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در ایــن مقالــه اطالعــات مفیــد و جامعــی دربــاره ی تســت A/B، فوایــد و چگونگــی 
ــود بازدهــی  ــد ب ــادر خواهی ــن تســت ق ــا کمــک ای ــه خواهــد شــد. ب انجــام آن ارائ
وبســایتتان را تــا چندیــن برابــر افزایــش دهیــد. ایــن نوشــته را بخوانیــد تــا ببنیــد 

تســت A/B چیســت.

ــایت را  ــل س ــای تبدی ــام داد و نرخ  ه ــت A/B انج ــد تس ــه بای ــد چگون ــا می دانی آی
بــه ســرعت بهبــود بخشــید؟ اگــر روی محتــوای خــود تســت A/B  انجــام ندهیــد، 
ــل  ــف تبدی ــی قی ــی واقع ــا راه ارزیاب ــید. تنه ــید، نمی  رس ــد برس ــه بای ــدی ک ــه درآم ب
)conversion funnel( و کمپین هــای تبلیغاتــی ، گرفتــن اطالعــات بــه صــورت 
مســتقیم از بازخــورد خــود مشــتریان اســت. درتمــام جنبه هــا، از تجــارت الکترونیــک 
ــه یــک ســرویس(، حــدس و گمــان کارســاز  ــه مثاب ــزار ب ــرم اف ــا  SaaS  )ن ــه ت گرفت
ــه  ــد ک ــا بفهمی ــد ت ــاز داری ــخت )hard data( نی ــای س ــه داده  ه ــما ب ــت و ش نیس
مخاطبانتــان بــه المان  هــای خاصــی کــه در وبســایت شــما وجــود دارد چــه واکنشــی 
ــزی  ــن چی ــد؟ ای ــه کار می  کن ــت و چگون ــت A/B چیس ــا تس ــد. ام ــان می  دهن نش

ــم. ــه آن بپردازی ــم ب ــه می خواهی ــت ک اس

مقاله مرتبط: قیف فروش چیست و چطور کسب و کارمان را متحول می کند؟
 

تستA/Bچیستوچگونهعملمیکند؟
ــر  ــا دیگ ــل ی ــایت، ایمی ــه وبس ــک صفح ــه دو ورژن از ی ــد مقایس ــت A/B فراین تس
ــای  ــی از المان  ه ــا یک ــه تنه ــوری ک ــه ط ــت ب ــی اس ــه بازاریاب ــوط ب ــای مرب دارایی ه
آنهــا متفــاوت باشــد. بــرای مثــال، اگــر شــما می خواهیــد روی عنــوان یــک صفحــه 
ــط  ــد و فق ــاد می  کنی ــه ایج ــد دو ورژن از آن صفح ــد بای ــام   دهی ــت A/B انج تس

ــد. ــوان یکــی را تغییــر دهی عن
پــس از اینکــه ورژن A و B را آمــاده کردیــد، هر یــک از آنها را به نیمــی از بازدیدکنندگان 
ــل  ــرخ تبدی ــد ن ــر اســاس معیارهــای خــاص مانن ــن تســت ب ــد. ای نمایــش می  دهی
)conversion rate( یــا مــدت زمــان حضــور کاربــر در صفحــه )time on page( بــه 

شــما خواهــد گفــت کــه کــدام ورژن نــزد مخاطبــان محبوب  تــر اســت.

1

https://modireweb.com
https://modireweb.com/what-is-Sales-Funnel


تست A/B چیست و چگونه می توان برای افزایش فروش از آن 
استفاده کرد؟

www.modireweb.com

 

 
چراشمابهتستA/Bنیازدارید؟

ایجــاد یــک وبســایت یــا کمپیــن بازاریابــی ایمیلــی اولیــن قــدم در بازاریابــی اســت. 
وقتــی شــما وبســایت خــود را ایجــاد کردیــد می  خواهیــد بدانیــد کــه آیــا مفیــد اســت 

یــا اینکــه بــه فــروش شــما لطمــه می  زنــد.
ــر،  ــا، تصاوی ــات، عبارت  ه ــک از کلم ــدام ی ــه ک ــد ک ــما می  گوی ــه ش ــت A/B ب تس
ویدئوهــا، نظــرات مشــتریان و ســایر المان  هــا موثرتــر اســت. بایــد بدانیــد کــه حتــی 

ــد. ــر بگذارن ــل اث ــرخ تبدی ــد روی ن ــز می  توانن ــرات نی ــاده  ترین تغیی س
 )بــرای مثــال( یکــی از ایــن تســت  ها نشــان داد کــه در 2000 بازدیــد صفحــه، یــک 
ــگ  ــه یــک دکمــه ســبز رن ــگ 21 درصــد نســبت ب ــو اکشــن« قرمــز رن دکمــه »کال ت

عملکــرد بهتــری داشــته اســت.
اگــر یــک چنیــن تغییــر کوچکــی مــی توانــد مــردم را بیشــتر ترغیــب بــه کلیــک کــردن 
ــد روی  ــد، حتمــا می  خواهیــد بدانیــد چــه المان  هــای دیگــری در صفحــه می توانن کن

نــرخ تبدیــل، ترافیــک و دیگــر آمــار و ارقــام ســایت شــما تاثیــر بگذارنــد.
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اهمیتتستA/Bدرسئو
می  دانیــد کــه ســئو بــرای موفقیــت بازاریابــی محتوایــی شــما حیاتــی اســت. چیــزی 
کــه شــاید تاکنــون بــه آن دقــت نکــرده باشــید ایــن اســت کــه تســت A/B می  توانــد 

ســئوی شــما را تقویــت کنــد.
اما این کار چگونه صورت می پذیرد؟

بــرای مثــال زمــان لــود صفحــه را در نظــر بگیریــد. هنــگام تســت A/B شــما می  توانید 
تشــخیص دهیــد کــه آیــا تغییــرات اعمــال شــده در صفحــه، ســرعت لــود شــدن آن را 
تحــت تاثیــر قــرار داده اســت یــا خیــر.  یــک ســایت ســریعتر می  توانــد نــرخ تبدیــل 
ــرور  ــه م ــه ب ــن ارزش آن را دارد ک ــد،  بنابرای ــش ده ــد افزای ــل 7 درص ــما را حداق ش

زمــان ایــن کار را انجــام دهیــم و ســایت خــود را از ایــن نظــر بهتــر کنیــم.
ــوگل  ــدی گ ــه بن ــن فاکتورهــای رتب ــن، ســرعت ســایت یکــی از مهم  تری ــر ای عــالوه ب
اســت. ایــن موتــور جســتجو می  خواهــد یــک تجربــه ســریع و یکنواخــت بــه کاربرانش 
ارائــه دهــد، درنتیجــه بــه وبســایت  های دارای زمــان لــود کمتــر جایــگاه باالتــری در 

صفحــه نتایــج خــود می  دهــد

بیشــتر بدانیــد: برندینــگ یــا برندســازی چیســت؛ همــه آنچــه بــرای خلــق برنــد بایــد 
نید ا بد

 
A/Bمقایسهمیانتستدوبخشیوتست

اصطــالح split testing یــا تســت دوبخشــی و تســت A/B اغلــب مواقــع بــه جــای 
یکدیگــر اســتفاده مــی شــوند. امــا در واقــع آنهــا دو نــوع تســت کامــال متفاوتنــد.

ــی از  ــه یک ــت ک ــی شماس ــه تبلیغات ــه دو ورژن از برنام ــامل مقایس ــت A/B ش تس
المان  هــای آنهــا را تغییــر داده  ایــد، مثــال یــک عکــس یــا متــن »کال تــو اکشــن« در 

ــرود(.  ــگ پیج)صفحــه ف ــک لندین ی
اما تست اسپلیت شامل مقایسه دو طرح کامال متفاوت است.

ــدام  ــم ک ــم بدان ــون می  خواه ــم، چ ــح می  ده ــت  A/B را ترجی ــخصا تس ــن ش م
المان  هــا واقعــًا ایــن تفــاوت در ورودی  هــا را رقــم مــی زننــد. بــرای مثــال اگــر مــن دو 
ورژن کامــال متفــاوت از یــک صفحــه را بــا هــم مقایســه کنــم از کجــا بدانــم آیــا ایــن 
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رنــگ بــوده اســت کــه باعــث نــرخ تبدیــل بیشــتر شــده اســت یــا تصویــر و یــا متــن؟

 

 
آماردرتستA/B:قهرمانها،مبارزطلبهاوگونههاکدامند؟

آمــار و ارقــام یــا داده  هایــی کــه شــما از تســت A/B بــه دســت می  آوریــد از قهرمان  ها، 
ــی  ــی ،اطالعات ــه بازاریاب ــک صفح ــر ورژن از ی ــد. ه ــا می  آین ــا و گونه  ه مبارز  طلب  ه

دربــاره  ی بازدیدکننــدگان وبســایت شــما بــه شــما می  دهــد.
قهرمــان شــما یــک دارایــی بازاریابــی اســت، چــه ایــن دارایــی یــک صفحــه وب باشــد 
یــا یــک ایمیــل یــا یــک تبلیــغ فیســبوکی یــا یــک چیــز کامــال متفــاوت که شــما شــک 
ــر یــک مبارزطلــب  ــر.  شــما آن را در براب ــا خی ــا درســت کار خواهــد کــرد ی ــد آی داری

امتحــان می  کنیــد، کــه همیــن قهرمــان بــا یــک المــان تغییریافتــه اســت.
پــس از تســت  A/B شــما یــا یــک قهرمــان جدیــد داریــد یــا اینکــه متوجــه می  شــوید 
کــه گونــه  ی اولــی عملکــرد بهتــری داشــته اســت. ســپس گونه  هــای دیگــری را ایجــاد 

می  کنیــد تــا در مقابــل قهرمانتــان آنهــا را محــک بزنیــد. 
ــه  ــه قضی ــر و ت ــت A/B س ــک تس ــا ی ــد ب ــد می  توانی ــر می  کنن ــراد فک ــیاری از اف بس
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را هــم بیاورنــد امــا در واقــع بایــد دائمــًا در حــال انجــام تســت باشــید تــا بتوانیــد 
ــه کنیــد. ــه و خالقان ــان بهین ــرای مخاطبانت بازاریابــی و تبلیغــات خــود را ب

 
بهترینالمانهابرایتستA/Bکدامند؟

برخــی از المان  هــا در دارایی  هــای بازاریابــی بیشــتر از بقیــه در بهبــود کانــورژن تاثیــر 
دارنــد. بــرای مثــال تغییــر یــک کلمــه در متــن اصلــی یــک ایمیــل احتمــاال در نــرخ 

تبدیــل معجــزه نخواهــد کــرد.
ــی در  ــان های ــرژی خــود را روی الم ــد، ان ــان محــدودی داری ــه شــما زم ــی ک از آنجای
صفحــه وب یــا دیگــر دارایی هــای بازاریابــی خــود متمرکــز کنیــد کــه تاثیــر بیشــتری 
دارنــد. بــرای اینکــه یــک شــمای کلــی از مــواردی کــه بایــد روی آنهــا تمرکــز کنیــد بــه 
شــما بدهیــم اجــازه دهیــد 10 مــورد از المان  هــای اثربخش  تــر در تســت A/B را مــرور 

کنیــم.
 

1-عنوانهاوتبلیغنویسی)کپیرایتینگ(
وقتــی کســی بــرای اولیــن بــار وارد یــک صفحــه می  شــود اولیــن چیــزی کــه می  بینــد 
عنــوان اســت. اگــر عنــوان نتوانــد توجــه بازدیدکننــدگان شــما را جلــب کنــد آنهــا در 

ــد. ــه نمی  مانن صفح
ــرای  ــد. ب ــر بگذارن ــورژن تاثی ــد روی کان ــز می  توانن ــی نی ــغ نویس ــای دیگرتبلی جنبه  ه
مثــال، روی دکمــه »کال تــو اکشــن« خــود چــه متنــی قــرار می  دهیــد یــا انکــر تکســت 

)متــن( لینــک »کال تــو اکشــن« شــما چیســت؟
ــروش  ــما روش ف ــب ش ــا مخاط ــد. آی ــت کنی ــراف را تس ــف پاراگ ــای مختل اندازه  ه
ــا روش  ــندد ی ــرار( را می  پس ــی و اص ــرب زبان ــا چ ــروش ب ــخت )hard sell( )ف س
نرم  تــر را؟ آیــا شــما مشــتریان احتمالــی را بــا آمــار و ارقــام می توانیــد ترغیــب -کنیــد 

یــا بــا شــرح و تفصیــل؟ 

ــد و  ــاژ کارآم ــک رپورت ــوان ی ــه می ت ــی چیســت و چگون ــاژ آگه ــط: رپورت ــه مرتب مقال
جــذاب نوشــت؟
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2-»کالتواکشن«ها
تغییــر حتــی یــک کلمــه در »کال تــو اکشــن« می  توانــد روی نــرخ تبدیــل اثــر داشــته 
باشــد. مشــخصه  های دیگــر – ماننــد رنــگ دکمــه، رنــگ متــن، کنتراســت، انــدازه، و 

شــکل – نیــز می  تواننــد روی عملکــرد آن تاثیــر داشــته باشــند.
ــر  ــد. اگ ــد مشــخصه را تغییــر ندهی ــان، چن ــه صــورت همزم ــک تســت A/B، ب در ی
ــز تغییــر  ــا رنــگ لینــک را نی ــت ی ــد، فون ــه را تســت کنی ــد رنــگ پس  زمین می  خواهی
ــاد  ــث ایج ــورد باع ــدام م ــه ک ــد ک ــد بفمی ــورت نمی  توانی ــرا در این  ص ــد. زی ندهی

ــد. ــما ش ــای ورودی ش ــرات در داده  ه تغیی
 

3-تصاویر،صداوویدئو
ــاد  ــل )omnichannel marketing( اعتق ــی چن ــی اومن ــه بازاریاب ــه شــدت ب ــن ب م
ــه  ــن دارای ســئوی بهین ــق مت ــا از طری ــم صرف ــم نمی  توان ــه می  دان ــی ک دارم. از آنجای
بــه تک  تــک مخاطبیــن هدفــم دســت پیــدا کنــم، پادکســت، ویدئــو و اینفوگرافیــک 

ــم. ــد می  کن ــم تولی ه
اگــر شــما آرشــیو متنوعــی از این هــا را در دســترس داشــته باشــید یــک ایــده خــوب 
ایــن اســت کــه تســت A/B انجــام دهیــد تا ببینیــد نظــرات متنــی مشــتریان موثرترند 

یــا نظــرات ویدئویــی؟ اینفوگرافیک  هــای کوتــاه بهترنــد یــا بلنــد؟
ــی  ــد، حت ــع )resource page( نداری ــه منب ــا صفح ــی ی ــال ویدئوی ــوز کان ــر هن اگ
تصاویــر آرشــیوی می  تواننــد روی تســت A/B شــما تاثیــر داشــته باشــند. بــرای مثــال، 
اگــر شــما تصویــری از شــخصی داشــته باشــید کــه بــه عنــوان یــا »کال تــو اکشــن« 
شــما اشــاره می  کنــد، ایــن تصویــر می توانــد بــه طــور طبیعــی نــگاه بیننــدگان را بــه 

ســمت آن المــان جلــب -کنــد.
ــه چــه  ــان ب ــد مخاطبت ــد بفهمی ــه شــما کمــک می  کنن همــه ایــن تســت  های A/B ب

ــد. ــان می  ده ــش نش ــزی واکن چی
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4-موضوعایمیل

خطــوط موضــوع ایمیــل بــه طــور مســتقیم نــرخ بازکــردن ایمیــل را تحــت تاثیــر قــرار 
ــه  ــد ب ــه دارد نبین ــه آن عالق ــه ب ــزی ک ــترک )subscriber( چی ــر مش ــد. اگ می  دهن

احتمــال زیــاد ایمیــل از ســطل زبالــه ســر درخواهــد آورد.
ــرخ بازکــردن  ــه اســت، متوســط ن ــرا صــورت گرفت ــر اســاس یــک مطالعــه کــه اخی ب
ایمیــل در بیــش از ده حــوزه صنعتــی بیــن 25 تــا 47 درصــد اســت. حتــی اگــر شــما 
بــاالی میانگیــن باشــید تنهــا حــدود نیمــی از مشــترکینتان ممکــن اســت ایمیل  هــای 

تبلیغاتــی شــما را بــاز کننــد.
ــه  ــراد ب ــب اف ــرای ترغی ــما را ب ــانس ش ــد ش ــوع می  توان ــوط موض ــت A/B خط تس
ــا جمــالت خبــری مقایســه کنیــد، کلمــات  ــد. جمــالت ســوالی را ب کلیــک، بیشــتر کن
ــدون  ــا و ب ــوع ب ــوط موض ــد، و خط ــه کنی ــم مقایس ــا ه ــف را ب ــده مختل ترغیب  کنن

ــد.  ــان کنی ــکلک را امتح ش
 

5-عمقمحتوا
برخــی مصرف  کننــدگان اطالعــات ســطح بــاال کــه یــک نمــای کلــی از موضــوع ارائــه 
می  دهــد را ترجیــح می-دهنــد، درحالی  کــه برخــی دیگــر یــک توصیــف عمیــق 
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می  خواهنــد کــه تمــام گوشــه و کنــار موضــوع را بررســی کنــد. مشــتریان هــدف شــما 
ــد؟ ــرار دارن ــن دســته  ها ق ــک از ای ــدام ی در ک

ــیار  ــون بس ــی از مت ــد. یک ــت کنی ــوا را تس ــق محت ــف عم ــن مختل ــاد دو مت ــا ایج ب
ــد. ــه ده ــری ارائ ــات مفصل  ت ــد و اطالع ــری باش ــر از دیگ بلندت

ــور در  ــان حض ــدت زم ــل و م ــرخ تبدی ــد ن ــا مانن ــر آماره ــئو و دیگ ــوا، س ــق محت عم
صفحــه را تحــت تاثیــر قــرار می  دهــد. تســت A/B بــه شــما کمــک خواهــد کــرد کــه 

حالــت ایــده  آل را پیــدا کنیــد.
ایــن موضــوع صرفــًا بــرای محتــوای اطالعات  دهنــده ماننــد صفحــات وبــالگ صــدق 
نمی  کنــد، بلکــه می  توانــد روی صفحــات فــرود )لندینــگ پیج    هــا( نیــز تاثیــر داشــته 

. شد با
 

6-توضیحاتمحصول
برای توضیحات محصول قضیه می  تواند برعکس باشد.

در تجــارت الکترونیــک، توضیحــات کوتــاه دربــاره محصــول معمــوالً عملکــرد بهتــری 
ــن  ــه مهم  تری ــد ک ــم می  خواهن ــل هض ــاده و قاب ــوای س ــدگان محت ــد. مصرف  کنن دارن

چیزهــا دربــاره  ی محصــول را بــه آنهــا بگویــد.
ــاره  ی  ــر درب ــات مختص ــازون توضیح ــد آم ــی مانن ــایت  های بزرگ ــه در س ــما همیش ش
ــد،  ــر داری ــول پیچیده  ت ــک محص ــما ی ــر ش ــال، اگ ــن ح ــا ای ــد. ب ــوالت می  بینی محص
ــر مقایســه کنیــد  ــا کوتاه  ت ــر را ب بایــد بیشــتر وارد جزئیــات شــوید. توضیحــات بلندت
تــا ببینیــد کــدام یــک کانــورژن بهتــری بــه دنبــال دارد. همچنیــن می  توانیــد طــرح 
توضیــح محصــول را تســت کنیــد. بــرای مثــال متــن بــه صــورت پاراگــراف را بــا بولت 
ــد  ــز می  توان ــت نی ــت پوین ــه ســادگی بول ــزی ب ــی چی ــد. حت پوینت  هــا مقایســه کنی

روی نــرخ تبدیــل اثــر داشــته باشــد.
 

7-نمایشاثباتاجتماعی
ــه  ــد، ب ــرای خری ــری ب ــدگان در تصمیم  گی ــد از مصرف  کنن ــتید 70 درص ــا می  دانس آی

ــد؟  ــکا می  کنن ــول ات ــاره آن محص ــران درب ــرات دیگ نظ
ــر  ــج هــای محصــوالت و دیگ ــا، پی ــج ه ــگ پی ــی روی لندین ــات اجتماع ــش اثب نمای
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ــه طــور  ــد ب ــا بای ــورژن را افزایــش دهــد، ام ــد کان ــان می  توان دارایی  هــای بازاریابی  ت
جذابــی آن را ارائــه دهیــد.

بــرای مثــال، می تــوان بــا کمــک تســت A/B ، میــزات تاثیــر امتیــاز دهــی از طریــق 
ــر  ــال تاثی ــا مث ــرد و ی ــا بخــش نظــرات مقایســه ک ــگ( را ب ــتار ریتین ــا )اس ــتاره ه س

ــرد. ــر مقایســه ک ــا تصاوی ویدئوهــا را ب
 

8-ایمیلمارکتینگ
تســت A/B ایمیل  هــای بازاریابــی کار ســختی نیســت. کافــی اســت ورژن A را بــرای 

50 درصــد از مشــترکین و ورژن B را بــرای بقیــه بفرســتید.
ــل،  ــام ایمی ــت ن ــرم ثب ــرات در ف ــاده  ترین تغیی ــی س ــم، حت ــال گفت ــه قب ــور ک همانط
ــل  ــدار قاب ــه مق ــورژن را ب ــد کان ــی می  توان ــی بازاریاب ــر دارای ــا دیگ ــج، ی ــگ پی لندین
توجهــی افزایــش دهــد. بــرای مثــال فــرض کنیــد شــما یــک تســت A/B را بــه مــدت 
 A ــر ورژن ــد. اگ ــا را می  بینن ــک از ورژن ه ــر ی ــر ه ــد و 8000 نف ــرا می  کنی 20 روز اج
72 درصــد عملکــرد بهتــری نســبت بــه ورژن B داشــته باشــد، شــما می  دانیــد المانــی 

ــر دارد. ــا تاثی ــه روی کانورژن  ه ــد ک ــدا کردی پی
سه واقعیت را باید مبنای کار خود قرار دهید:

 
الف: شما فقط یک المان از صفحه یا فرم خود را تغییر داده باشید 

ب: تعداد بازدیدکنندگان هر ورژن مساوی باشد
پ: مدت زمان تست در حدی باشد که اهمیت آماری داشته باشد 

ــان در  ــه مخاطبت ــر ب ــا تصوی ــف متــن ی ــه ورژن  هــای مختل ــد کــه ارائ فرامــوش نکنی
ــال دارد. ــه دنب یــک زمــان نتایــج علمــی دقیقــی ب

 
9-حضوردررسانه

احســاس خوبــی اســت وقتــی کســب و کار، محصــول، یــا خدمت شــما در یک نشــریه 
مهــم ظاهــر می  شــود، خــواه آنالیــن باشــد یــا آفالیــن. شــما بایــد اطالعــات را شــفاف 

و موثــر انتقــال دهیــد.
طرح های مختلف نقل قول   رسانه  ها از کسب و کارتان را امتحان کنید.  
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ــب و کارها  ــرای کس ــی ب ــبکه های اجتماع ــی ش ــه بازاریاب ــی ک ــد: 10 مزیت ــتر بدانی بیش
دارد

 
10-لندینگپیجها

ــما  ــای ش ــا کااله ــات ی ــتری خدم ــه مش ــران را ب ــد کارب ــما بای ــای ش ــگ پیج  ه لندین
تبدیــل کننــد. اگــر ایــن کار بــه درســتی صــورت نگیــرد، شــما یــک فــروش بالقــوه را از 

ــد. ــت می دهی دس
یــک نقشــه گرمایــی )heat map( می  توانــد بــه شــما نشــان دهــد کــه کاربــران در 
کجــای لندینــگ پیــج هــا بیشــتر کلیــک می  کننــد. جمــع آوری ایــن داده  هــا قبــل از 
اجــرای تســت  A/B، فرضیــه شــما را دقیق  تــر خواهنــد کــرد و بــه شــما خواهنــد گفــت 
کــه کــدام المان  هــا بــرای تســت کــردن مهم  ترنــد. شــما خواهیــد فهمیدکــه کاربــران 
روی کــدام قســمت  های صفحــه بیشــتر تمرکــز می  کننــد، بنابرایــن می  توانیــد 

ــد. ــرار دهی ــا را آنجــا ق ــن المان  ه مهمتری
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درسال2019چطورتستA/Bانجامدهیم؟
ــک اســتراتژی  ــد ی ــل از شــروع بای ــا شــما قب ــده  ای نیســت ام تســت A/B کار پیچی
ــا یــک فرضیــه شــروع کنیــد. کــدام ورژن از صفحــه وب یــا دیگــر  داشــته باشــید. ب
ــان عملکــرد بهتــری خواهــد داشــت و چــرا؟  ــه نظــر خودت دارایــی بازاریابــی شــما ب
شــما همچنیــن می  توانیــد بــا یــک ســوال شــروع کنیــد، مثــالً »چــرا لندینــگ پیــج 
ــو  ــا »کال ت ــی هــم داشــته باشــید ام ــک خوب ــد؟« شــاید ترافی ــورت نمی  کن ــن کان م
اکشــن«هایتان کلیــک نخــورد. در ایــن صــورت ایجــاد تغییــر می  توانــد کمــک کنــد 

ــد. ــدگان در صفحــه خــود جمــع  آوری کنی ــه بازدیدکنن داده  هــای بیشــتری از تجرب
ــما  ــات ش ــران در صفح ــه عملکردکارب ــتن اینک ــدون دانس ــت A/B ب ــام تس ــن انج م
ــع ارجاعــی و دیگــر  ــرای بررســی ترافیــک، مناب ــم. ب چطــور اســت را پیشــنهاد نمی  کن
ــا،  ــت مپ  ه ــپس هی ــد و س ــتفاده کنی ــس اس ــوگل آنالیتیک ــد از گ ــات مفی اطالع
ــدگان چطــور  ــد بازدیدکنن ــا ببینی ــد ت ــر تســت  ها را اجــرا کنی اســکرول مپ  هــا و دیگ

ــد. ــل می  کنن ــایتتان تعام ــا س ب
ضبــط بازدیــد افــراد از ســایت نیــز می  توانــد مفیــد باشــد. اگــر بتوانیــم ببینیــم کــه 
وقتــی یــک بازدیدکننــده وارد صفحــه-ای می  شــود دقیقــًا چــکار می  کنــد، می  توانیــم 
ــر  ــه  اش س ــا حوصل ــد و ی ــث می  کن ــمت  هایی مک ــه قس ــب در چ ــه مخاط ــم ک بفهمی

مــی  رود.
بــا داشــتن دانــش دربــاره  ی این  کــه مشــتریان شــما چطــور بــه اســتراتژی بازاریابــی 
ــود  ــه بهب ــاز ب ــه نی ــمت  هایی ک ــی از قس ــد و آگاه ــان می  دهن ــش نش ــان واکن فعلیت
دارنــد، اکنــون می  توانیــد بــرای بهتــر کــردن نــرخ تبدیــل خــود تســت A/B را شــروع 

کنیــد و درآمــد بیشــتری کســب کنیــد. بــه ایــن صــورت:
مرحلهاول:انتخابکنیدکهمیخواهیدچهچیزیراتستکنید

ــن شــوید  ــد و مطمئ ــد شــروع کنی ــد آن را تســت کنی ــا یــک المــان کــه می  خواهی ب
بــا آن آمــاری کــه می  خواهیــد بهبــود یابــد، مرتبــط اســت. بــرای مثــال، اگــر داریــد 
ســعی می  کنیــد ترافیــک ارگانیــک بیشــتری داشــته باشــید، روی المانــی تمرکــز کنیــد 
کــه روی ســئو تاثیــر دارد، ماننــد طــول پســت  های بــالگ. بــرای بهینــه کــردن نــرخ 
تبدیــل، می  توانیــد بــر عنــوان اصلــی، یــک ویدئــو یــا یــک »کال تــو اکشــن« تمرکــز 

کنیــد.
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مرحلهدوم:هدفگذاریکنید
ــرخ  ــا عالقــه داریــد ن ــه چــه چیــزی برســید؟ آی ــا تســت A/B خــود ب می  خواهیــد ب
تبدیــل را بهتــر کنیــد؟ فــروش را؟ یــا مــدت زمــان حضــور در صفحــه را؟ ابتــدا روی 
یــک آیتــم آمــاری تمرکــز کنیــد. شــما همیشــه می  توانیــد بعــدًا بــرای دیگــر آمارهــا 
نیــز تســت A/B انجــام دهیــد. اگــر در یــک زمــان فقــط روی یــک چیــز تمرکــز کنیــد 

داده  هــای تمیزتــری بــه دســت خواهیــد آورد. 
مرحلهسوم:دادههاراتحلیلکنید

بــا اســتفاده از یــک ابــزار رایــگان ماننــد گــوگل آنالیتیکــس داده  هــای فعلــی خــود را 
ــاره  ی وضعیــت فعلیتــان بــه شــما می  گویــد؟  بررســی کنیــد. ببینیــد چــه چیــزی درب
ــال تغییــری می  گردیــد کــه  ایــن نقطــه شــروع یــا خــط مبنــای شماســت. شــما دنب

وضعیــت را بهتــر کنــد، حتــی بــه مقــدار کــم.

 

مرحلهچهارم:صفحهایکهمیخواهیدتستکنیدراانتخابکنید
ــه اول  ــد صفح ــه می  توان ــن صفح ــد، ای ــروع کنی ــود ش ــه  ی خ ــن صفح ــا مهم  تری ب
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شــما باشــد یــا یــک لندینــگ پیــج بــا ترافیــک بــاال. در هــر دو صــورت، ایــن کار بایــد 
تاثیــر بزرگــی روی نتیجــه نهایــی کســب و کار شــما بگــذارد.

مرحلهپنجم:المانهایتستA/Bراتعیینکنید
ــد و  ــان خــود تســت کنی ــرار اســت روی قهرم ــدام المان  هــا را ق ــه ک ــد ک تعییــن کنی
ترتیــب آن چگونــه اســت. بــا المان  هایــی شــروع کنیــد کــه احتمــاال آمــار مدنظرتــان 

ــد. ــرار می  دهن ــر ق را تحــت تاثی
مرحلهششم:یکورژنمتفاوتایجادکنید

یــک ورژن جدیــد از قهرمانتــان ایجــاد کنیــد. تنهــا المانــی را تغییــر دهید کــه در مرحله 
ــد  ــر می  خواهی ــد. اگ ــال کنی ــک تغییــر روی آن اعم ــا ی ــد و تنه ــل انتخــاب کرده ای قب
»کال تــو اکشــن« را تســت کنیــد، رنــگ پــس زمینــه، فونــت یــا ســایز دکمــه را تغییــر 

دهیــد. بقیــه چیزهــا را مشــابه چیــزی کــه در صفحــه ی اول اســت باقــی بگذاریــد. 
مرحلههفتم:ابزارهایتستA/Bراانتخابکنید

ابــزار مناســب تســت A/B بســتگی بــه ایــن دارد کــه دقیقــًا چــه چیــزی را می  خواهید 
تســت کنیــد. اگــر می-خواهیــد ایمیــل را  تســت کنیــد، بســیاری از ارائــه دهنــدگان 

خدمــات ایمیــل ابزارهــای خــود را دارنــد.
همچنیــن می  توانیــد بــرای تســت لندینــگ   پیج  هــا و دیگــر قســمت  های وبســایتتان 
از Crazy Eggs اســتفاده کنیــد. مهم  تریــن مزیــت ایــن روش ایــن اســت کــه الگوریتم 
Crazy Eggs بــه صــورت خــودکار بیشــتر ترافیــک را بــه ورژن پیــروز هدایــت می  کند، 
بنابرایــن نیــازی نیســت نگــران باشــید کــه داریــد افــراد را بــه یــک ورژن کمتــر کارامــد 

از محتوایتــان هدایــت می  کنیــد.
مرحلههشتم:تستخودراطراحیکنید

بــا توجــه بــه ابــزاری کــه اســتفاده می  کنیــد، ممکــن اســت بتوانیــد تنظیمــات بیشــتر 
یــا کمتــری روی تســت اعمــال کنیــد .بــرای مثــال، ممکــن اســت بتوانیــد تعییــن کنید 
ــتگا  ه  هایی  ــه دس ــا را از چ ــد، داده    ه ــرا کنی ــت را اج ــد تس ــدت می  خواهی ــه م ــه چ ک

گــردآوری کنیــد )لپتــاپ، موبایــل، تبلــت(، و جزئیــات دیگــر.
مرحلهنهم:جمعآوریدادههاراانجامدهید

ــد  ــت A/B مانن ــای تس ــا نرم  افزاره ــت. ب ــه اس ــدن نتیج ــار و دی ــان انتظ ــا زم اینج
Crazy Eggs، داده  هــا بــه طــور اتوماتیــک جمــع  آوری می  شــوند. می  توانیــد 
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پیشــرفت تســت خــود را هــر زمــان کــه خواســتید ببینیــد و وقتــی تســت بــه پایــان 
رســید داده  هــای مربــوط بــه تعــداد بازدیدکننــدگان هــر ورژن، دســتگاه  های اســتفاده 

ــر را مشــاهده نماییــد. ــدگان و چیزهــای دیگ شــده توســط بازدیدکنن
مرحلهدهم:آمارتستA/Bخودراتحلیلکنید

باتوجــه بــه ورژن برنــده، قهرمــان یــا مبارزطلــب، نتیجه  گیــری کنیــد. وقتــی فهمیدیــد 
ــد  ــی بیشــتر می  پســندند، می  توانی ــه اختالف ــا چ ــدام ورژن را و ب ــان ک ــه مخاطبانت ک

ایــن فراینــد 10 مرحلــه  ای را دوبــاره بــا یــک ورژن جدیــد شــروع کنیــد.
 

 
تستA/Bشماچقدربایدطولبکشد؟

بــرای بیشــتر تســت  های A/B، مــدت زمــان از بزرگــی آمــار و ارقــام اهمیــت کمتــری 
دارد. حتــی اگــر شــما تســت را بــه مــدت 6 مــاه انجــام دهیــد و در ایــن مــدت فقــط 
10 نفــر از صفحــه بازدیــد کننــد نمی  توانیــد داده  هــای قابــل اتکایــی داشــته باشــید، 

چــرا کــه بایــد بــر اســاس تنهــا چنــد بازدیــد نتیجه  گیــری کنیــد.
بــا این  حــال، شــما بایــد اجــرای تســت را بــه حــدی ادامــه دهیــد تــا مطمئــن شــوید 
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نشــانه  ای از همگرایــی نتایــج وجــود نــدارد. اگــر در حیــن تســت، همگرایــی مشــاهده 
کردیــد، می  توانیــد نتیجــه بگیریــد کــه ایــن ورژن نتوانســته اســت تاثیــر زیــادی روی 
آمــاری کــه داریــد بررســی می  کنیــد داشــته باشــد. تســت A/B بــه مــدت چنــد هفتــه 
ــته  ــی داش ــک یکنواخت ــه ترافی ــرط اینک ــه ش ــد داد، ب ــی خواه ــج خوب ــما نتای ــه ش ب

باشــید.

بیشتر بخوانید: هک رشد چیست و چه جایگاهی در بازاریابی دارد؟
 

چطورآمارتستA/Bخودراتحلیلکردهومتناسبباآناقدامکنید؟
شــما می  خواهیــد تــا جایــی کــه امــکان دارد از تســت A/B خــود داده بگیریــد. چنــد 
ــه  ــد درصــد نســبت ب ــده چن ــده اســت؟ برن ــک از ورژن  هــا را دی ــده هــر ی بازدیدکنن

بازنــده بهتــر عمــل کــرده اســت؟
ــما  ــب ش ــه مخاط ــد ک ــا باش ــن معن ــه ای ــت ب ــن اس ــدی ممک ــاوت 4 درص ــک تف ی
ــد از  ــا 40 درص ــی از آنه ــر یک ــا اگ ــد. ام ــح نمی  ده ــری ترجی ــه دیگ ــدام را ب هیچ  ک
دیگــری بهتــر باشــد شــما چیــز باارزشــی دربــاره  ی المــان مــورد آزمایــش یــاد مــی-

گیرید.
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تست A/B چیست و چگونه می توان برای افزایش فروش از آن 
استفاده کرد؟

www.modireweb.com

نتیجهگیری
انجــام تســت A/B یکــی از قدرتمند  تریــن روش  هــا بــرای جمــع  آوری اطالعــات 

دربــاره  ی تبلیغ  نویســی و انتخــاب طــرح اســت. 
اگــر می  خواهیــد نتایــج دقیقــی بــه دســت بیاوریــد درســت اجــرا کــردن ایــن فرآینــد 
بســیار مهــم اســت. پــس بــه یــاد داشــته باشــید بعــد از اینکــه چیــزی کــه می  خواهید 

تســت کنیــد را انتخــاب کردید؛
1. هدف گذاری کنید

2. داده  ها را آنالیز کنید
3. صفحه  ای که می  خواهید تست کنید را انتخاب کنید

4. المان  هایی که می  خواهید تست کنید را انتخاب کنید
5. یک ورژن جدید ایجاد کنید

6. یک ابزار تست A/B انتخاب کنید
7. تست خود را طراحی کنید
8. داده  ها را جمع  آوری کنید

9. آمار تست A/B را تحلیل کنید
اجرای این مراحل به ترتیب باال مزیت    های زیادی دارد:

ــه  ــدن ب ــل ش ــرای تبدی ــما را ب ــب ش ــزی مخاط ــه چی ــد چ ــد بدانی ــما می  توانی • ش
ــد. ــب می  کن ــتری ترغی مش

• می  توانیــد گشــت و گــذار کاربــر در وبســیاتتان را تســهیل کنید و مشــکالت مشــتریان 
بالقــوه خــود را کاهــش دهید

ــای  ــد نرخ  ه ــه می  توانی ــت ک ــن اس ــان ای ــب و کارت ــرای کس ــر ب ــه مهم  ت • از هم
ــید. ــود بخش ــود را بهب ــی خ ــش داده و خروج ــل را افزای تبدی

پس تست A/B خود را همین حاال شروع کنید!
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