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ــازی و  ــه س ــرای بهین ــه ب ــی ک ــا و ابزارهای ــه فاکتوره ــر وب ب ــه از مدی ــن مقال در ای

ــم. ــی پردازی ــت، م ــاز اس ــایتی نی ــر س ــرای ه ــل ب ــرخ تبدی ــش ن افزای

ایــن روزهــا بــا افزایــش و توســعه اینترنــت و فضــای مجــازی در تمامــی جنبه هــای 

ــد در دنیــای اینترنــت بازدیــد  زندگــی، کســب و کارهایــی موفــق هســتند کــه بتوانن

باالیــی داشــته و فعالیــت حرفــه ای در ایــن فضــا داشــته باشــند. هــر چــه ترافیــک و 

بازدیــد از یــک ســایت و صفحــه بیشــتر باشــد، احتمــال فروش بیشــتر و ارائــه خدمات 

ــا  ــایت ها ب ــه س ــی ک ــن فاکتورهای ــی از مهمتری ــت. یک ــتر اس ــایت بیش ــرای آن س ب

ــاال  کمــک آن می تواننــد داده هــای خــود را آنالیــز کــرده و ترافیــک ســایت خــود را ب

ببرنــد، نــرخ تبدیــل و بهینــه ســازی آن اســت. در ایــن مقالــه اطالعــات جامعــی راجــع 

بــه بهینــه ســازی نــرخ تبدیــل و اســتفاده از داده هــا جهــت ارتقــا بازدیــد از ســایت در 

اختیــار شــما قــرار خواهیــم داد.
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نرخ تبدیل چیست؟

در گام اول از ایــن مقالــه بایــد بدانیــم کــه نــرخ تبدیــل دقیقــا چیســت و چگونــه از 

داده هــا می تــوان بــرای بهینــه ســازی آن اســتفاده کــرد. زمانــی کــه شــما وارد یــک 

ــده  ــه دهن ــا ارائ ــنده ی ــرای فروش ــی ب ــت طالی ــک فرص ــما ی ــوید ش ــایت می ش س

خدمــات هســتید، تــا بتوانیــد بــه یــک خریــدار و یــا ســفارش دهنــده تبدیــل شــوید.

ــا دائمــی  ــت و ی ــدار موق ــه خری ــده ســاده ب ــد کنن ــک بازدی ممکــن اســت شــما از ی

تبدیــل شــوید، ممکــن اســت خدمــات ارائــه دهنــده شــرکت مــورد نظــر را ســفارش 

ــده و در  ــل ش ــایت تبدی ــی س ــدگان دائم ــی از خوانن ــه یک ــت ب ــن اس ــد، ممک دهی

ــرکت  ــایت ش ــنجی های س ــت در نظرس ــن اس ــوید، ممک ــو ش ــای آن عض خبرنامه ه

کنیــد و هــر اقــدام دیگــری کــه نشــان دهنــده درگیــر شــدن شــما بــا ســایت باشــد. 

در اصطــالح دیجیتــال شــما تبدیــل شــده اید! از یــک کاربرمعمولــی بــه خریــدار و یــا 

ــده خدمــات.  ســفارش دهن

بــه میــزان درگیــری کاربــران و خواننــدگان ســایت بــا فعالیت هــای مــورد نظــر ســایت، 

نــرخ تبدیــل می گوینــد. بــدون شــک هرچــه ایــن نــرخ باالتــر باشــد، یعنــی ســایت 

محبوبتــر بــوده و احتمــال موفقیــت آن باالتــر اســت. کارشناســان هــر ســایت و فضای 

مجــازی از داده هــای مختلفــی بــرای تعییــن نــرخ تبدیــل و بهینــه ســازی آن اســتفاده 

می کننــد. بــه طــور خالصــه نــرخ تبدیــل بــه شــما اطالعاتــی خواهــد داد تــا بتوانیــد 
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بــا رفتــار کاربــران، کارایــی وب ســایت و بازخوردهــا آشــنا شــده و از آنالیــز داده هــای 

آن بــرای رفــع کمبودهــا و توســعه نقــاط قــوت خــود اســتفاده کنیــد.

بهینه سازی نرخ تبدیل یا CRO چیست؟

تــا اینجــای کار بــا مفهــوم نــرخ تبدیــل آشــنا شــدیم. اکنــون می خواهیــم بدانیــم کــه 

بهینــه ســازی نــرخ تبدیــل چیســت؟ همان طــور کــه از نــام ایــن مفهــوم پیــدا اســت، 

بــه هــر اقدامــی کــه منجــر بــه افزایــش مشــتری و کاربــران همیشــگی ســایت شــود، 

در راســتای بهینــه ســازی نــرخ تبدیــل قــرار خواهــد گرفــت.

نکتــه بســیار مهــم آن کــه بهینــه ســازی ایــن نــرخ یــک پــروژه نیســت کــه شــما بــا 

خــود بگوئیــد یــک مــاه یــا دو مــاه روی آن کار کــرده و بــه نتیجــه مطلــوب برســید. 

بلکــه بهینــه ســازی یــک رونــد همیشــگی اســت و شــما تــا زمانــی کــه یــک ســایت 

ــال آن باشــید. ــه دنب ــد ب ــد، بای ــت فعالیــت می کنی ــای اینترن ــد و در دنی داری
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نحوه اندازه گیری نرخ تبدیل

انــدازه گیــری نــرخ تبدیــل کاری نســبتا ســاده اســت. البتــه ممکــن اســت فاکتورهــا و 

مــوارد دیگــری نیــز در ایــن محاســبه تاثیرگــذار باشــند امــا در حالــت کلــی می تــوان 

ــزان رفتارهــای مــورد نظــر  ــرخ تبدیــل کافــی اســت می ــدازه گیــری ن ــرای ان گفــت ب

مشــتری را بــه تعــداد بازدیدهــا تقســیم کــرد.

ــاوت  ــا متف ــداف آنه ــایت ها و اه ــوع س ــه ن ــه ب ــا توج ــتری ب ــاز مش ــورد نی ــار م رفت

اســت. بــرای یــک ســایت فروشــگاهی میــزان خریــد مشــتری و بــرای یــک ســایت 

ــد. ــر می باش ــورد نظ ــار م ــت در آن رفت ــری، عضوی خب

بــرای یــک ســایت فروشــگاهی، کافــی اســت تعــداد خریدهــای کاربــران را بــر تعــداد 

بازدیدهــا تقســیم کنیــد. بــرای مثــال اگــر در یــک بــازه زمانــی 100 کاربــر بــه ســایت 
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شــما ســر زده انــد و 20 نفــر آنهــا اقــدام بــه خریــد کرده انــد، نــرخ تبدیــل ســایت شــما 

0.2 خواهــد بــود.

 

 

آیا سئو و CRO یکی هستند؟

ــال، آن اســت کــه بســیاری از  ــای دیجیت ــم دنی یکــی از رایجتریــن خطاهــا در مفاهی

افــراد تصــور می کننــد کــه ســئو و بهینــه ســازی نــرخ تبدیــل یــک مفهــوم هســتند، 

در حالــی کــه ایــن گونــه نیســت. درســت اســت کــه ایــن دو مفهــوم بــا یکدیگــر در 

ــزان  ــش می ــما و افزای ــایت ش ــت س ــر موفقی ــد ب ــر دو می توانن ــتند و ه ــاط هس ارتب

فــروش و ارائــه خدمــات تاثیــر بگذارنــد، امــا دو مفهــوم کامــال متفــاوت هســتند.

ســئو فرآینــد و راهکارهایــی اســت کــه کارشناســان یــک ســایت بــرای ارتقــا جایــگاه 
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ســایت در موتورهــای جســت و جــو انجــام می دهنــد و در واقــع هــدف آنهــا جلــب 

رضایــت و توجــه موتورهــای جســت و جــو اســت، در حالــی کــه همــان طــور کــه در 

ــال افزایــش مشــتریان بــوده و  ــه دنب ــرخ تبدیــل ب ــه ســازی ن ــاال اشــاره شــد، بهین ب

ــد. ــی می کن ــا را بررس ــای آنه رفتاره

 

 

برای افزایش نرخ تبدیل چه فاکتورهایی در سایت خود را بهینه کنیم؟

ــد  ــد، ســایت شــما بای ــاال ببری ــل ســایت خــود را ب ــرخ تبدی ــد ن ــه بتوانی ــرای آن ک ب

ــد.  ــب کن ــتری را جل ــر مش ــایت، نظ ــه س ــر ب ــه اول ورود کارب ــان لحظ ــد در هم بتوان

بــرای ایــن کار مــوارد کلیــدی ماننــد ســرعت ســایت، صفحــه فــرود و غیــره وجــود دارد 

کــه در گام اول از بهینــه ســازی بایــد بــه آن توجــه کنیــد.
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بهینه سازی صفحه اصلی و یا صفحه فرود

صفحــه فــرود هــر ســایت، اولیــن صفحــه ای اســت کــه کاربــران بــا کلیــک روی لینــک 

ــا صفحــه اصلــی ســایت متفــاوت اســت.  ســایت شــما وارد آن خواهنــد شــد کــه ب

بــرای آن کــه بتوانیــد نــرخ تبدیــل داده هــای خــود را بــاال ببریــد، بایــد بهینــه ســازی 

صفحــه فــرود و صفحــه اصلــی ســایت خــود را انجــام دهیــد.

بــرای مثــال اگــر شــما یــک ســایت فروشــگاهی داریــد، بهتر اســت بــه جــای خریدهای 

ــا  ــرده ت ــی ک ــدی طراح ــبد خری ــر کاال، س ــرای ه ــزا ب ــای مج ــه و پرداخت ه جداگان

کاربــران بتواننــد بــه راحتــی ابتــدا تمامــی محصــوالت و کاالهــای مــورد نظرشــان را 

ســفارش داده و هزینــه آنهــا را پرداخــت کننــد. مطمئــن باشــید، اگــر کاربــران مجبــور 

باشــند جداگانــه عملیــات خریــد را بــرای هــر محصــول انتخــاب کننــد، اعطــای آن را 

بــه لقایــش خواهنــد بخشــید!
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بهینه سازی متن و محتوا

فاکتــور اصلــی دیگــری کــه بــر نــرخ تبدیــل ســایت تاثیرگــذار اســت، متــن و محتــوای 

ــته  ــه داش ــی توج ــای مختلف ــه جنبه ه ــوا ب ــد محت ــرای تولی ــد ب ــما بای ــت. ش آن اس

باشــید.

ســعی کنیــد کــه بــرای محتواهــای ســایت، عناویــن جــذاب و زیبــا انتخــاب کنیــد 	 

تــا توجــه کاربــران و خواننــدگان را در نــگاه اول بــه خــود جلــب کنــد.

ــد آن را 	  ــران بتوانن ــی کارب ــا تمام ــید ت ــا و روان بنویس ــان گوی ــا زب ــی ب محتواهای

ــوند. ــنا ش ــوم آن آش ــا مفه ــده و ب خوان
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ــی و 	  ــرده و از نوشــتن متن هــای طوالن ــر عنوان هــا اســتفاده ک از پاراگراف هــا و زی

یــک پارچــه خــودداری کنیــد.

عنوان هــا و زیــر عنوان هــا را پــر رنــگ تــر کــرده تــا خواننــده متوجــه اختــالف آنهــا 	 

بــا بخش هــای دیگــر مقالــه شــوند.

محتواهایــی کامــل بنویســید تــا خواننــده بتوانــد تمامــی اطالعــات مــورد نیــازش 	 

را از محتــوای شــما بــه دســت آورد.

ــا، 	  ــد فیلم ه ــر مانن ــای دیگ ــرده و از محتواه ــا نک ــی اکتف ــوای متن ــه محت ــا ب تنه

ــد. ــتفاده کنی ــره اس ــر و غی ــن، تصوی ــت، انیمیش پادکس

استفاده از فرم و بهینه سازی آن

یکــی از مهمتریــن اقداماتــی کــه می توانیــد بــرای بهینــه ســازی نــرخ تبدیــل ســایت 

ــن  ــت. ای ــران اس ــرای کارب ــی ب ــای اطالعات ــتفاده از فرم ه ــد، اس ــام دهی ــود انج خ

ــال  ــرای مث ــد. ب ــرار دهن ــما ق ــار ش ــدی را در اختی ــات مفی ــد اطالع ــا می توانن فرم ه

شــما می توانیــد از کاربــران خــود بخواهیــد قبــل از خریــد و یــا عضویــت در ســایت 

ــد  ــا می توان ــن فرم ه ــد. ای ــر کنن ــی را پ ــای مخصوص ــات، فرم ه ــفارش خدم ــا س و ی

ــره  ــایت و غی ــا س ــنایی ب ــوه آش ــیت، نح ــن، جنس ــغل، س ــد ش ــی مانن دارای اطالعات

باشــد.
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بــرای آن کــه ایــن فرم هــا نیــز بتوانــد شــما را بــه اطالعــات مــورد نیازتــان برســاند، 

بایــد بهینــه ســازی شــود. ایــن بهینــه ســازی شــامل مــوارد زیــر خواهــد بــود:

فرم هــا را مختصــر و مفیــد انتخــاب کنیــد. مطمئــن باشــید پــر کــردن فرم هایــی 	 

بــا فیلدهــای زیــاد کاربــران را خســته کــرده و ممکــن اســت بســیاری از آنهــا، پــر 

کــردن فــرم را از اواســط کار رهــا کننــد.

فــرم طراحــی شــده شــما بایــد زیبــا و پیوســته باشــد. پرســش های آن بایــد واضــح 	 

باشــد و از پرســیدن ســوال هایی نامفهــوم و گنــگ خــودداری کنیــد.

فیلدهــای مهمتــر را در بخش هــای باالتــر و فیلدهــای کــم اهمیت تــر را در 	 

بخش هــای پایینتــر قــرار دهیــد.

اگــر نیــاز بــه ســاخت حســاب کاربــری داریــد، میتوانیــد از کاربــران بخواهیــد ایمیل 	 

و یــا جیمیــل خــود را وارد کــرده تــا بــه خاطــر ســپردن آن نیــز ســاده باشــد.

اگــر نیــاز بــه دریافــت رمــز ورود داریــد، ســعی کنیــد رمــز ورود شــما دارای قوانینــی 	 

ــن  ــد. همچنی ــوده باش ــپردن آن آس ــر س ــه خاط ــتفاده از آن و ب ــه اس ــد ک باش

می توانیــد از گزینــه بــه خاطــر ســپردن رمــز عبــور و حســاب کاربــری اســتفاده کــرده 

تــا اگــر کاربــران بــا همــان دســتگاه دیجیتــال وارد ســایت شــما شــوند، مســتقیما 

وارد حســاب کاربــری خــود شــده و نیــازی بــه ورود اطالعــات و رمــز عبــور نداشــته 

باشــند.

10

https://modireweb.com


استفاده از داده برای بهینه سازی نرخ تبدیل

www.modireweb.com

 

 

بهینه سازی ساختار سایت

از دیگــر فاکتورهایــی کــه می توانــد تاثیــر مثبــت و مســتقیمی روی بهینــه ســازی نــرخ 

تبدیــل بگــذارد، ســاختار ســایت شــما اســت. ســایت بایــد نقشــه و ســاختار ســاده ای 

ــد داخــل آن جابجــا شــده و بخش هــای  ــی بتوانن ــه راحت ــران ب داشــته باشــد و کارب

ــک پارچــه باشــد و دارای  ــال ی ــر ســایت شــما کام ــد. اگ ــدا کنن ــورد نظرشــان را پی م

دســته بنــدی و تقســیم بنــدی نباشــد، کاربــران بــه ســرعت بعــد از ورود بــه ســایت 

خســته و کالفــه شــده و ســایت شــما را تــرک خواهنــد کــرد.

بهینه سازی دکمه اقدام به عمل

اقــدام بــه عمــل دکمــه  یــا کاری اســت کــه شــما بــه کمــک آن از کاربــران می خواهیــد 
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کاری کــه مــورد نظــر شــما اســت را انجــام دهنــد. بــرای مثــال ایــن دکمــه می توانــد 

خریــد، ســفارش و یــا عضویــت باشــد. بــرای آن کــه بتوانیــد ایــن دکمــه را نیــز بهینــه 

ــه  ــن دکم ــر فاکتورهــای ای ــگ و دیگ ــت، ســایز، رن ــد روی فون ــد می توانی ســازی کنی

تغییراتــی ایجــاد کنیــد.

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

 

بهینه سازی سرعت سایت

ــرعت  ــازی س ــه س ــل، بهین ــرخ تبدی ــازی ن ــه س ــر در بهین ــر دیگ ــم و موث ــور مه فاکت

ــرخ  ــد ن ســایت اســت.  آمارهــا نشــان می دهــد کــه هــر یــک ثانیــه تاخیــر می توان

تبدیــل را بیــن 7 تــا 11 درصــد درصــد کاهــش دهــد. اگــر ســایت شــما دارای ســرعت 

بارگــذاری بیشــتر از 6 ثانیــه باشــد، جــز ســایت های کنــد محســوب شــده و ممکــن 

اســت در زمــان کوتاهــی تعــداد زیــادی از کاربــران خــود را از دســت دهیــد.
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مقالــه مرتبــط: چــرا ســرعت ســایت بســیار مهــم اســت و چگونــه بایــد آن را افزایــش 

داد؟

روش های مختلف اندازه گیری نرخ تبدیل و بهینه سازی آن

بــرای آن کــه شــما بتوانیــد بــه داده هــای مــورد نیازتــان جهــت بــه دســت آوردن نــرخ 

تبدیــل دسترســی پیــدا کنیــد ابزارهــای مختلفــی در دســترس شــما وجــود دارد. شــما 

بــرای بــه دســت آوردن نــرخ تبدیــل و فاکتورهــای موثــر در آن بــه اطالعــات زیــادی 

ــی و  ــه دو روش تحلیل ــی ب ــت کل ــات در حال ــن اطالع ــه ای ــی ب ــد. دسترس ــاز داری نی

اســتفاده از ابزارهــا و روش اســتفاده از نظــرات مردمــی انجــام می شــود.

روش تحلیلی

ــار  ــی رفت ــرای بررس ــس ب ــوگل آنالیتیک ــد گ ــی مانن ــای مختلف ــن روش از ابزاره در ای

ــد  ــه بازدی ــد ک ــان می دهن ــما نش ــه ش ــا ب ــن ابزاره ــود. ای ــتفاده می ش ــتری اس مش

کننــدگان ســایت شــما از چــه صفحــه ای و از کجــا وارد ســایت شــما شــده اند. از چــه 

ــمت از  ــدام قس ــت؟ ک ــا چیس ــیت آنه ــن و جنس ــد، س ــتفاده می کنن ــی اس مرورگرهای

ســایت شــما بیشــترین مقــدار بازدیــد و کــدام قســمت کــم تریــن میــزان را داشــته 

اســت و اطالعــات دیگــری کــه بســیار بــرای شــما مفیــد خواهــد بــود در اختیــار شــما 

قــرار خواهــد داد.
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استفاده از نظرسنجی و فرم ها

روش دیگــری کــه بــا اســتفاده از آن می توانیــد بــه داده هــای مــورد نیازتــان دسترســی 

ــد، اســتفاده از فرم هــا و  ــل از آن اســتفاده کنی ــرخ تبدی ــا ن ــدا کــرده و جهــت ارتق پی

نظرســنجی های مختلــف اســت. البتــه میــزان کارآمــدی ایــن روش نســبت بــه روش 

ــل توجهــی  ــرات قاب ــد تاثی ــی می توان ــوارد خــاص و جزئ ــا در م ــر اســت ام ــل کمت قب

داشــته باشــد.

ــرار داده و  ــی ق ــای مختلف ــنجی ها و فرم ه ــود نظرس ــایت خ ــد در س ــما می توانی ش
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ــد  ــا می توان ــن فرم ه ــید. ای ــران بپرس ــتری و کارب ــان را از مش ــورد نظرت ــواالت م س

ــن  ــا باشــد. همچنی ــات شــخصی آنه ــد ســن، جنســیت و اطالع دارای ســواالتی مانن

می توانیــد از کاربــر بپرســید، چــه چیــزی در ســایت شــما بــرای آنهــا جــذاب اســت؟ 

نقطــه ضعــف و قــدرت ســایت شــما چیســت؟ و هــر ســوال دیگــری کــه بــرای شــما 

مهــم اســت.

ابزارهــای مختلــف بــرای جمــع آوری اطالعــات و داده هــا جهــت بهبــود نــرخ 

تبدیــل

ــازی  ــه س ــه دســت آوردن و بهین ــرای ب ــد، ب ــاره ش ــز اش ــاال نی ــه در ب ــور ک ــان ط هم

نــرخ تبدیــل بــه داده هــای مختلفــی نیــاز داریــم کــه هــم بــه صــورت تحلیلــی و هــم 

ــار ابزارهــای  ــرد. در کن ــدا ک ــا دسترســی پی ــه آنه ــوان ب ــه صــورت نظرســنجی می ت ب

تحلیلــی ماننــد گــوگل آنالیتیکــس، ابزارهــای مختلــف دیگــری نیــز موجــود هســتند 

ــد. ایــن ابزارهــا شــامل  ــا اســتفاده کنی ــد جهــت تحلیــل داده هــا از آنه کــه می توانی

ــد: ــر می باش ــوارد زی م

تست قابلیت استفاده از سایت

همــان طــور کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد، ســادگی ســایت یکــی از فاکتورهــای مهمــی 

اســت کــه روی بهینــه ســازی نــرخ تبدیــل تاثیرگــذار خواهد بــود. بــرای آن کــه بتوانید 
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ــت  ــف جه ــای مختل ــد از ابزاره ــد، می توانی ــی کنی ــود بررس ــایت خ ــور س ــن فاکت ای

ــزان ســهولت اســتفاده از  ــگاه مشــتری می ــزار از ن ــن اب ــد. ای تســت آن اســتفاده کنی

ســایت، دسترســی بــه محتواهــا وغیــره را بررســی کــرده و بــه شــما نمایــش خواهــد 

داد.

شاخص خالص ترویج کننده

از دیگــر ابزارهایــی کــه در بهینــه ســازی نــرخ تبدیــل بــه شــما کمــک خواهــد کــرد، 

ــان  ــاخص نش ــن ش ــت. ای ــا NPS اس ــده ی ــج کنن ــص تروی ــاخص خال ــه ش ــه ب توج

دهنــده میــزان وفــاداری کاربــران و مشــتریان ســایت شــما خواهــد بــود. ایــن ابــزار 

کاربــران و مشــتریان را بــه ســه دســته ترویــج کننــده، منفعــل و دفــع کننــده تقســیم 

می کنــد. 

ترویــج کننده هــا مشــتریان همیشــگی و وفــادار شــما بــوده و محصــوالت شــما را بــه 

دیگــران نیــز معرفــی خواهنــد کــرد. منفعل هــا کســانی هســتند کــه وارد ســایت شــما 

شــده امــا نــه خریــدی انجــام می دهنــد، نــه شــما را بــه دیگــران معرفــی می کننــد. 

ــوده  ــی ب ــد ناراض ــما و خری ــات ش ــه از خدم ــتند ک ــانی هس ــز کس ــا نی ــع کننده ه دف

ــات و  ــن اطالع ــه ای ــرد. دسترســی ب ــد ک ــغ منفــی خواهن ــرای شــما تبلی ــاال ب و احتم

داده هــا بــه شــما کمــک کــرده تــا بــه نقــاط ضعــف و قــدرت خــود آشــنا شــده و نــرخ 

تبدیــل داده خــود را ارتقــا دهیــد.
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نقشه های گرمایی و نقشه های کلیکی

از دیگــر ابزارهــای تحلیــل داده، اســتفاده از نقشــه های کلیکــی و گرمــای اســت. ایــن 

ــما  ــایت ش ــدار س ــر طرف ــای پ ــه بخش ه ــد داد ک ــان خواهن ــما نش ــه ش ــه ها ب نقش

ــته اند. ــری داش ــک کمت ــا کلی ــدام بخش ه ــوده و ک ــش ب ــدام بخ ک

 

نقشه های اسکرول

ایــن نقشــه ها رفتــار کاربــر در ســایت شــما را نمایــش خواهــد داد. شــما می توانیــد 

بــه راحتــی متوجــه شــوید کــه کاربــر بعــد از ورود بــه ســایت شــما از چــه بخش هایــی 

عبــور کــرده، روی چــه بخش هایــی زمــان بیشــتری صــرف کــرده، وارد چــه بخش هایی 

ــده و غیره. نش
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بهینه سازی نرخ تبدیل چه مزایایی برای شما به دنبال خواهد داشت؟

در صورتــی کــه شــما بتوانیــد بــه داده هــای مــورد نیازتــان دسترســی پیــدا کــرده، آنهــا 

را تجزیــه و تحلیــل کنیــد و اقدامــات الزم جهــت رفــع کاســتی ها و توســعه نقــاط قــوت 

خــود انجــام دهیــد:

مشتریان بالقوه شما به بالفعل تبدیل خواهند شد.	 

جامعه هدف خود را شناسایی کرده و روی آنها سرمایه گذاری خواهید کرد.	 

بازگشت سرمایه شما سریعتر خواهد بود.	 

مشتریان ترویج کننده شما افزایش پیدا خواهند کرد.	 

ترافیــک ســایت شــما بــاال رفتــه، ســئو و جایــگاه آن در موتورهــای جســت و جــو 	 

ارتقــا پیــدا خواهــد کــرد.

میزان اعتماد کاربران به سایت شما باالتر خواهد رفت.	 
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نتیجه گیری

 نــرخ تبدیــل داده نشــان دهنــده آن اســت که چه تعــداد از کاربــران و بازدیــد کنندگان 

ســایت شــما، رفتــار مــورد انتظــار شــما را انجــام داده انــد. ایــن رفتــار می توانــد خریــد، 

عضویــت و یــا ســفارش خدمــات باشــد. بــرای بهینــه ســازی نــرخ تبدیــل بایــد بــه 

داده هــای مختلفــی دسترســی پیــدا کنیــد. این اطالعــات از روش هــای مختلفــی مانند 

ــد.  ــه دســت خواهــد آم ــی ب ــف تحلیل ــا ابزارهــای مختل فرم هــا و نظرســنجی ها و ی

ــد  ــی مانن ــای مختلف ــد از راهکاره ــما می توانی ــات ش ــل اطالع ــه و تحلی ــد از تجزی بع

تولیــد محتــوای مناســب، ســادگی ســایت، اقــدام بــه عمــل و غیــره نــرخ تبدیــل داده 

خــود را بهبــود بخشــید.
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