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نوشــتن توضیحــات محصــول جــذاب، کلیــد افزایــش فــروش ســایت شماســت. اگــر 

ــما  ــرای ش ــه ب ــن مقال ــد؛ ای ــام دهی ــی انج ــول نویس ــه محص ــه چگون ــد ک نمی دانی

نوشــته شــده اســت.

همــه مــا کم و بیــش تجربــه خریــد کــردن از مغازه هــای فیزیکــی موجــود در ســطح 

شــهر را داریــم. بــا ورود بــه مغــازه بــا کلــی کاال برخــورد می کنیــم و تصمیــم می گیــرم 

کــه کاال را بخریــم یــا نــه. تــازه اگــر هــم نخواهیــم کاال را خریــداری کنیــم، احتمــااًل 

بــا یــک فروشــنده پرچونــه مواجــه می شــویم کــه قصــد دارد بــا حرف هایــش مــا را 

بــرای خریــد قانــع کنــد. امــا در فروشــگاه های اینترنتــی چطــور؟ نــه می توانیــم کاال 

را لمــس کنیــم و نــه فروشــنده بــا مــا بــه طــور مســتقیم صحبــت می کنــد. در اینجــا 

شــما هیــچ چــاره ای نداریــد جــز اینکــه از توضیحــات محصــول کمــک بگیریــد. 

نوشــتن توضیحــات محصــول دقیقــا همــان چیــزی اســت کــه باعــث پیشــرفت یــا 

از رونــق افتــادن فروشــگاه شــما خواهــد شــد. یعنــی اگــر از آن بــه خوبــی اســتفاده 

کنیــد؛ گــوی ســبقت را از همــه خواهیــد ربــود. در اینجاســت کــه مخاطبــان ترجیــح 

ــد.  ــداری کنن ــد روی ســایت شــما کلیــک کــرده و از محصــوالت شــما خری مــی دهن

اگــر شــما هــم دوســت داریــد کــه فروشــگاه ایترنتی تــان مثــل بمــب پیشــرفت کنــد؛ 

ابتــدا بایــد مشــخص کنیــد کــه جــزو کــدام دســته هســتید؟ 
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شما جزو کدام یک هستید؟

سایت هایی که توضیحات محصول ضعیفی می نویسند:

ــه وارد  ــی ک ــد. زمان ــرار می گیرن ــن دســته ق ــب ســایت های فروشــگاهی جــزو ای اغل

ــوالت  ــح محص ــط توضی ــه کاًل دو خ ــد ک ــوید؛ می بینی ــایت ها می ش ــه س ــن گون ای

نوشــته اند. امــا از ایــن بدتــر هــم وجــود دارد، ســایت هایی کــه توضیحــات محصــول 

نمی نویســند. عــدم نوشــتن توضیحــات محصــول می توانــد دالیــل مختلــف داشــته 

باشــد. شــاید حوصلــه نوشــتن ندارنــد، یــا اینکــه از پرداخــت هزینــه تولیــد محتــوا 

بــرای محصــوالت فــراری هســتند. البتــه یــک احتمــال دیگــر هــم وجــود دارد؛ آن هــا 

فکــر می کننــد کــه نوشــتن توضیحــات محصــول اهمیتــی نــدارد. شــما را نمی دانــم، 
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ــا  ــه آن ه ــم ک ــاس می کن ــون احس ــم. چ ــد نمی کن ــایت ها خری ــن س ــن از ای ــا م ام

بــرای مــن ارزش قائــل نشــده و اطالعــات کاملــی را در اختیــار مــن قــرار نداده انــد.

سایت هایی که به صورت حرفه ای توضیحات محصول می نویسند:

ــی  ــوان احســاس تنهای ــچ عن ــه هی ــه ســایت ها می شــوید؛ ب ــه وارد اینگون ــی ک زمان

نمی کنیــد. بــرای هــر محصــول توضیحــات بســیار کامــل و جــذاب نوشــته شــده کــه 

ــب  ــگار فروشــنده در آن جــا حضــور داشــته و در قال ــد. ان شــما را محــو خــود می کن

ــع  ــن مواق ــا در همی ــا شــما اســت. دقیق ــت ب جمــالت نوشــته شــده در حــال صحب

اســت کــه مخاطــب صفحــه را اســکرول کــرده و روی دکمــه خریــد کلیــک می کنــد. 

بــه ایــن دلیــل کــه او پاســخ تمامــی ســواالت ذهنــی خــود را گرفتــه و بــرای خریــد 

مشــتاق شــده اســت. بــه صــورت خالصــه، ایــن دســته همــان برنده هــا هســتند کــه 

ــد. ــی می رباین ــوی ســبقت را از دســته قبل گ

حــاال نوبــت شــما اســت کــه تصمیــم بگیریــد کــه جــزو کــدام دســته قــرار 

بگیریــد؟ 

ــب  ــن مطل ــید؛ ای ــق باش ــی موف ــگاه اینترنت ــک فروش ــه ی ــد ک ــم گرفته ای ــر تصمی اگ

ــراه مــن باشــید. ــود. پــس هم ــای شــما خواهــد ب راهنم
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توضیحات محصول چیست؟

توضیحــات محصــول یکــی از روش هــای بازاریابــی بســیار تأثیر گــذار بــوده کــه باعــث 

افزایــش فــروش محصــوالت یــک ســایت می شــود. محصــول نویســی، متــن نامــه 

فــروش محصــول، توضیــح محصــول، توضیــح محصــوالت و شــرح محصــول نیــز از 

جملــه عبارت هایــی اســت کــه بــه عنــوان مترادف هــای توضیحــات محصــول بــه کار 

مــی رود. توضیــح محصــول فقــط بــه متــن محــدود نشــده و در قالب هــای عکــس، 

ــوالت  ــح محص ــاد توضی ــدف از ایج ــود. ه ــده می ش ــز دی ــک نی ــو و اینفوگرافی ویدئ

قانــع کــردن و تحریــک مشــتری بــرای خریــد محصــوالت یــا خدمــات اســت. شــما 

ــه ارزش  ــب را متوج ــه مخاط ــید ک ــوری بنویس ــد ط ــوالت را بای ــروش محص ــن ف مت

آن محصــول کنیــد. یعنــی مخاطــب قانــع شــود کــه خریــد آن محصــول می توانــد 
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ــدای  ــع ص ــول در واق ــات محص ــد. توضیح ــرف کن ــای او را برط ــکالت و نیازه مش

ــی( صحبــت  ــدار احتمال ــا مخاطــب )خری ــی ب ــه صــورت غیب ــه ب فروشــنده اســت ک

می کنــد. 

پیشنهاد ویژه: دوره محتوا نویسی برای سایت )کامال عملی(

دالیل اهمیت نوشتن توضیحات محصول چیست؟

یکــی از مهم تریــن دالیلــی کــه توضیــح محصــوالت خوبــی را در ســایت ها نمی بینیــم؛ 

ناآگاهــی از اهمیــت آن اســت. در ایــن قســمت قصــد داریــم بــه ایــن پرســش پاســخ 

دهیــم کــه چــرا نوشــتن توضیحــات محصــول مهــم اســت و بایــد بــه آن توجــه کرد؟
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بهبود سئو سایت 

نوشــتن توضیحــات محصــول باعــث بهبــود رتبــه ســایت شــما در گــوگل شــده و بــه 

واســطه آن افــراد بیشــتری وارد ســایت می شــوند. رابطــه بیــن توضیــح محصــوالت 

و ســئو ســایت از طریــق دو عامــل زیــر بررســی می شــود:

زمانــی کــه شــما محصــول نویســی را به نحــو احســن انجــام می دهیــد؛ مخاطبیِن 	 

ــود را از  ــاز خ ــورد نی ــات م ــا اطالع ــون آن ه ــد. چ ــه می داری ــی نگ ــود را راض خ

توضیحاتــی کــه شــما نوشــته اید؛ بــه دســت آورده انــد. در ادامــه آن هــا نــه تنهــا 

بارهــا و بارهــا بــه ســایت شــما می آینــد؛ بلکــه دیگــران را نیــز بــه ســایت شــما 

خواهنــد آورد )تبلیغــات دهــان بــه دهــان(. در ایــن هنــگام گــوگل متوجــه رضایت 

ــه ســایت،  ــود رتب ــا بهب ــود می دهــد. ب ــه ســایت شــما را بهب ــران شــده و رتب کارب

ــر مــی رود و ایــن چرخــه  ــراد بیشــتری وارد ســایت شــده و فــروش شــما باال ت اف

همیــن طــور ادامــه پیــدا خواهــد کــرد. 

مطالعه بیشتر: بازاریابی دهان به دهان )Word of Mouth( و نحوه اجرای آن

شــما بــرای نوشــتن متــن فــروش جــذاب، بایــد از کلماتــی کــه آن محصــول را بــه 	 

خوبــی توصیــف می کنــد، اســتفاده کنیــد. زمانــی کــه مخاطــب یکــی از محصــوالت 

ســایت شــما را در موتــور جســتجو ســرچ می کنــد؛ گــوگل ســایت شــما را نشــان 
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ــه  ــد ک ــن اســتفاده کنی ــر در مت ــه نحــو مؤث ــات را ب ــد کلم ــه بای خواهــد داد. البت

جلوتــر در مــورد آن صحبــت خواهــد شــد.

ورود به ذهن مخاطب

خریــد فرآینــدی بــوده کــه احساســات در آن بــه مراتــب نقــش مهم تــری نســبت بــه 

منطــق دارد. اگــر شــما بتوانیــد در صفحــه محصــول از کلمــات طــوری اســتفاده کنیــد 

کــه مخاطــب را از نظــر احساســی تحریــک کنیــد؛ احتمــال فــروش زیاد تــر خواهــد 

ــش از 50% از مراحــل  ــه ای، بی ــا نوشــتن توضیحــات محصــول حرف ــع ب شــد. در واق

ــد. ــی طــی کرده ای ــه خوب فــروش را ب

آسان کردن تصمیم گیری برای مخاطب

اجــازه دهیــد ُرک بــه شــما بگویــم کــه مخاطــب حــال و حوصلــه خوانــدن متن هــای 

طوالنــی و غیــر مرتبــط را نــدارد. او عالقــه دارد کــه بــا خوانــدن توضیــح محصــول در 

کم تریــن زمــان اطالعــات مــورد نیــاز خــود را بــه دســت آورد. شــاید شــما هــم وارد 

فروشــگاه هایی شــده باشــید کــه متن   هــای غیــر مرتبــط و بــی کیفیــت می نویســند. 

امــا شــما بــا نوشــتن توضیحــات محصــول حرفــه ای، کاری می کنیــد کــه مخاطــب بــه 

تمامــی ســواالت ذهنــش جــواب دهــد. البتــه شــما یــک قــدم جلــو هســتید و در کنــار 

ارائــه اطالعــات درســت، در مخاطــب اشــتیاق خریــد هــم ایجــاد می کنیــد. 

7



توضیحات محصول | آموزش محصول نویسی به روش ساده

www.modireweb.com

 

 

یک سروگردن باالتر از رقبا

ــه  ــی و چ ــه فیزیک ــود )چ ــوالت خ ــرای محص ــه ب ــتند ک ــی هس ــگاه های کم فروش

ــود را  ــارت خ ــما مه ــر ش ــند. اگ ــذاب بنویس ــول ج ــات محص ــی( توضیح ــر فیزیک غی

ــه  ــن مقال ــدن ای ــد از خوان ــًا بع ــه قطع ــد )کاری ک ــت کنی در محصــول نویســی تقوی

خواهیــد توانســت(؛ فروشــگاه خــود را نســبت بــه رقبایتــان متمایــز خواهیــد کــرد.
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چگونه توضیح محصول بنویسیم ؟

 

مخاطبان هدف شما چه کسانی هستند؟ تشکیل پرسونا

ــه نوشــتن توضیحــات محصــول، شــناخت  ــن مرحل ــن و حیاتی تری ــن، اصلی تری اولی

مخاطبیــن هــدف شــما اســت. اول از همــه اجــازه دهیــد کمــی در مــورد مخاطبیــن 

هــدف صحبــت کنــم. هــر کســب و کاری دارای یــک یــا چنــد گــروه از افرادی مشــخص 

اســت کــه بیشــتر از ســایرین بــه خدمــات یــا محصــوالت آن کســب و کار، نیــاز دارنــد. 

ــتریان  ــت. مش ــی اس ــازی فروش ــباب ب ــازه اس ــاده، مغ ــاده و پیش پا افت ــال س مث

اصلــی ایــن مغــازه کــودکان هســتند کــه از آن بــه عنــوان مخاطبیــن هــدف نیــز یــاد 

می شــود. حــاال شــاید بپرســید کــه ایــن کار چــه لزومــی دارد؟

شــما قــرار اســت بــرای ایــن گــروه )مخاطبیــن هــدف( متن هایــی جــداب نوشــته و 

محصــول را بــرای آن هــا شــرح دهیــد. تــا زمانــی کــه شــما آن هــا را نشناســید؛ چگونه 

ــی خــود را  ــن اصل ــی کــه شــما مخاطبی ــد؟ زمان ــن کار را انجــام دهی ــد ای می خواهی

ــوید.  ــنا می ش ــا آش ــای آن ه ــا و دغدغه ه ــا، چالش ه ــا نیازه ــد؛ ب ــن ببری ــر ذره بی زی

ایــن اطالعــات ارزشــی ماننــد المــاس را دارنــد و بایــد از آن هــا در متــن خــود اســتفاده 

کنیــد. فــرض کنیــد کــه شــما در حــال نوشــتن شــرح محصــول بــرای یــک محصــول 

آموزشــی »افزایــش اعتمــاد بــه نفــس« هســتید. 

شــما در تحقیقــات بــه ایــن نتیجــه رســیده اید کــه یکــی از دغدغه هــای مــردم؛ عــدم 
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ــح  ــد در توضی ــگام بای ــن هن ــع اســت. در ای ــردن خــوب در جم ــت ک ــی صحب توانای

محصــول، ایــن دغدغــه مــردم را بــه محصــول خودتــان گــره بزنیــد. در واقــع شــما 

بایــد بــه مخاطــب بگوییــد کــه بــا خریــد محصــول آموزشــی شــما، می توانــد قــدرت 

صحبــت کــردن در جمــع را بــه دســت آورد. 

ــش  ــث افزای ــد باع ــه می توان ــت و چگون ــتری چیس ــونای مش ــه بیشتر:پرس مطالع

ــود؟ ــروش ش ف

 

به چه اطالعاتی نیاز دارید؟

در مرحلــه شــناخت مخاطبیــن، شــما بــه دو دســته از اطالعــات نیــاز داریــد. دســته 

اول اطالعاتــی در مــورد ســن، جنســیت، تحصیــالت و مــواردی از ایــن قبیــل اســت. 

ــکالت،  ــا، مش ــا، دغدغه ه ــه نیازه ــود ب ــوط می ش ــات مرب ــته دوم از اطالع ــا دس ام
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عالیــق و اطالعاتــی ایــن چنینــی. متنــی کــه شــما بــا بــه دســت آوردن ایــن اطالعــات 

ــت.  ــتری اس ــب بیش ــه مرات ــذاری ب ــید؛ دارای تأثیر گ می نویس

ــناخت  ــد؟ )ش ــه می ده ــب ارائ ــه مخاط ــی ب ــه خدمت ــما چ ــول ش محص

ــول( محص

ــگاه  ــک فروش ــرس، وارد ی ــی وردپ ــد دوره آموزش ــرای خری ــما ب ــه ش ــد ک ــرض کنی ف

ــات  ــه اطالع ــد ب ــول را می خوانی ــات محص ــه توضیح ــی ک ــده اید. هنگام ــازی ش مج

ــید: ــر می رس زی

این محصول دارای 6 ساعت آموزش است.	 

آقای x مدرس این دوره آموزشی است.	 

زبان این دوره فارسی است!	 

در این دوره به شما طراحی سایت با وردپرس آموزش داده می شود.	 

آیــا شــما بــا خوانــدن اطالعــات بــاال، قانــع می شــوید کــه محصــول را بخریــد؟ آیــا 

واقعــٌا اینکــه ایــن محصــول چنــد ســاعت بــوده یــا اینکــه چــه کســی آن را تولیــد 

ــه. ــرای ترغیــب مخاطــب الزم و کافــی اســت؟ مســلمًا ن کــرده اســت؛ ب

باید چه کار کرد؟

ــزی  ــا چی ــه آن اشــاره شــد؛ ویژگی هــای محصــول اســت. ام ــاال ب ــه در ب ــواردی ک م
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ــه  ــی اینک ــام دارد. یعن ــول ن ــای محص ــد؛ مزای ــه می کن ــه آن توج ــب ب ــه مخاط ک

مخاطــب بــه ایــن نتیجــه برســد کــه ایــن محصــول کــدام مشــکل او را حــل کــرده 

یــا چــه کاربــردی بــرای او دارد؟ شــما بایــد در کنــار بیــان ویژگی هــای محصــول، بــه 

ــر: ــال زی ــد مث ــد. مانن ــز اشــاره کنی مزیت هــای آن نی

آقای x مدرس این دوره آموزشـــی هســـتند. ایشان چندین ســـال است که در 	 

این حوزه مشـــغول بـــه کار بوده و تمامـــی تجربه های خود را در اختیار شـــما 

قـــرار داده اند. بـــا خرید این محصـــول می توانید راه صد ســـاله را یک شـــبه 

. ید و بر

در ایــن دوره یــاد خواهیــد گرفــت کــه چگونــه بــا وردپــرس یــک ســایت طراحــی 	 

ــته و  ــتم نشس ــت سیس ــن روز پش ــد چندی ــه بای ــد ک ــال نکنی ــه خی ــد. البت کنی

چشــم های خــود را خســته کنیــد. بــا یادگیــری ایــن دوره در کمتــر از چنــد ســاعت 

یــک ســایت خواهیــد داشــت.

ــاره  ــا اش ــه ویژگی ه ــول، ب ــات محص ــتن توضیح ــن در نوش ــد م ــت کنی ــر دق اگ

ــک  ــوان ی ــه عن ــرح دادم. ب ــب ش ــرای مخاط ــم ب ــای آن را ه ــا مزیت ه ــردم؛ ام ک

ــه در حقیقــت مخاطــب محصــول را نمی خــرد؛ بلکــه  ــد ک ــی، دقــت کنی ــه طالی نکت

نتیجــه را می خــرد. نتیجــه همــان مزایــای محصــول اســت کــه مشــکالت، نیازهــا و 

دغدغه هــای مخاطــب را حــل می کنــد. 
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ــی از محصــول داشــته باشــد.  ــد شــناخت خوب ــن کار بای ــت در ای ــرای موفقی نکته:ب

یعنــی بعــد از انجــام مرحلــه 1 )شــناخت مخاطــب( بایــد بــه ســراغ شــناخت محصول 

ــد. هــر چــه  ــرار دهی ــورد بررســی ق ــف محصــول را م ــای مختل ــد از زوای ــد. بای بروی

ــری  ــی عالی ت ــول نویس ــد؛ محص ــدا کنی ــول پی ــورد محص ــتری در م ــات بیش اطالع

ــد داد.  انجــام خواهی

 

انتخاب کلمات مناسب

توضیحــات محصــول بهتریــن فرصــت شــما بــرای قانــع کــردن مشــتری جهــت خریــد 

ــد  ــما بای ــتند. ش ــات هس ــن کار، کلم ــام ای ــرای انج ــما ب ــزار ش ــن اب ــت. مهم تری اس

مناســب ترین کلمــات را انتخــاب کــرده و در جــای درســت خــود بــه کار ببریــد. هنــگام 

ــد کــه محصــول شــما را  ــدا کنی تحقیــق در مــورد محصــول، لیســتی از کلمــات را پی
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ــدی  ــروش فرآین ــه اشــاره شــد؛ ف ــد. همانطــور ک ــی می کنن ــن شــکل معرف ــه بهتری ب

احساســی اســت. بــه همیــن منظــور بایــد لیســتی از کلمــات بــه دســت آوریــد کــه 

مخاطــب را از نظــر احساســی تحریــک کنــد. در مرحلــه بعــد بایــد ایــن کلمــات را بــه 

گونــه ای بــا محصــول خــود ارتبــاط داده و در صفحــه محصــول بــه کار ببریــد. 

 با مخاطب دوست شوید

ــاد  ــد؛ ایج ــا می کن ــوالت غوغ ــح محص ــه در توضی ــی ک ــر از تکنیک های ــی دیگ یک

ــن  ــا مت ــول ی ــه محص ــتن صفح ــگام نوش ــا هن ــت. م ــن اس ــت در مخاطبی صمیمی

نامــه فــروش محصــول، خیلــی بــه دنبــال جمــالت بلنــِد ادبــی نیســتیم. بلکــه ایجــاد 

صمیمیــت و راحتــی در مخاطــب، یــک هنــر اســت که افــراد کمــی از آن اطــالع دارند. 

شــما هنــگام نوشــتن توضیحــات محصــول، بایــد متــن را بــه گونــه ای بنویســید کــه 

انــگار در حــال صحبــت بــا دوســت خــود هســتید. ایــن تکنیــک باعــث می شــود کــه 

ــر شــود. ــه شــما نزدیک ت مخاطــب ب

بدین منظور از دو تکنیک طالیی و کمیاب زیر نهایت استفاده را ببرید:

هنــگام تحقیقــات، بررســی کنیــد کــه مخاطبیــن در زبــان عامیانــه از چــه کلماتــی 	 

ــد.  ــف آن محصــول اســتفاده می کنن ــرای توصی ب

ــی احساســات، 	  ــد. یعن ــت کنی ــا او صحب ــان خــوِد مخاطــب، ب ــا زب ــد ب شــما بای
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نیازهــا و مشــکالت مخاطــب را پیــدا کــرده و بــا زبــان مخاطــب در مــورد آن هــا 

ــن بنویســید.  مت

ضرورت ایجاد کنید

ــا ایجــاد ضــرورت  ــاد اســت؛ ام ــک مخاطــب زی ــرای تحری ــی ب تکنیک هــای تبلیغات

یکــی از بهتریــن آن هاســت. یعنــی مــا در دل مخاطــب یــک دلشــوره ایجــاد می کنیــم 

کــه اگــر محصــول مــا را نخــرد؛ چیــز مهمــی را از دســت خواهــد داد. مثــاًل بــه مــوارد 

زیــر توجــه کنیــد:

تنها 15 روز دیگر فرصت دارد برای خرید این محصول شگفت آور.	 

بــا خریــد ایــن محصــول آموزشــی، یــک کتــاب الکترونیکــی بی نظیــر نیــز دریافــت 	 

ــد کرد. خواهی

این فرصت تخفیف هیچ موقع تکرار نخواهد شد.	 
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منطق مخاطب را درگیر کنید

عــالوه بــر درگیــر کــردن احســاس مخاطــب، شــما بایــد مخاطــب را از نظــر منطقــی 

هــم قانــع کنیــد. مــورد اول مطــرح کــردن مزایــای محصــول اســت. یعنــی مخاطــب 

ــرای مــن فایــده داشــته و نیازهــای مــن  متوجــه شــود کــه ایــن محصــول واقعــًا ب

ــان  ــد؛ نش ــام دهی ــد انج ــه می توانی ــری ک ــمندانه دیگ ــد. کار هوش ــرف می کن را برط

دادن رضایــت مشــتریان اســت. مثــاًل می توانیــد بخــش ویــژه ای را در نظــر گرفتــه و 

نظــرات افــرادی کــه از شــما خریــد کــرده و راضــی بوده انــد را نمایــش دهیــد. بهتــر 

اســت کــه ایــن افــراد داری اســم و عکــس پروفایــل واقعــی باشــند. در ایــن صــورت 

تأثیــر بــه مراتــب بیشــتری بــر روی مخاطــب خواهــد گذاشــت.

مطالعه مخاطب را آسان تر کنید

اجــازه دهیــد خیلــی رک و راســت بــه شــما بگویــم کــه مخاطــب هیــچ عالقــه ای بــه 

ــراد  ــه اف ــد ک ــًا می خواهی ــر واقع ــدارد. اگ ــک ن ــی و خش ــای طوالن ــدن متن ه خوان

متــن شــما را بخواننــد؛ بایــد توضیحــات محصــول خــود را بــه صــورت لقمــه - لقمــه 

بــرای مخاطــب شــرح دهیــد. ابتــدا کار خــود را بــا یــک تیتــر جــذاب شــروع کنیــد 

ــروری  ــر ض ــب غی ــن مطال ــه از گفت ــود. در ادام ــما ش ــایت ش ــب وارد س ــا مخاط ت

اجتنــاب کــرده و چیــزی بگوییــد کــه مخاطــب دوســت دارد بشــنود. منظــورم اشــاره 

16



توضیحات محصول | آموزش محصول نویسی به روش ساده

www.modireweb.com

بــه مزایــای محصــول و منفعــت اســت کــه در قبــال خریــد محصــول شــما بــه دســت 

مــی آورد. 

نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت کــه از جمــالت و پاراگراف هــای کوتــاه اســتفاده کنیــد. 

همانطــور کــه گفتــم، مخاطــب بــا دیــدن یــک متــن بــزرگ، تمایلــی بــه خوانــدن آن 

ــه ای،  ــای تک جمل ــتفاده از پاراگراف ه ــا اس ــد ب ــما می توانی ــا ش ــد. ام ــدا نمی کن پی

ــان  ــب آس ــرای مخاط ــه را ب ــیم و مطالع ــر تقس ــای کوچک ت ــه لقمه ه ــوا را ب محت

کنیــد. فونــت را بــه انــدازه ای بنویســید کــه مخاطــب بــه راحتــی جمــالت را بخوانــد، 

ــرد.  ــو بب ــور باشــد چشــم های خــود را جل ــدون اینکــه مجب ب

سئو سایت

تــا زمانــی کــه ســایت شــما در رتبه هــای برتــر گــوگل نباشــد؛ افــراد کمــی وارد ســایت 

ــود  ــه ســایت خــود را بهب ــا اســتفاده از ســئو رتب ــد ب ــد شــد. پــس بای شــما خواهن

دهیــد. در اولیــن مرحلــه بایــد تحقیــق کنیــد کــه دیگــران بــرای محصــول مــورد نظــر 

ــرای نوشــتن توضیحــات محصــول  شــما، از چــه کلماتــی اســتفاده می کننــد. مثــاًل ب

در مــورد ســاعت مچــی، بایــد کلماتــی ماننــد قیمــت ســاعت مچــی، خریــد ســاعت 

مچــی و دیگــر کلمــات مربوطــه را تهیــه کــرده و در متــن خــود بــه کار ببریــد. 

هنــگام بــه کار بــردن کلمــات کلیــدی، افــراط و تفریــط نکنیــد؛ چــون در هــر دو صورت 

بــه ســئو ســایت شــما ضــرر می رســد. همچنیــن بایــد از مهم تریــن کلمــات کلیــدی؛ 
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در عنــوان ســئو و متــا دیسکریپشــن نیــز اســتفاده کنیــد. در ضمــن اگــر هــم در متــن 

خــود از عکــس اســتفاده کردیــد؛ بایــد کلمــه کلیــدی را در قســمت توضیحــات عکــس 

نیــز بــه کار ببریــد.

مطالعه بیشتر:سئو چیست؟ هرآنچه الزم است از سئو بدانید ]به همراه ویدئو[

عکس و ویدئو

یــک صفحــه محصــول خشــک و خالــی و بــدون عکــس، زیــاد جلــب توجــه نمی کنــد.

حتــی اگــر روزهــا بــرای نوشــتن متــن زحمــت کشــیده باشــید. ســعی کنیــد کــه از 

محصــول مــورد نظــر عکس هــای بــا کیفیتــی را تهیــه کــرده و در صفحــه خــود قــرار 

دهیــد. در ضمــن از قــرار دادن ویدئــو نیــز غفلــت نکنیــد. تهیــه یــک ویدئــو )حتــی 

ــد  ــک خواه ــب کم ــری مخاط ــه تصمیم گی ــی ب ــر خیل ــورد نظ ــول م ــاه( از محص کوت

کــرد. مخصوصــًا اگــر کمــی بــرای ادیــت ویدئــو زمــان گذاشــته و یــک آهنــگ نیــز 

روی آن گذاشــته باشــید. 
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یک نکته از جنس طال!

بایــد اعتــراف کــرد کــه مخاطبیــن ســطح وب کمی تنبــل هســتند و معمــواًل توضیحات 

محصــول را بــه صــورت کامــل مطالعــه نمی کننــد. حتــی اگــر شــما بــرای آن صفحــه 

محصــول کلــی زحمــت کشــیده باشــید. خــب چــاره چیســت؟ دقــت داشــته باشــید 

کــه طبــق تحقیقــات، مخاطــب متــن را بــه صــورت گــذرا مــرور کــرده و بــه بخش های 

ابتدایــی جمــالت و پاراگراف هــا بیشــتر توجــه می کنــد. کاری کــه بایــد انجــام دهیــد 

ایــن اســت کــه جمــالت ابتدایــی پاراگراف هــا را طــوری بنویســید کــه دارای اطالعــات 

ــی را  ــی، مطالب ــمت های ابتدای ــه در قس ــود ک ــه می ش ــد. توصی ــذاب باش ــم و ج مه

بگوییــد کــه بــه شــناخت مخاطــب از محصــول شــما کمــک خواهــد کــرد. 
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دیگر نکات مهم هنگام محصول نویسی

● لیســتی از ســواالت و تردید هــای مخاطبیــن هــدف خــود را تهیــه کــرده و در متــن 

بــه آن هــا پاســخ دهیــد. بــه عنــوان مثــال رایج تریــن دالیــل عــدم خریــد افــراد در 

هنــگام ایــن محصــول چیســت؟ ایــن کار بایــد در مرحلــه شــناخت مخاطبیــن انجــام 

شــود.

هیــچ معیــار عــددی بــرای نوشــتن توضیحــات محصــول وجــود نــدارد. امــا متــن 	 

شــما نبایــد آنقــدر طوالنــی باشــد کــه مخاطــب را خســته کــرده و نباید به انــدازه ای 

کوتــاه باشــد کــه کلــی ســوال بــی جــواب در ذهــن مخاطــب ایجــاد کنــد.

ــه 	  ــی ب اســتفاده از آمــار و اطالعــات دقیــق و مســتند در محصــول نویســی، خیل

ــد. ــک می کن ــروش کم ف

در صفحــه محصــول خــود از رنگ هــای متفــاوت اســتفاده کنیــد تــا بــرای مخاطب 	 

جذابیت داشــته باشــد. 

از جمــالت ســاده، روان و کوتــاه اســتفاده کنیــد تــا مشــتری بــا اشــتیاق آن هــا را 	 

بخوانــد.

از کلماتــی اســتفاده کنیــد کــه بــرای عمــوم مــردم قابــل درک بــوده، نــه کلمــات 	 

ــا آن هــا آشــنا هســتند. ــا کالســی کــه عــده کمــی ب تخصصــی و ب
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سخن آخر

طبــق آمــار 20% خرید هــای ناموفــق در فضــای مجــازی، بــه علــت عــدم ارائــه اطالعات 

مناســب در مــورد محصــول اســت. بنابرایــن اگــر شــما بــرای ایــن کار وقــت اختصاص 

دهیــد؛ بــه یــک فروشــگاه نمونــه در اینترنــت تبدیــل خواهیــد شــد. در ایــن صــورت 

بــا یــک تیــر دو نشــان می زنیــد. اول اینکــه مخاطبیــن از شــما راضــی بــوده و ســایت 

شــما را انتخــاب می کننــد. دوم اینکــه شــما بــا ایــن کار دِل گــوگل را نیــز بــه دســت 

آورده و رتبــه ســایت شــما همیشــه خــوب خواهــد بــود. محصــول نویســی کار آســانی 

نیســت، امــا اگــر می خواهیــد بــه فــروش رویایــی دســت پیــدا کنیــد؛ بایــد بــرای آن 

وقــت بگذاریــد. بــه عنــوان نکتــه پایانــی از انتقــادات و پیشــنهادات مشــتریان خــود، 

بــرای بهبــود توضیــح محصــوالت اســتفاده کنیــد.
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ــه  ــر شــما چ ــه نظ ــه ای در محصــول نویســی داشــته اید؟ ب ــون تجرب ــا شــما تاکن آی

ــه  ــه ب ــود دارد ک ــول وج ــات محص ــتن توضیح ــگام نوش ــری در هن ــم دیگ ــکات مه ن

ــما  ــنهادات ش ــرات و پیش ــه از نظ ــویم ک ــحال می ش ــت؟ خوش ــده اس ــاره نش آن اش

ــم. اســتفاده کنی
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