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راهکارهــای زیــادی بــرای بهبــود فرآینــد عضویــت و خریــد در ســایت وجــود دارد کــه 

مــی  توانیــد بــا اســتفاده از آ ن هــا، بــه ســادگی تعــداد اعضــا و میــزان خریــد از ســایت 

را افزایــش دهیــد. در ایــن مقالــه از مدیــروب شــما را  بــا ایــن راهکارهــا آشــنا مــی 

؟ کنیم

همــه مــا مــی  دانیــم کــه حضــور بازدیدکننــدگان، کاربــران و خریــداران بــرای هــر وب

ســایتی چــه خبــری باشــد، چه فروشــگاهی و یــا خدماتــی از اهمیــت باالیــی برخوردار 

اســت. راهکارهــای زیــادی بــرای بهبــود فرآینــد عضویــت و خریــد در ســایت وجــود 

دارد کــه مــی  توانیــد بــا اســتفاده از آ ن هــا، بــه ســادگی تعــداد اعضــا و میــزان خریــد 

از ســایت را افزایــش دهیــد. بــا ادامــه متــن همــراه شــوید تــا بــا راهکارهــای ایــده 

 آل جهــت بهبــود و بهینــه  ســازی فرآینــد عضویــت و خریــد در ســایت آشــنا شــوید.

راهکارهایبهبودفرآیندعضویتدروبسایت

بــی شــک پروســه عضویــت در یــک وب ســایت از اهمیــت ویــژه  ای برخــوردار اســت. 

از جملــه ســواالت بــرای مدیــران وب ســایت  هــا ایــن اســت کــه چــرا و چطــور یــک 

کاربــر اقــدام بــه ثبــت نــام در ســایت خواهــد کــرد؟ از ایــن رو صاحبــان وب ســایت  

هــا الزم اســت بــا دقــت و ظرافــت باالیــی ایــن قســمت از ســایت را طراحــی کننــد و 

مشــوق  هــای خوبــی را بــرای ثبــت نــام در وب ســایت باشــند تــا کاربــران را ترغیــب 
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ــوع و  ــد. تحقیقــات نشــان داده اســت کــه عوامــل متن ــه عضویــت در ســایت کنن ب

زیــادی وجــود دارنــد کــه بــر روی عضویــت در وب ســایت تاثیــر گــذار خواهنــد بــود. 

بــا ادامــه متــن همــراه شــوید تــا بــا راهکارهــای متفــاوت بــرای بهبــود نــرخ تبدیــل 

مخاطــب بــه عضــو آشــنا شــوید.

 

 

فراخوانثبتنامرامتمایزطراحیکنید

 call to( شــاید اشــتباه برخــی از وب ســایت  هــا در طراحــی ایــن اســت کــه فراخــوان

ــد. در ایــن  ــا ســایر قســمت  هــای صفحــه طراحــی مــی  کنن action( را هماهنــگ ب

ســبک طراحــی بخــش ثبــت نــام بــا صفحــه اصلــی ادغــام شــده و نمــود چندانــی 

بــرای مخاطــب نــدارد و مخاطــب آن را نمــی  بینــد و بــه ســادگی از آن مــی  گــذرد. 

ــا  ــز باشــد ت ــا ســایر قســمت  هــای صفحــه متمای ــام ب الزم اســت فراخــوان ثبــت ن
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ــن نتیجــه ممکــن، الزم  ــه بهتری ــرای رســیدن ب بیشــترین ورودی را داشــته باشــد. ب

اســت روش  هــای مختلفــی را امتحــان کنیــد؛ مثــا مــی  توانیــد رنگ هــا، فونت هــا 

ــد. ــرا کنی ــاوت را اج ــری متف ــرار گی ــای ق و محل ه

مطالعه بیشتر: Call to Action یا فراخوان به عمل چیست؟

 بهکاربرآزادیانتخاببدهید

اولیــن نکتــه در فرآینــد ثبــت نــام کــه بایــد مــد نظــر قــرار دهیــد ایــن اســت کــه 

نبایــد کاربــر را مجبــور بــه ثبــت نــام کنیــد. اجبــار بــه ثبــت نــام تنهــا موجــب گریــز 

کاربــر از وب ســایت شــما خواهــد شــد. الزم اســت کــه شــما محصــوالت و یــا خدمــات 

خــود را بــه بهتریــن نحــو ارائــه دهیــد تــا کاربــر خــودش تصمیــم بگیــرد کــه در وب

ســایت شــما ثبــت نــام کنــد.

 بهمخاطبانخودیکافقدیدجذابرانشاندهید

اگــر مخاطبــان شــما یــک افــق دیــد جــذاب از ثبــت نــام در ســایت داشــته باشــند، 

ــام در وب ســایت شــما اقــدام  بــی شــک تمایــل پیــدا خواهنــد کــرد کــه بــه ثبــت ن

ــه  ــات را ارائ ــی از محصــوالت و خدم ــن کار الزم اســت نمایشــی عال ــرای ای ــد. ب کنن

دهیــد تــا کاربــر بــه خوبــی قانــع شــود کــه بــا ثبــت نــام در ســایت شــما، مــی  توانــد 

چــه خدماتــی را دریافــت کنــد. بــرای مثــال اگــر بــرای ثبــت نــام در وب ســایت شــما 
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ــا در مــدت  ــد ت ــران خــود اجــازه دهی ــه کارب ــد ب ــاز اســت، مــی  توانی ــه  ای نی هزین

ــام در وب  ســایت  زمــان محــدود بتواننــد بــه صــورت آزمایشــی از خدمــات ثبــت ن

شــما اســتفاده کننــد.

ترغیبکاربرانبرایثبتنامبانمایشتعدادکاربرانسایت

ــام و عضویــت در ســایت  ــه ثبــت ن ــران را ب ــد کارب یکــی از راه  هایــی کــه مــی  توان

ترغیــب کنــد، دیــدن تعــداد افــرادی اســت کــه قبــا در ایــن ســایت ثبــت نــام کــرده  

ــی شــک نمایــش دادن  ــاد اســت، ب ــر تعــداد عضوهــای وب ســایت شــما زی ــد. اگ ان

تعــداد آن هــا بــرای ترغیــب کاربــران بــرای ثبــت نــام در ســایت بســیار حائــز اهمیــت 

اســت.
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دالیلقانعکنندهایرابرایثبتنامدرسایتارائهدهید

الزم اســت کــه ایــن ســوال را ابتــدا از خــود بپرســید کــه مزایــای ثبــت نــام در ســایت 

ــع خواهــد کــرد  ــر را قان ــی اســت کــه کارب شــما چیســت؟ پاســخ ایــن ســوال دالیل

ــام در ســایت را  ــد. الزم اســت مزایــای ثبــت ن ــام کنن ــا در وب ســایت شــما ثبــت ن ت

بــا طــرح و برنامــه  ای مشــخص بــه کاربــر منتقــل کنیــد تــا کاربــران بیشــتر ترغیــب 

شــوند در ســایت شــما ثبــت نــام کننــد. اگــر ثبــت نــام در وب ســایت شــما رایــگان 

اســت الزم اســت ایــن موضــوع را بــه کاربــران بگوییــد تــا تمایــل پیــدا کننــد در وب

ســایت شــما عضــو شــوند.

بهکاربرانخودضمانتبدهید

مــی  توانیــد بــا توجــه بــه حرفــه و شــغل خــود، بــه کاربــران خــود ضمانــت بدهیــد. 

مثــا اینکــه بــه کاربــران خــود بگوییــد کــه هــر موقــع کــه تمایــل داشــتند مــی  تواننــد 

انصــراف دهنــد و یــا اینکــه آدرس ایمیــل و ســایر مشــخصات آن هــا نــزد شــما امــن 

اســت. ســایت  هــای خریــد اینترنتــی مــی  تواننــد بــه مخاطبــان خــود بگوینــد کــه در 

صــورت نارضایتــی مــی  تواننــد هزینــه خــود را دریافــت کننــد.
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برایثبتنامدرسایتیکمشوقایجادکنید

شــما مــی  توانیــد بــا ایجــاد یــک مشــوق، کاربــران را راضــی کنیــد تــا در ســایت شــما 

ــد. مثــا یــک کتــاب الکترونیکــی رایــگان، مشــاوره تلفنــی رایــگان و  ــام کنن ثبــت ن

یــا هــر خدمــت رایــگان دیگــر را ارائــه دهیــد و یــا اینکــه در خریــد اینترنتــی ارســال 

ــار  ــود در اختی ــه خ ــوع حرف ــه ن ــه ب ــا توج ــری را ب ــات دیگ ــر خدم ــا ه ــگان و ی رای

کاربرانــی کــه در ســایت شــما ثبــت نــام کــرده  انــد ارائــه دهیــد. شــما مــی  توانیــد 

بــرای کســانی کــه در ســایت شــما ثبــت نــام کــرده  انــد یــک پیشــنهاد ویــژه ارائــه 

دهیــد.

 فرآیندثبتنامراسادهکنید

تــا مــی  توانیــد فرآینــد ثبــت نــام در ســایت را ســاده کنیــد و ســعی کنیــد از فرآینــد 

تــک مرحلــه ای اســتفاده کنیــد. هــر چــه مراحــل ثبــت نــام کوتاه تــر باشــد، شــانس 

ــن  ــود. همچنی ــد بیشــتر خواهــد ب ــام کن ــت ن ــد ثب ــت بتوان ــا موفقی ــر ب ــه کارب اینک

ــد.  ــت کنی ــران دریاف ــات را از کارب ــن اطاع ــام کم تری ــت ن ــل ثب ــت در مراح الزم اس

همچنیــن نیــاز نیســت از کاربــران درخواســت کنیــد برخــی از اطاعــات را دوبــار وارد 

کننــد.
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بهکاربراناطمیناندهیدکهاطالعاتآنهاامناست

امنیــت اطاعــات یکــی از موضوعــات بســیار مهــم بــرای کاربــران در هنــگام عضویــت 

در ســایت اســت. ابتــدا الزم اســت اعتمــاد کاربــر را جلــب کنیــد و بــه آن هــا اطمینــان 

دهیــد کــه اطاعــات آن هــا امــن اســت و جــای هیــچ گونــه نگرانــی نیســت. بــرای 

جلــب رضایــت کاربــران الزم اســت نــکات زیــر را رعایــت کنیــد.

الزم است از اطاعات شخصی آن ها محافظت کنید.	 

کاربران را با ایمیل  های نامربوط که به آن ها عاقه  ای ندارد، بمباران نکنید.	 

همــواره بــا کاربــران صــادق باشــید تــا آن هــا شــما را فــردی قابــل اعتمــاد بداننــد و 	 

بــا خیــال راحــت در وب ســایت شــما ثبــت نــام کننــد.
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سهولتدربازیابیرمزعبور

فعالیــت زیــاد کاربــران در دنیــای مجــازی، احتمــال فرامــوش شــدن پســورد را افزایش 

مــی  دهــد. اگــر امــکان بازیابــی رمــز عبــور در دســترس نباشــد، یــا کاربــران خــود را 

از دســت خواهیــد داد و یــا دیتابیــس شــما مملــو از کاربــران فیــک، دروغیــن و یــا 

تکــراری خواهــد شــد. از ایــن رو الزم اســت در کنــار لینــک ثبــت نــام، لینکــی بــرای 

بازیابــی رمــز عبــور قــرار دهیــد تــا کاربــر بــه ســادگی بتوانــد رمــز خــود را بازیابــی 

کنــد.
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راهکارهاییبرایبهبودفرآیندخریدازسایت

ــت در ســایت  ــام و عضوی ــت ن ــد ثب ــود فرآین ــا راهکارهــای بهب ــن ب ــا اینجــای مت ت

آشــنا شــدید. یکــی از انــواع ســایت  هایــی کــه امــروزه زیــاد بــه چشــم مــی  آینــد، 

ــی،  ــای اینترنت ــگاه  ه ــدازی فروش ــس از راه  ان ــتند. پ ــی هس ــای اینترنت ــگاه  ه فروش

یکــی از چالــش  هــای پیــش روی صاحبــان کســب و کار، بهینــه  ســازی فرآینــد خریــد 

ــران در مراحــل  ــر کارب ــژه  ای برخــوردار اســت. اگ اینترنتــی اســت کــه از اهمیــت وی

خریــد و قبــل از پرداخــت هزینــه، منصــرف شــوند، ســایت فروشــگاهی نمــی  توانــد 

درآمــد مناســبی داشــته باشــد. پــس الزم اســت در هنــگام طراحــی ســایت، فرآینــد 

خریــد بــه  دور از پیچیدگــی باشــد تــا مشــتری از خریــد منصــرف نشــود.
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الزامیبودنویانبودنثبتنامدرفرآیندخریدازسایت

ــرای خریــد اینترنتــی از فروشــگاه  هــای آنایــن، عضویــت  در ســال هــای گذشــته ب

در ســایت الزامــی بــود. امــا در ســال  هــای اخیــر ایــن فرآینــد تغییــر کــرده و برخــی 

از ســایت  هــای اینترنتــی بــدون نیــاز بــه ثبــت نــام در ســایت، خدمــات و کاالهــای 

ــرای  ــام ب ــت ن ــد ثب ــودن فرآین ــروری ب ــورد ض ــانند. در م ــی  رس ــروش م ــود را بف خ

خریــد بهتــر اســت بررســی کنیــد کــه آیــا مشــتریان شــما تنهــا یــک بــار از ســایت 

خریــد مــی  کننــد یــا اینکــه ممکــن اســت چندیــن بــار بیاینــد و محصــوالت شــما را 

خریــداری کننــد.

ــار  ــک ب ــا ی ــما تنه ــتریان ش ــه مش ــتید ک ــی هس ــگاه  های ــته از فروش ــر از آن دس اگ

خریــد مــی  کننــد مــی  توانیــد فرآینــد ثبــت نــام را از فرآینــد خریــد جــدا کنیــد. امــا 

اگــر فکــر مــی  کنیــد کــه مشــتریان شــما بیــش از یــک بــار از فروشــگاه شــما دیــدن 

مــی  کننــد، مــی  توانیــد بــا الزامــی کــردن فرآینــد ثبــت نــام بــرای خریــد محصــوالت، 

اطاعــات کاربــران را بــرای ترغیــب در خریدهــای بعــدی جمــع آوری کنیــد. شــما مــی  

توانیــد بــرای ترغیــب کاربــران بــرای ثبــت نــام از کدهــای تخفیفــی و یــا هــر خدمــات 

دیگــری اســتفاده کنیــد.
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سهولتدرفرآیندخرید

الزم اســت فرآینــد خریــد در ســایت فروشــگاهی را بــرای افــراد راحــت و جــذاب کنید. 

ــام در ســایت، فرآینــد خریــد نیــز الزم اســت ســاده باشــد.  ــد ثبــت ن ــد فرآین همانن

ســعی کنیــد فرآینــد خریــد، مراحــل کمتــری داشــته باشــد تــا کاربــران بتواننــد بــه 

ســادگی تمامــی مراحــل را تکمیــل کننــد. اگــر فرآینــد خریــد پیچیــده باشــد، کاربــران 

بــا مشــکل روبــرو خواهنــد شــد و از خریــد منصــرف مــی  شــوند. اگــر فرآینــد خریــد 

پیچیــده باشــد و یــا دارای ابهــام باشــد، ممکــن اســت کاربــر اعتمــادش را از دســت 

بدهــد و از خریــد منصــرف شــود.
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بهینهسازیفرآیندخریددرفروشگاههایاینترنتی

الزم اســت مراحــل انجــام خریــد اینترنتــی شــامل افــزودن بــه ســبد خریــد و اقدام 	 

بــه تســویه از نظــر بصــری جالــب و ســاده باشــد تــا کاربــر ترغیــب شــود مراحــل 

خریــد اینترنتــی را تکمیــل کنــد.

دکمــه  هــای افــزودن بــه ســبد خریــد را طــوری تنظیــم کنیــد کــه توجــه مخاطبــان 	 

را بــه خــود جلــب کنــد.

تــا جایــی کــه مــی  توانیــد از کاربــران اطاعــات کم تــر درخواســت کنیــد. شــما می 	 

 توانیــد ابتــدا کاربــر را بــه صفحــه پرداخــت هدایــت کنیــد و پــس از آن اطاعــات 

الزم را از کاربــر درخواســت کنیــد.

بــرای اینکــه کاربــر بتوانــد بــه ســادگی دکمــه خریــد را پیــدا کنــد، مــی  توانیــد در 	 

قســمت  هــای مختلــف ســایت دکمــه خریــد را قــرار دهیــد تــا کاربــر بــا کلیــک بــر 

روی آن بــه ســادگی بتوانــد وارد صفحــه پرداخــت شــود.

الزم اســت بیــن مراحــل درخواســت کاال و پرداخــت وجــه و البتــه ارســال تعــادل 	 

برقــرار کنیــد. ایــن مراحــل نبایــد بیــش از حــد طوالنــی باشــند.

ســعی کنیــد در فرآینــد خریــد کاربــر را گیــج نکنیــد. دادن پیشــنهادهای فــراوان و 	 

البتــه پرســیدن ســواالت زیــاد بــی شــک کاربــر را گیــج مــی  کنــد و شــاید او را از 

خریــد منصــرف کنــد.

الزم اســت بــا کاربــران صــادق باشــید. اگــر عــاوه بــر هزینــه محصــول، هزینــه 	 
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دیگــری از جملــه هزینــه حمــل کاال، مالیــات و ... وجــود دارد الزم اســت آن را قیــد 

کنیــد تــا کاربــر آزادانــه تصمیــم بگیــرد.

بهتــر اســت بعــد از اتمــام فرآینــد خریــد محصــول، اطاعــات و زمــان تحویــل آن 	 

را بــه مشــتری نشــان دهیــد.

بهتــر اســت پــس از اتمــام خریــد از مشــتری تشــکر کنیــد و اگــر مــی  توانیــد بابت 	 

خریــد بــه او هدیــه دهید.

ــتری 	  ــه مش ــز ب ــود را نی ــر خ ــوالت دیگ ــد، محص ــد از خری ــد بع ــی  توانی ــما م ش

ــد. ــاده روی نکنی ــن کار زی ــه در ای ــد، البت ــی کنی معرف

یکــی دیگــر از راه کارهــا بــرای بهبــود فرآینــد خریــد ایــن اســت کــه از مشــتریان 	 

درخواســت کنیــد تــا تجربــه خریــد خــود را بیــان کننــد. بــا ایــن کار اگــر ایــرادی 

در فرآینــد خریــد از ســایت شــما وجــود داشــته باشــد مــی  توانیــد آن را برطــرف 

کنیــد.
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استفادهازدرگاهاینترنتیامن

الزم اســت از درگاه  هــای اینترنتــی امــن بــرای پرداخــت اســتفاده کنیــد. امــروزه اکثــر 

ــق ســایت شــاپرک  ــد از پرداخــت از طری ــرده  ان ســایت  هــای فروشــگاهی ســعی ک

اســتفاده کننــد همچنیــن خریــداران مــی  تواننــد از کارت  هــای عضــو شــتاب اســتفاده 

کننــد کــه قابــل اعتمــاد هســتند. برخــی از وب ســایت  هــا نیــز از پرداخــت بیــن المللــی 

paypall اســتفاده کــرده  انــد کــه قابــل اطمینــان هســتند. برخــی از فروشــگاه  هــا از 

ــن خریدهــا  ــان در ای ــه اطمین ــد ک ــزل اســتفاده مــی  کنن خدمــات پرداخــت درب من

بهتــر اســت.

 

 

14



راهکارهای بهبود فرآیند عضویت و خرید در سایت

www.modireweb.com

جمعبندی

همــان طــور کــه گفتــه شــد حضــور کاربــران بــرای هــر وب ســایتی از اهمیــت باالیــی 

برخــوردار اســت. از ایــن رو الزم اســت کــه طراحــان وب ســایت  هــا ســعی کننــد توجــه 

ــن قســمت از ســایت داشــته باشــند. الزم اســت طراحــی  ــه طراحــی ای ــژه  ای ب وی

ایــن فرآینــد ســاده باشــد و بــا ســایر قســمت  هــای ســایت متفــاوت باشــد. البتــه 

ــا ارائــه مشــوق  هــا نیــز مــی  توانــد گزینــه خوبــی بــرای جــذب  ترغیــب کاربــران ب

عضــو باشــد. در کنــار فرآینــد ثبــت نــام، از دیگــر گزینــه  هایــی کــه در فروشــگاه  هــای 

اینترنتــی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت، فرآینــد خریــد اســت. لــذا الزم اســت 

بــا اســتفاده از راهکارهایــی کــه در ایــن مقالــه گفتــه شــد، فرآینــد خریــد و عضویــت 

را ســاده و بهینــه ســازی کنیــد.
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