  ــران را ب ــا کارب ــی اســت ت اجتماعــی و روش هــای تبلیــغ پول

هدایــت کنیــد.
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:)Push Notifications( اطالعیه های لحظه ای    •

حتمــا وقتــی وارد وب ســایت ها شــده اید بــا ایــن عبــارت کــه در گوشــه بــاال ســمت 

چــپ صفحــه ظاهــر می شــود و از شــما درخواســت می کنــد بــرای ارســال اطاعیــه 

ــن روش  ــا، ای ــرای برخــی کســب و کاره ــد. ب ــد، برخــورد کرده ای ــه آن اجــازه دهی ب

بــرای افزایــش مشــترکین خبرنامــه وبــاگ، در مقایســه بــا پــاپ آپ هــا یــا فرم هــای 

طوالنــی ثبــت نــام، نتیجــه بهتــری دارد. 
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•    ساخت پست شبکه های اجتماعی از مطالب پربازدید:

یکــی از راه هــای جالــب بــرای افزایــش مشــترکین خبرنامــه وبــاگ، ســاخت پســت 

از مطالــب پربازدیــد ســایت و انتشــار آن در شــبکه های اجتماعــی مثــل اینســتاگرام 

ــه روی  ــد ک ــدگان بخواهی ــذاب از بازدیدکنن ــا Call to Action ج ــپس ب ــت. س اس

ــد.  ــک کنن ــت ســاخته اید کلی ــه مخصــوص صفحــه عضوی ــگ پیجــی ک ــک لندین لین

طبــق بررســی های مختلــف ایــن روش تــا 20% تعــداد مشــترکین خبرنامــه وبــاگ را 

ــد. ــش می ده افزای
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•    محتواهایی تولید کنید که مخاطبان شما به آن نیاز دارند:

یکــی از کارهایــی کــه کمــک زیــادی بــه جــذب مخاطــب و نهایــی شــدن عضویــت 

آنهــا می کنــد یــا اگــر در تصمیــم خــود تردیــد دارنــد، بــه آنهــا دلیــل خوبــی بــرای 

عضویــت می دهــد، تولیــد محتــوای بــا کیفیــت اســت. وقتــی کاربــران متوجــه شــوند 

کــه بــا مطالعــه پســت های شــما بــی نیــاز از ســرچ در اینترنــت خواهنــد بــود، بــدون 

ــه کنیــد، در خبرنامــه وبــاگ عضویــت پیــدا  اینکــه تــاش و ســرمایه خاصــی هزین

خواهنــد کــرد.
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•    از بالگرها و نویسنده های مطرح بخواهید مطلب بنویسند:

اگــر بــرای انتشــار برخــی موضوعــات وب ســایت خود بــا باگرهــای حرفــه ای همکاری 

ــود و  ــته می ش ــتراک گذاش ــه اش ــر ب ــورد نظ ــرد م ــه ف ــص و تجرب ــم تخص ــد، ه کنی

هــم تبلیــغ مؤثــری روی آن انجــام شــده اســت. بــا ایــن روش، کاربــران وب ســایت 

ــع  ــابه مطل ــب مش ــه، از مطال ــت در خبرنام ــق عضوی ــا از طری ــوند ت ــب می ش ترغی

ــا  ــن روش توانســته اند ت ــا ای ــد. برخــی وب ســایت ها ب شــوند و از آن اســتفاده کنن

10 برابــر تعــداد مشــترکین خبرنامــه وبــاگ خــود را افزایــش دهنــد.
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•    در صفحات پربازدید سایت فرم عضویت بگذارید:

ــت.  ــاگ نیس ــش وب ــای بخ ــوص محتواه ــط مخص ــه فق ــت در خبرنام ــرم عضوی ف

شــما می توانیــد در صفحــه اصلــی ســایت، صفحــه دربــاره مــا و حتــی بخــش اخبــار 

نیــز فــرم عضویــت بگذاریــد چــون از صفحــات پربازدیــد وب ســایت هســتند. حتــی 

می توانیــد در صفحــه ای کــه محتــوای دانلــودی داریــد یــا صفحــات مخصــوص وبینــار 

هــم فــرم عضویــت بگذاریــد.

•    دکمه به اشتراک گذاری برای مطالب خود قرار دهید:

بــرای جــذب بیشــتر مشــترکین خبرنامــه وبــاگ همیشــه الزم نیســت همــه کارهــا را 

خودتــان انجــام دهیــد. بــا درج دکمــه به اشــتراک گــذاری برای هــر یــک از محتواهای 

ــی  ــبکه های اجتماع ــود در ش ــن خ ــا مخاطبی ــد آن را ب ــران می توانن ــایت، کارب وب س

مختلــف مثــل لینکدیــن و غیــره بــه اشــتراک بگذارنــد. از ایــن طریــق بــدون دخالــت 

مســتقیم می توانیــد تعــداد مشــترکین خبرنامــه را افزایــش دهیــد.
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•    بــرای عضویــت اطالعــات زیــاد درخواســت نکنیــد یــا فرآینــد را پیچیــده 

: نکنید

ــه  ــترکین خبرنام ــداد مش ــش تع ــرای افزای ــا ب ــکات و روش ه ــن ن ــی از مهم تری یک

ــد  ــادی از مخاطــب نخواهی وبــاگ ایــن اســت کــه در فــرم عضویــت، اطاعــات زی

مخصوصــا اگــر ایــن اطاعــات بســیار شــخصی هســتند و هــم اینکــه فرآینــد عضویت 

ــت  ــدری اهمی ــه به ق ــن نکت ــد. ای ــی نکنی ــده و طوالن ــف پیچی ــا فیلدهــای مختل را ب

دارد کــه حتــی اگــر تمامــی مراحــل قبلــی بــرای جــذب مخاطــب و متقاعــد کــردن او 

بــرای عضویــت را درســت انجــام داده باشــید، هیــچ یــک از تاش هــای شــما نتیجــه 

نخواهــد گرفــت.
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ــت  ــرم عضوی ــر ف ــض ورود کارب ــه مح ــایت ب ــی س ــه اصل ــرای صفح •    ب

ــد: ــان دهی نش

ــا  ــوند ی ــر می ش ــایت ظاه ــه وب س ــر صفح ــرای ه ــه ب ــا ک ــاپ آپ ه ــتفاده از پ اس

فرم هــای ثابتــی کــه در پاییــن صفحــه قــرار دارنــد، نــه تنهــا در اکثــر مــوارد منجــر بــه 

عضویــت کاربــران نمی شــود بلکــه شــاید منجــر بــه از دســت دادن کاربــر نیــز بشــود. 

 Welcome Gate ــا ــام Welcome Mat ی ــه ن در مقابــل نــوع خاصــی از ایــن روش ب

وجــود دارد کــه طبــق تجربــه بعــد از یــک ســال می توانیــد تــا 20% شــاهد افزایــش 

رشــد در تعــداد مشــترکین خبرنامــه وبــاگ باشــید.

منظــور از Welcome Mat اعان هــای عضویتــی هســتند کــه کاربــران جدیــد بعــد از 
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ســرچ وب ســایت و ورود بــه صفحــه اصلــی یــا کلیــک بــر روی لوگــو ســایت و هدایت 

شــدن بــه صفحــه اصلــی مشــاهده می کننــد. انــدازه ایــن فرم هــا تقریبــا بــه انــدازه 

کل صفحــه اســت و در زیــر آن دکمــه ای بــرای ناپدیــد شــدن فــرم قــرار دارد. در ایــن 

فرم هــا فقــط کاربــران بایــد ایمیــل خــود را وارد کننــد و در آن بایــد انگیــزه ای بــرای 

عضویــت مثــل اعطــای کــد تخفیــف و غیــره هــم در نظــر بگیریــد.

 کالم آخر

همانطــور کــه مطالعــه کردیــد، افزایــش مشــترکین خبرنامــه وبــاگ آنقــدر هــم کــه 

تصــور می کردیــد دشــوار نیســت. تمامــی روش هــا و راهکارهــای گفتــه شــده بــر روی 

ــت.  ــده اس ــل ش ــی حاص ــج خوب ــده اند و نتای ــت ش ــف تس ــایت های مختل وب س

ــور  ــدرت مان ــتر ق ــه بیش ــواردی ک ــا م ــا و ی ــن روش ه ــی ای ــد از تمام ــما می توانی ش

داریــد، اســتفاده کنیــد. 

ــم  ــه تقوی ــد داشــت ک ــی شــانس موفقیــت خواهی ــا زمان توجــه داشــته باشــید تنه

ــه ای و مجــرب و اســتراتژی مناســبی داشــته  ــی مشــخص، نویســندگان حرف محتوای

ــد. ــاز خــود را برطــرف کنن ــد نی ــی بتوانن ــران به راحت ــا کارب باشــید ت
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