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آیــا می دانیــد کــه Call to Action یــا فراخــوان بــه عمــل چیســت؟ بــا مطالعــه ایــن 
ــه برداشــتن  ــرای متقاعــد کــردن مــردم نســبت ب ــرم ب ــا ایــن اســتراتژی ن ــب ب مطل

قــدم بعــدی مــورد نظرتــان آشــنا خواهیــد شــد.

ــد  ــًا می دانی ــته اید حتم ــدم گذاش ــگ ق ــال مارکتین ــای دیجیت ــه دنی ــی ب ــر به تازگ اگ
ــا  ــا آن ه ــط ب ــتراتژی های مرتب ــوزه و اس ــن ح ــاص ای ــات خ ــی از اصطالح ــه آگاه ک
ــن  ــی از ای ــت. یک ــروری اس ــه ض ــن زمین ــز در ای ــرد موفقیت آمی ــتن عملک ــرای داش ب

ــل« اســت. ــه عم ــا »فراخــوان ب ــم، call to action ی اصطالحــات مه
ــش داده  ــاری CTA نمای ــروف اختص ــا ح ــه ب ــور خالص ــه به ط ــل ک ــه عم ــوان ب فراخ
می شــود یکــی از ابزارهــای الینفــک بازاریابــی بــرای افــرادی اســت کــه در فکــر تدویــن 

ــر و کارآمــد هســتند.  اســتراتژی های مؤث
ــی  ــرای هیچ کــس جذابیت ــف دیگــر ب ــا تبلیغــات مختل ــاران مــردم ب ــن روزهــا بمب ای
نــدارد؛ بیشــتر مــردم بــه دنبــال دریافــت محتــوای جالــب و مفیدی هســتند کــه بتواند 
بــاری را از دوششــان بــردارد. ایــن البتــه بــرای بازاریابــی نیــز یــک مزیــت محســوب 
ــد مشــتریان متناســب تری  ــوای مناســب می توانی ــد محت ــا تولی ــه ب می شــود؛ چــرا ک

را جــذب کنیــد و بــا ســرمایه گــذاری کمتــر، درآمــد بیشــتری را بــه دســت بیاوریــد.
ــه فقــط  ــن اســت ک ــه آن توجــه داشــته باشــید ای ــد ب ــه بای ــه ای ک درعین حــال نکت
ارائــه محتــوای ســودمند نمی توانــد مخاطــب شــما را بــه مشــتری تبدیــل کنــد. بلکــه 
الزم و ضــروری اســت کــه بــه وی نشــان بدهیــد کــه چــه قدم هایــی را بایــد بــردارد 

تــا در نهایــت بــه یکــی از مشــتریان بالفعــل شــما تبدیــل شــود.
ــک روش  ــوان ی ــل به عن ــه عم ــوان ب ــای فراخ ــه پ ــت ک ــی اس ــًا همان جای ــن دقیق ای
نــرم و غیرتهاجمــی بــه میــدان می آیــد کــه بــه کمــک آن می توانیــد مــردم را متقاعــد 

کنیــد تــا قدم هــای بعــدی مــورد نظــر شــما را بردارنــد.
امــا آیــا می دانیــد کــه فراخــوان بــه عمــل چیســت و چطــور بایــد فراخــوان بــه عمــل 

خودتــان را تهیــه و تنظیــم کنیــد؟
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فراخوان به عمل چیست؟
Call to Action یــا CTA کــه بــا عناویــن فارســی »فراخــوان«، »دعــوت بــه عمــل« 
و »فراخــوان بــه عمــل« نیــز شــناخته می شــود یــک لینــک، دکمــه یــا ابــزار مشــابه 
دیگــر در یــک صفحــه اســت کــه امــکان انجــام عملــی را بــرای کاربــر فراهــم می کنــد. 
ــد.  ــر وب بزنی ــایت مدی ــی س ــه اصل ــه صفح ــری ب ــت س ــی اس ــال، کاف ــوان مث به عن
ــت  ــت عضوی ــا »جه ــگان« ی ــنهاد رای ــل پیش ــود فای ــه »دانل ــد دکم ــی مانن دکمه های

ــه عمــل محســوب می شــوند.  ــد« همگــی فراخــوان ب طالیــی کلیــک کنی
توجــه داشــته باشــید کــه فراخــوان بــه عمــل بایــد یــک دعــوت باشــد و نــه تحمیــل 
و اجبــار. در واقــع، فراخــوان بــه عمــل بــه معنــی دعــوت مــردم بــه اســتفاده از محتــوا 
بــه منظــور برداشــتن قــدم بعــدی اســت. به عــالوه، در هنــگام برداشــتن ایــن گام هــا 
ــه  ــرای تحقــق اهدافــی ک ــه حــال خــود رهــا نکــرده و اقدامــات الزم ب مخاطــب را ب

بــرای مشــتریان خــود در ذهــن داریــد را مشــخص می کنیــد.

ــاژ کارآمــد و  ــوان یــک رپورت ــه می ت ــاژ آگهــی چیســت و چگون ــد: رپورت بیشــتر بدانی
جــذاب نوشــت؟
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چگونه یک فراخوان به عمل مؤثر و کارآمد تهیه کنیم؟
امــروزه به خصــوص بــا فراگیــر شــدن اینترنــت و توســعه حــق انتخــاب مــردم در کلیــه 
ابعــاد زندگی شــان -از برنامه هــای تلویزیونــی گرفتــه تــا تنــاوب و نــوع تبلیغاتــی کــه 
ــر روی  ــز ب ــی و تمرک ــه مشــاهده آن هســتند- اســتفاده از روش هــای تهاجم ــل ب مای

مســائل کّمــی دیگــر به ماننــد گذشــته مؤثــر نیســت.
ــه ســراغ یــک  ــه بیشــتر مشــتریان امــروزی چشــم بســته ب ــن اســت ک واقعیــت ای
فروشــنده نمی رونــد؛ بلکــه قبــل از هرگونــه تصمیم گیــری بــرای خریــد رأســًا تحقیقــات 
ــان  ــا نش ــه آن ه ــه ب ــی ک ــه محتوای ــه، ارائ ــد. در نتیج ــام می دهن ــترده ای را انج گس
می دهــد کــه چــه می خواهنــد مؤثرتــر از تــالش در جهــت متقاعــد کــردن آن هــا بــا 

تکــرار و فشــار اســت.
درعین حــال، حتــی بازدیدکننــدگان دائمــی وب ســایت شــما نیــز بــرای اینکــه عملــی 
را انجــام بدهنــد نیــاز بــه یــک »هــل کوچــک« دارنــد؛ بنابرایــن، اگرچــه می توانیــد 
ــا در هــر صــورت وجــود  ــد، ام ــه بپیچانی ــان را در لفاف ــورد نظرت ــل م ــه عم ــوت ب دع
ــوق  ــما س ــی ش ــدف اصل ــق ه ــت تحق ــب را در جه ــه مخاط ــی ک ــه عمل ــوان ب فراخ

ــود. ــوب می ش ــرورت محس ــک ض ــد ی بده
امــا چطــور می توانیــد یــک فراخــوان بــه عمــل کارآمــد و تأثیرگــذار تهیــه کنیــد؟ بــه 
منظــور تهیــه و تدویــن یــک فراخــوان بــه عمــل مؤثــر، نــکات زیــر را مــد نظــر قــرار 

بدهیــد:
• از یک متن واضح و دقیق استفاده کنید؛

• پیــام خــود را بــه نحــوی تنظیــم کنیــد کــه بــا هــدف محتوایــی کــه در آن قــرار گرفتــه 
ــد؛ هماهنگ باش

• از متن کوتاهی استفاده کنید که نیازی به توضیح اضافی نداشته باشد؛
• از فعل های امری یا خبری استفاده کنید؛

• حــس فوریــت و اضطــرار ایجــاد کنیــد؛ مثــالً مخاطــب را بــه دانلــود کتابــی دعــوت 
کنیــد کــه مطالعــه آن در پایــان ســال بــرای موفقیــت در بازاریابــی ســال آینــده ضروری 

؛ ست ا
• منافعی را پیشنهاد کنید که واقعًا برای مخاطب ارزشمند و نافع باشند.

ــوی  ــام آن از س ــه انج ــل ب ــه مای ــه ک ــن آنچ ــرای تعیی ــل ب ــه عم ــوان ب ــود فراخ وج
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مشــتری هســتید ضــروری اســت. بــه همیــن دلیــل بایــد تــا می توانیــد از متن هــای 
ــد. ــه وجــود نیای ــچ ابهامــی ب ــا هی ــد ت ــری اســتفاده کنی دقیق ت

امــا بــرای اینکــه فراخــوان بــه عمــل ایــده آلــی داشــته باشــید فقــط تمرکــز بــر متــن 
کافــی نیســت، بلکــه بایــد:

• در مــورد طــرح فراخــوان بــه عمــل خــود تصمیــم بگیریــد و از رنگ هــا و طرح هــای 
مختلفــی اســتفاده کنیــد تــا ببینیــد کــه کدام یــک بیشــتر نظــر مخاطــب را بــه خــود 
ــک  ــا A/B کم ــی ی ــت های دوبخش ــد از تس ــتا می توانی ــن راس ــد. در ای ــب می کن جل

بگیریــد.
• از انــواع مختلفــی از فراخــوان بــه عمــل اســتفاده کنیــد؛ بــه ایــن معنــی کــه نبایــد 
از یــک نــوع فراخــوان بــه عمــل در همــه صفحــات و بخش هــای مختلــف ســایتتان 
اســتفاده کنیــد. از افعــال و عبارت هــای مختلفــی اســتفاده کنیــد و میــزان اثرگــذاری 

هــر یــک را بــه زیــر ذره بیــن ببریــد.
• صفحــات فــرود را نیــز تســت و ارزیابــی کنیــد. کاربــر را در هــر فراخــوان بــه عمــل 
بــه صفحــه متفاوتــی هدایــت کنیــد تــا ببینیــد کــه کــدام محتــوا بیشــتر بــه مــذاق 

ــد. ــوش می آی ــان خ مخاطبت
ــتراتژیک  ــذار و اس ــای تأثیرگ ــل را در موقعیت ه ــه عم ــوان ب ــک فراخ ــا لین ــه ی • دکم
صفحــات وبســایتتان قــرار بدهیــد. معمــوالً فراخــوان بــه عمــل در انتهــای متــن قــرار 
داده می شــود؛ امــا متناســب بــا شــرایط و مخاطبــان مختلفــی کــه داریــد می توانیــد 

ــد. ــی را امتحــان کنی موقعیت هــای مختلف
همان طــور کــه مشــاهده کردیــد بیشــترین تأکیــد در مــوارد بــاال بــر امتحــان کــردن 
ــد  ــه می توانی ــت ک ــق اس ــن طری ــا از ای ــه تنه ــرا ک ــود؛ چ ــف ب ــای مختل گزینه ه
ــود را  ــاص خ ــان خ ــرای مخاطب ــل ب ــه عم ــوان ب ــن فراخ ــب ترین و جذاب تری متناس

ــد. ــه کنی ــری را تهی ــای بهت ــه عمل ه ــوان ب ــای آن فراخ ــر مبن ــد و ب ــدا کنی پی
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فراخوان به عمل در چه شکل هایی ظاهر می شود؟

ــه،  ــوان نمون ــوند. به عن ــر می ش ــی ظاه ــکل های مختلف ــا در ش ــه عمل ه ــوان ب فراخ
ــک  ــا لین ــد« ی ــه ســبد خری ــه ب ــه »اضاف ــد دکم ــد، مانن ــه دکمه هــای خری ــوان ب می ت
ــاره  ــایت اش ــه س ــد خبرنام ــواردی مانن ــرای م ــتراک ب ــازی اش ــای فعال س ــه فرم ه ب
ــد  ــه خری ــران ب ــوت دیگ ــرای دع ــه ب ــی ک ــنجی ها، دکمه های ــالوه، نظرس ــرد. به ع ک
ــتراک  ــه اش ــای ب ــود و دکمه ه ــه می ش ــد آن تعبی ــه خری ــول در صفح ــک محص ی
گــذاری محتــوا در شــبکه های اجتماعــی نیــز از جملــه ســایر انــواع فراخــوان بــه عمــل 

ــوند. ــوب می ش محس
ــد: همــه آن هــا  ــه عمــل یــک نقطــه اشــتراک دارن ــواع مختلــف فراخــوان ب همــه ان
لینک هــا یــا دکمه هایــی بــا طرح هــا و اشــکال مختلــف هســتند کــه توجــه مخاطــب 
را بــه خــود جلــب می کننــد. در نتیجــه، معمــوالً بایــد از نظــر ظاهــری نیــز جذابیــت 
داشــته باشــند. در همیــن حیــن، عملــی کــه مخاطــب بــه انجــام آن دعــوت می شــود 
نیــز بایــد بــرای وی جــذاب باشــد و راه را بــرای مراحــل بعــدی بــاز کنــد. از ایــن طریــق 

اســت کــه نــرخ تبدیــل وب ســایت یــا وبــالگ شــما افزایــش پیــدا می کنــد.

ــبکه های  ــتگ را در ش ــن هش ــه بهتری ــت و چگون ــتگ چیس ــد: هش ــتر بخوانی بیش
ــازیم؟ ــی بس اجتماع

از چه فراخوان به عملی استفاده کنیم؟
تــا اینجــا به خوبــی متوجــه شــدید کــه فراخــوان بــه عمــل می توانــد و بایــد کاربــران 
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را متقاعــد کنــد تــا عملــی را در ارتبــاط بــا محصــوالت یــا خدمــات شــما انجــام بدهند؛ 
امــا هــر فراخــوان بــه عملــی بــرای همــه کاربــران و مشــتریان بالقــوه شــما مناســب 

نخواهــد بــود. پــس چــه بایــد کــرد؟
 

مخاطبان خود و موقعیت آن ها در قیف فروش را درک کنید
آگاهــی از وضعیــت مشــتری در قیــف فــروش اهمیــت بــه ســزایی دارد. در واقــع، تنهــا 
از ایــن طریــق اســت کــه می توانیــد محتــوای متناســبی را در برابــر هــر مخاطــب قــرار 

بدهیــد و احتمــال تبدیــل شــدن او بــه مشــتری بالفعــل را افزایــش بدهیــد.
ــرار دارد، آمادگــی  ــه آگاهــی ق ــاالی قیــف فــروش و در مرحل ــه در ب ــًا کســی ک طبیعت
دریافــت محتــوای متناســب بــا کســی کــه در انتهای قیــف فــروش قــرار دارد را نخواهد 

داشــت؛ بنابرایــن بایــد نیازهــای واقعــی هــر یــک از ایــن مشــتریان را درک کنیــد:
ــه در  ــتریانی ک ــرای مش ــی ب ــوای تبلیغات ــتفاده از محت ــروش: از اس ــف ف ــاالی قی • ب
ــده  ــوای آموزن ــرده و در عــوض از محت ــد خــودداری ک ــرار دارن ــروش ق ــاالی قیــف ف ب
ــراد  ــته از اف ــن دس ــرای ای ــد ب ــال می توانی ــوان مث ــد. به عن ــتفاده کنی ــودمند اس و س
ــک  ــذاب ی ــک ج ــک اینفوگرافی ــا ی ــالگ ی ــت های وب ــی از پس ــاهده یک ــت مش جه

ــد. ــرار بدهی ــه عمــل ق فراخــوان ب
ــه  ــد ک ــرار دارد می دان ــروش ق ــف ف ــط قی ــه در وس ــی ک ــروش: کس ــف ف ــط قی • وس
ــراد  ــن اف ــه ای ــه توج ــزی ک ــن چی ــت؛ بنابرای ــل آن اس ــال ح ــه دنب ــکلی دارد و ب مش
ــه حــل آن مشــکل  ــی و ســودمندی اســت کــه ب ــوای غن را جلــب خواهــد کــرد محت
کمــک می کنــد. به عنــوان مثــال یــک فراخــوان بــه عمــل بــرای دریافــت یــک کتابچــه 
آموزشــی یــا فیلمــی کــه فرآینــد حــل مســئله مــورد نظــر را بــه صــورت مرحلــه بــه 
ــرای ایــن دســته از مشــتریان مناســب خواهــد بــود. ــه بــه تصویــر می کشــد ب مرحل

ــد  ــرار دارن ــروش ق ــف ف ــای قی ــه در انته ــرادی ک ــرای اف ــروش: ب ــف ف ــای قی • انته
داســتان ها و شــواهدی کــه حاکــی از کارآیــی محصــوالت یــا خدمــات شــما هســتند 
ــپس  ــود. س ــد ب ــر خواه ــد تأثیرگذارت ــا می دهن ــه آن ه ــری از آن ب ــات کامل ت و اطالع
بــه محــض آنکــه مخاطــب بــه اســتفاده از آنچــه کــه عرضــه می کنیــد متقاعــد شــد 

بایــد فراخــوان بــه عمــل خریــد در دســترس وی قــرار داشــته باشــد.
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هدف استفاده از فراخوان به عمل چیست؟

هــدف اصلــی فراخــوان بــه عمــل، متقاعــد ســاختن مشــتری نســبت بــه برداشــتن 
گام بعــدی در قیــف فــروش اســت. درعین حــال، فراخــوان بــه عمــل به عنــوان یکــی 
از اســتراتژی های کســب وکار می توانــد هدف هــای جزئی تــر و دقیق تــری داشــته 

ــرد: ــر اشــاره ک ــه مــوارد زی ــوان ب ــن آن هــا می ت ــه مهم تری ــه از جمل باشــد ک
 

1. خواندن یک پست دیگر از وبالگ
هنگامی کــه می خواهیــد بــرای یــک مطلــب دیگــر از وبالگتــان ترافیــک جــذب کنیــد، 
اســتفاده از یــک فراخــوان بــه عمــل کارآمــد می توانــد در ایــن زمینــه بــه شــما کمــک 
ــر پیشــنهاد بدهیــد کــه پســت  ــه کارب ــد. از طریــق چنیــن فراخوانــی می توانیــد ب کن
دیگــری کــه بــا موضــوع مطلــب فعلــی در ارتباط اســت را نیــز مطالعــه کنــد. در نتیجه، 
عــالوه بــر ارائــه اطالعــات ســودمند بیشــتر، کاری می کنیــد کــه بازدیدکننده هــا دیرتــر 

از وبالگتــان خــارج شــوند.
 

2. اشتراک در خبرنامه
پیشــنهاد اشــتراک در خبرنامــه به عنــوان یــک فراخــوان بــه عمــل می توانــد مشــتری 

را بــه ســمت ورود بــه مرحلــه دیگــری از قیــف فــروش ســوق بدهــد. 
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ــان  ــالً نش ــد، عم ــام می کن ــت ن ــما ثب ــه ش ــت خبرنام ــرای دریاف ــردی ب ــه ف هنگامی ک
می دهــد کــه بــه محتوایــی کــه ارائــه می دهیــد عالقه منــد اســت؛ بنابرایــن می توانیــد 
از موضوعــی کــه نســبت بــه آن عالقــه نشــان داده به عنــوان مبنایــی بــرای اقدامــات 

بعــدی اســتفاده کنیــد.
 

3. دنبال کردن در شبکه های اجتماعی
ــوت  ــایتتان دع ــب وبس ــدگان مطال ــد از خوانن ــل می توانی ــه عم ــوان ب ــق فراخ از طری
کنیــد تــا برنــد شــما را در شــبکه های اجتماعــی مختلــف دنبــال کننــد. از ایــن طریــق 

ــود. ــد فراهــم می ش ــرای شــناخت برن ــری ب فرصــت بهت
به عــالوه می توانیــد ارتبــاط نزدیک تــری بــا مخاطبــان خــود داشــته باشــید؛ چــرا کــه 
دسترســی متقابــل و هم ســطح کاربــران بــه یکدیگــر در شــبکه های اجتماعــی باعــث 

ایجــاد یــک کانــال ارتباطــی مناســب بــرای ارتبــاط بیشــتر و بهتــر می شــود.
 

4. تماشای ویدئو
ــاد  اگــر در وب ســایت خــود محتــوای ویدئویــی داریــد امــا تعــداد بازدیــد آن هــا زی
ــه جــذب ترافیــک بیشــتر  ــد ب ــه عمــل می توان نیســت، اســتفاده از یــک فراخــوان ب

بــرای ویدئوهــای مــورد نظــر کمــک کنــد.
پیشــنهاد مشــاهده ویدئویــی کــه بــا مطلبــی کــه مخاطــب مطالعــه می کنــد تناســب 
دارد می توانــد فراخــوان بــه عمــل کارآمــدی را بــرای شــما و مخاطبانتــان ایجــاد کنــد.

 
5. دانلود محتوا

پیشــنهاد دانلــود آیتم هــای پرمایــه و ســودمندی کــه تولیــد کرده ایــد یکــی از 
مؤثرتریــن )و متداول تریــن( انــواع فراخــوان بــه عمــل محســوب می شــود.

ــالوه،  ــد. به ع ــش می دهی ــب افزای ــن مخاط ــود را در ذه ــار خ ــق اعتب ــن طری از ای
ــه  ــتید را ب ــروش آن هس ــال ف ــه دنب ــه ب ــی ک ــی از محتوای ــش نمایش ــد پی می توانی

ــد. ــه بدهی ــران ارائ کارب
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6. به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ــرای  هنگامی کــه محتــوای شــما در شــبکه های اجتماعــی پخــش می شــود فرصتــی ب
شــناخت بیشــتر برندتــان توســط افــراد و مشــتریان بالقــوه بیشــتری فراهــم می آیــد. 
ــوا در  ــذاری محت ــتراک گ ــه اش ــان را ب ــه مخاطب ــی ک ــه عمل ــوان ب ــا فراخ ــع ب در واق
ــرای بازاریابــی برنــد خــود  ــد از آن هــا ب شــبکه های اجتماعــی مختلــف دعــوت می کن

ــد. ــک می گیری کم
 

 
7. حضور در یک رویداد

ــتفاده از  ــد، اس ــزی می کنی ــداد برنامه ری ــک روی ــور در ی ــا حض ــزاری ی ــرای برگ ــر ب اگ
یــک فراخــوان بــه عمــل می توانــد راه مناســبی بــرای تبلیــغ آن باشــد. از ایــن طریــق 
بــه اطــالع مخاطبــان خــود می رســانید کــه در دنیــای آفالیــن نیــز حضــور فعــال دارید. 
البتــه ایــن نــوع از فراخــوان بــه عمــل فصلــی اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه فقــط در طــی 
یــک بــازه زمانــی خــاص می توانــد در صفحــه یــا صفحــات وب ســایت شــما وجــود 

داشــته باشــد.
 

8. تکمیل یک نظرسنجی
فراخــوان بــه عمــل می توانــد در انجــام تحقیقــات مختلــف نیــز بــه شــما کمــک کنــد. 
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ــات بیشــتری از  ــد اطالع ــرای شــرکت در نظرســنجی می توانی ــران ب ــا دعــوت از کارب ب
ــرای  ــری را ب ــتراتژی های بهت ــات، اس ــن اطالع ــق همی ــد و از طری ــب کنی ــا کس آن ه

کســب وکار خــود تدویــن کنیــد.
توجــه داشــته باشــید کــه انــواع فراخــوان بــه عمــل بــه مــوارد بــاال محــدود نمی شــود 
و آنچــه کــه در اینجــا ذکــر شــد تنهــا مشــتی نمونــه خــروار اســت کــه می توانــد بــرای 

ایجــاد فراخــوان بــه عمل هــای مختلــف بــه شــما ایــده بدهــد.

بیشتر بخوانید: مفهوم تجربه کاربری و تفاوت آن با رابط کاربری
 

حرف آخر
ــه در  ــی اســت ک ــف ســایت ضرورت ــه عمــل در قســمت های مختل وجــود فراخــوان ب
ــما از  ــه ش ــید ک ــته باش ــر داش ــه خاط ــود. ب ــه می ش ــده گرفت ــوارد نادی ــیاری از م بس
ــد انتظــار داشــته باشــید کــه  ــد و نمی توانی ــدازی وب ســایت خــود هدفــی داری راه ان
ــردارد را  ــد ب ــق آن بای ــرای تحق ــه ب ــی ک ــان خــودش هــدف شــما و قدم های مخاطبت
ــوان  ــه عمل هــای مناســب به عن ــا اســتفاده از فراخــوان ب ــد ب ــه بای ــد؛ بلک کشــف کن
چــراغ راهنمــا در جــای جــای وب ســایت و وبــالگ خــود دســت وی را بگیریــد و او را 

در مســیر مناســب و مــورد نظــر خــود هدایــت کنیــد.
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