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ــرای  ــه ب ــی ک ــه ســیاه و تخفیف هــای خوب ــا جمع ــدی ی ــک فرای ــاره بل ــا درب ــه م هم
ــه  ــد ک ــا می دانی ــا آی ــم. ام ــود دارد، می دانی ــن روز وج ــود در ای ــا وج ــد کااله خری

ــم؟ ــتفاده کنی ــز اس ــود نی ــی خ ــب وکار اینترنت ــن روز در کس ــوان از ای ــه می ت چگون

ایــن روزهــا بــا تبدیل شــدن تصــّورات مبتنــی بــر شــکل گیری »دهکــده جهانــی« بــه 
ــان دارد  ــه در آن جری ــه آنچــه ک ــی و بی توجهــی ب ــی از جامعــه جهان واقعیــت، جدای
بیــش از گذشــته بی معنــا و حتــی آســیب زا شــده اســت. ایــن واقعیــت به خصــوص 
در دنیــای دیجیتــال کــه مرزهــای بیــن قاره هــا و کشــورها را عمــاً محــو کــرده بیشــتر 

ــد. ــدا می کن ــود پی نم
یکــی از موضوعاتــی کــه به شــدت بــه تغییــرات و رویدادهــای جــاری جهــان وابســته 
اســت، تجــارت و به خصــوص تجــارت الکترونیکــی اســت. درواقــع، تک تــک رویدادهــا 
ــی در  ــورهای صنعت ــای کش ــوص بازاره ــان و به خص ــای جه ــه در بازاره ــی ک و اتفاقات
ــن  ــی از ای ــورها دارد. یک ــایر کش ــای س ــر بازاره ــی ب ــر قابل توجه ــت تأثی ــان اس جری
رویدادهــای تأثیرگــذار بــر بــازار کشــورهای مختلــف کــه چنــدی اســت کــه در کشــور ما 
ــدادی  ــرده، روی ــن جابازک ــگاه های آنای ــًا در فروش ــف و مخصوص ــز به عناوین مختل نی
موســوم بــه »بلــک فرایــدی« )Black Friday( یــا جمعــه ســیاه اســت. در ایــن مقالــه 
قصــد داریــم بــا بلــک فرایــدی، تاریخچــه آن، بلــک فرایــدی در کشــورهای مختلــف 
و ازجملــه ایــران و همچنیــن مختصــری از آمــار مرتبــط بــا ایــن رویــداد مهــم آشــنا 
شــویم. در پایــان نیــز بــه ذکــر برخــی از مهم تریــن نــکات بــرای فــروش هرچــه بیشــتر 
در ایــن مناســبت خــاص خواهیــم پرداخــت؛ امــا پیــش از هــر چیــزی بایــد بــه ایــن 

ســؤال پاســخ بدهیــم کــه بلــک فرایــدی دقیقــًا چیســت.

بیستر بدانید: استارت آپ های ایران در سال 1400

»بلک فرایدی« یا جمعه سیاه چیست؟
ــاه  ــه م ــن جمع ــا آخری ــادل ب ــه مع ــد شــکرگزاری )Thanksgiving( ک ــد از عی روز بع
نوامبــر هرســال خواهــد بــود در ایاالت متحــده بــه جمعــه ســیاه معــروف اســت. ایــن 
ــال  ــد س ــل خری ــاز فص ــوان آغ ــمی به عن ــور غیررس ــا به ط ــمًا ی ــی آن رس روز و حوال
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ــی در  ــر اینترنت ــی و غی ــگاه های اینترنت ــه فروش ــًا هم ــود. تقریب ــناخته می ش ــو ش ن
ــرادی  ــًا اف ــد و طبیعت ــه راه می اندازن ــاده ب ــروش فوق الع ــنواره های ف ــن روز جش ای
ــد. در  ــگ می آورن ــه چن ــری را ب ــای خاص ت ــوند تخفیف ه ــت به کار ش ــر دس ــه زودت ک
ــا  مــورد فروشــگاه های فیزیکــی، بســیاری از مــردم ســاعت ها در صــف می ایســتند ت
تخفیف هــای تکــرار نشــدنی ســال را از دســت ندهنــد. در ســال های اخیــر و بــا رشــد 
سرســام آور فروشــگاه های اینترنتــی، فــروش بلــک فرایــدی قبــل از روز جمعــه شــروع 
 Cyber( می شــود و تــا چنــد روز بعــدازآن هــم بــا عناوینــی ماننــد دوشــنبه ســایبری

ــد. ــدا می کن ــه پی Monday( ادام

 

 

»بلک فرایدی« چگونه و از کجا شکل گرفت؟
ــهر  ــن ش ــس ای ــا دارد. پلی ــهر فیادلفی ــه در ش ــدی« ریش ــک فرای ــارت »بل ــًا عب اساس
در دهــه 1950 از شــلوغی و ترافیکــی کــه بعــد از عیــد شــکرگزاری بــه خاطــر برگــزاری 
یــک بــازی فوتبــال آمریکایــی در روز شــنبه هرســال توســط اقشــار مختلــف و ازجملــه 
مشــتاقان خریــد در فیادلفیــا ایجــاد می شــد بــه تنــگ آمــده بــود و لــذا روز جمعــه 
بعــد از عیــد شــکرگزاری را یــک روز »ســیاه« قلمــداد می کــرد. در ســال 1961 ایــن  عبارت 
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ــنده های  ــان و فروش ــه بازرگان ــود ک ــاده ب ــا افت ــر زبان ه ــر س ــا ب ــدر در فیادلفی آن ق
شــهر تــاش کردنــد تــا بــا تغییــر آن بــه »بیــگ فرایــدی« بــه معنــی جمعــه بــزرگ بــار 
معنایــی منفــی آن را از بیــن ببرنــد کــه البتــه موفــق نبودنــد. جالــب اینجاســت کــه 
ــا ســال 1985 حتــی در ســطح ایاالت متحــده  ــی آن ت ــای کنون ــه معن ــک فرایــدی ب بل
ــا  ــه فروشــنده ها ب ــود ک ــادی ب ــع، در دهــه 1980 می ــود. درواق ــداول نب ــاد مت ــز زی نی
تکیه بــر داســتان ســیاهِی رنــگ ســود و قرمــزی ضــرر، راهــی بــرای بازتعریــف بلــک 
فرایــدی و تبدیــل آن بــه مفهومــی کــه حــس مثبتــی را ایجــاد می کنــد پیــدا کردنــد. 
ــه بحــران اقتصــادی و  ــای فــروش ب ــارت »بلــک فرایــدی« در خــارج از دنی ــًا عب ضمن
ــل از  ــال قب ــتر از صدس ــادی )بیش ــال 1869 می ــپتامبر س ــا در 24 س ــازار ط ــقوط ب س
ــه  ــتریت ک ــرمایه گذار وال اس ــط دو س ــه توس ــه ای ک ــاره دارد: فاجع ــاال( اش ــرای ب ماج
قصــد داشــتند تــا بــا خریــد افسارگســیخته طــا کنتــرل قیمت هــا را در دســت بگیرنــد 
ــه  ــور ک ــخ مذک ــت. در تاری ــکل گرف ــد، ش ــگ بیاورن ــه چن ــاوری را ب ــود غیرقابل ب و س
ازقضــا جمعــه هــم بــود، ایــن دسیســه برمــا شــد، بــازار ســقوط کــرد و همــه را بــه 

ورشکســتگی کشــاند.
بــه هــر ترتیــب، باالخــره داســتان ســاخته شــده توســط فروشــنده ها در ذهــن مــردم 
ــا فرامــوش شــد. از آن زمــان، ایــن  ــر آن در فیادلفی ــاد و ریشــه های تاریک ت جــا افت
رونــق یــک روزه در فــروش بــه یــک رویــداد )حداقــل( چهــارروزه تبدیل شــده و شــنبه 
و یکشــنبه و همچنیــن دوشــنبه ســایبری )کــه درواقــع بلــک فرایــدی فروشــگاه های 
ــر کار  ــال زودت ــگاه ها هرس ــت. فروش ــده اس ــه آن اضافه ش ــز ب ــت( نی ــی اس اینترنت
ــد  ــه بع ــد بافاصل ــد می توانن ــداران عاقه من ــد و بســیاری از خری ــاز می کنن خــود را آغ

از صــرف غــذای مخصــوص عیــد شــکرگزاری راهــی بــازار شــوند.

بلک فرایدی در کشورهای دیگر
ــه  ــان ب ــن هیج ــا ای ــت، ام ــده آمریکاس ــدی، ایاالت متح ــک فرای ــه زادگاه بل بااینک
ــدی در ســال  ــک فرای ــال، بل ــرده اســت. به عنوان مث ــز ســرایت ک ــر نی کشــورهای دیگ
ــل از آن  ــد. قب ــتان ش ــگ انگلس ــازون )amazon.co.uk( وارد فرهن ــط آم 2010 توس
معروف تریــن روز خریــد در ایــن کشــور »باکســینگ دی« بــود. بســیاری از کانادایی هــا 
نیــز بــرای خریــد در بلــک فرایــدی بــه آمریــکا ســفر می کننــد، البتــه بــه دلیل قیمــت ارز 
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ایــن مراجعــات کاهــش پیداکــرده اســت. جالــب اینکــه حــدود 6.4 میلیــون کانادایــی 
ــد. ــل می کنن ــن روز را تعطی ای

ــه محبوبیــت قابل توجهــی  ــک فرایــدی در آن هــا ب ــه دیگــر کشــورهایی کــه بل ازجمل
ــن،  ــوئیس، اوکرای ــان، س ــروژ، آلم ــد، ن ــه، هلن ــه فرانس ــوان ب ــرده می ت ــت پیداک دس
رومانــی، اتریــش، پاکســتان، هنــد، آفریقــای جنوبــی، اســترالیا و نیوزیلنــد اشــاره کــرد. 
در کشــور امــارات متحــده عربــی هــم ایــن روز معمــوالً بــا عنــوان »وایــت فرایــدی« 
ــوص  ــی و به خص ــکای جنوب ــود. در آمری ــناخته می ش ــفید ش ــه س ــی جمع ــه معن ب
ــک  ــت. بل ــر اس ــدی محبوب ت ــک فرای ــایبری از بل ــنبه س ــیلی، دوش ــن و ش در آرژانتی
 )Singles’ Day( فرایــدی کشــور چیــن هــم معمــوالً روزی موســوم بــه روز مجردهــا

ــود. ــزار می ش ــال برگ ــه در 11/11 هرس ــت ک اس

دوره آموزشی مرتبط: دوره آناین 100 نکته طایی بازاریابی اینترنتی
 

بلک فرایدی در ایران
ــو )در 6 آذر  ــاس کان توســط بامیل ــار در مقی ــن ب ــرای اولی ــران ب ــدی در ای ــک فرای بل
1394( اجــرا شــد. بــر طبــق آمــار ارائه شــده توســط ایــن شــرکت، در روز اجــرای ایــن 
طــرح در هــر ثانیــه 20 ســفارش ثبت شــده و حجــم ســفارش 15 برابــر روزهــای معمــول 
بــوده کــه درمجمــوع بــه رقــم بی ســابقه 60 هــزار رســیده اســت. بامیلــو از ســال های 

بعــد از عنــوان »حراجمعــه« اســتفاده کــرده اســت.
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ــد  ــن رون ــه ای ــز ب ــف نی ــی مختل ــر اینترنت ــی و غی ــگاه های اینترنت ــه، فروش در ادام
ــه  ــرد ک ــاره ک ــی کاال اش ــه دیج ــوان ب ــا می ت ــن آن ه ــه بزرگ تری ــه ازجمل ــتند ک پیوس
ــه خــود، تحــت  ــاده آخــر هفت ــروش فوق الع ــن ف ــزاری کمپی ــا برگ از ســال گذشــته ب

ــن عرصــه شــده اســت. ــد« وارد ای ــه خری ــه ب ــوان »جمع عن

 

 

باالترین تخفیف ها در بلک فرایدی
 AMA.org البتــه هــر فروشــگاهی برنامــه خــاص خــود را دارد، امــا بــر اســاس آمــار
از ســال 2016، میانگیــن تقریبــی تخفیف هــای خــاص بلــک فرایــدی ازاین قــرار بــوده 

اســت:
حوزه سفر: 60 درصد	 
لوازم اداری: 50 درصد	 
لوازم الکترونیکی: 47 درصد	 
پوشاک: 32 درصد	 
اقام کادویی: 31 درصد	 
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ــز  ــدی نی ــک فرای ــا بل ــط ب ــر مرتب ــای دیگ ــورد از آماره ــد م ــه چن ــه ب ــت ک ــد نیس ب
ــم: ــی بیندازی نگاه

تقریبــًا یــک چهــارم عاقه منــدان بــه خریــد در بلــک فرایــدی حاضرنــد کــه شــب 	 
قبــل را در بیــرون از خانــه ســپری کننــد؛

تقریبــًا یــک پنجــم کل فــروش فصل تعطیــات در طول چنــد روز بین روز شــکرگزاری 	 
و دوشــنبه ســایبری رقــم می خورد؛

صرفــًا رقــم پرداخــت موبایلــی در بلــک فرایــدی بــه چیــزی بیشــتر از یــک میلیــارد 	 
دالر می رســد؛

ــود 	  ــه رک ــدی در طــول دهــه گذشــته ب ــک فرای ــد در بل ــا کاهــش ســاالنه خری تنه
ــی  ــن صنعت ــه میانگی ــم اگرچ ــال ه ــن س ــردد. در ای ــال 2008 برمی گ ــادی س اقتص
داو جونــز هــزاران واحــد افــت را نشــان مــی داد، امــا کاهــش ســاالنه فــروش بلــک 

فرایــدی تنهــا 4.6 درصــد بــود.
ــدون شــک در ســال جــاری  ــا ب ــه ســال های گذشــته اســت، ام ــوط ب ــار مرب ــن آم ای
هــم رونــد صعــودی فــروش بلــک فرایــدی حفــظ خواهــد شــد. درواقــع، پیش بینــی 
ــال  ــرای س ــده ب ــدی در ایاالت متح ــک فرای ــی بل ــروش اینترنت ــط ف ــه فق ــود ک می ش
2018 میــادی بــا 15.31 درصــد رشــد بــه 5.80 میلیــارد دالر برســد! ایــن آمــار و ارقــام 
ــن  ــروش آنای ــوص ف ــروش و به خص ــای ف ــاالن دنی ــرای فع ــن روز را ب ــت ای اهمی
ــر شــد،  ــب ذک ــن مطل ــدای ای ــه در ابت ــه آنچــه ک ــا توجــه ب ــد و ب ــدان می کن صدچن
ــذرد  ــه در آن ســو می گ ــه آنچــه ک ــم نســبت ب ــز در این ســوی آب هــا نمی توانی ــا نی م
ــن  ــه ای ــتراتژی هایی را در ادام ــکات و اس ــا، ن ــن، ایده ه ــیم؛ بنابرای ــاوت باش بی تف
مطلــب برخواهیــم شــمرد کــه معمــوالً در ایــن ایــام از آن هــا اســتفاده می شــود. توجــه 
ــه  ــا جامع ــگام ب ــا هم ــرد ت ــه شــما کمــک خواهــد ک ــوارد ب ــن م ــه کار بســتن ای و ب
ــه  ــی ک ــا دســت کم در کمپین های ــی را شــاهد باشــید ی ــروش و رشــد خوب ــی، ف جهان
ــته  ــری داش ــرد موفقیت آمیزت ــد عملک ــه راه می اندازی ــاص ب ــبت های خ ــرای مناس ب

باشــید.
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نکات مهم برای موفقیت هرچه بیشتر در بلک فرایدی

 
1. یک استراتژی مناسب برای فروش تدوین کنید

ــل  ــان فص ــدی را از پای ــک فرای ــرای بل ــود ب ــزی خ ــب وکارها برنامه ری ــیاری از کس بس
تعطیــات قبلــی آغــاز می کننــد کــه ایــن یــک ضــرورت اســت. بــرای اینکــه بتوانیــد 
یــک اســتراتژی مناســب بــرای فــروش طراحــی کنیــد بایــد بــه تاکتیک هــای زیــر نیــز 

توجــه کنیــد:
ــق 	  ــمار از طری ــش روزش ــاً نمای ــدی، مث ــک فرای ــی بل ــان زای ــن هیج ــاد کمپی ایج

ــابه ــوارد مش ــی و م ــبکه های اجتماع ــل، ش ــات، ایمی تبلیغ
ــل از 	  ــای قب ــول هفته ه ــدی در ط ــک فرای ــل از بل ــای قب ــژه و تخفیف ه ــروش وی ف

ــد  ــی می توانی ــد. حت ــه دهی ــری ارائ ــای دیگ ــد تخفیف ه ــی، می توانی ــداد اصل روی
مســابقه برگــزار کنیــد

نمایــش گوشــه ای از پیشــنهادها و تخفیف هــای بســیار خاصــی کــه در روز موعــود 	 
یــا حتــی زودتــر ارائــه خواهیــد کــرد
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داشــتن یــک اســتراتژی تبلیغاتــی واحــد و هماهنــگ در تمامــی کانال هــای 	 
اینترنتــی )وب ســایت، ایمیــل، شــبکه های اجتماعــی و مــوارد دیگــر( و همچنیــن 
کمــک گرفتــن از اینفلوئنســرها )افــراد تأثیرگــذار( و ســایرین )مثــاً بــا اســتفاده از 

ــری ــروش حداکث ــدف ف ــا ه ــارکتی( ب ــروش مش ــای ف برنامه ه
ــد 	  ــه خری ــودی ک ــه ن ــتریان دقیق ــرای مش ــاده ب ــروش فوق الع ــف و ف ــه تخفی ارائ

خــود را بــه بعــد از بلــک فرایــدی موکــول می کننــد )بــا تأکیــد بــر کادوپیــچ شــدن 
محصــوالت و موعــد ارســال در طــول مــاه بعــد(.

بیشــتر بخوانیــد: 8 اشــتباه کــه کســب و کارهــای کوچــک در شــروع تجــارت آنایــن 
مرتکــب مــی شــوند

2. پیشنهادات جذاب و عامه پسند ارائه دهید
تخفیــف 15 یــا 20 درصــدی در ایامــی مثــل بلــک فرایــدی نمی توانــد عملکــرد 
ــبت هایی،  ــن مناس ــه  چنی ــید ک ــته باش ــر داش ــه خاط ــد. ب ــته باش ــاده ای داش فوق الع
ــه  ــه وجه ــوردن ب ــه خ ــدون لطم ــت ب ــن آوردن قیم ــرای پایی ــما ب ــت ش ــا فرص تنه

ــد. ــردن نباش ــل رد ک ــه قاب ــد ک ــنهاد هایی بدهی ــن پیش ــت؛ بنابرای ــان اس برندت
ــه  ــته روی هم ــال گذش ــدی س ــک فرای ــی در بل ــنده های آمریکای ــی از فروش ــاً یک مث
ــنبه  ــرای دوش ــت و ب ــدی گذاش ــف 55 درص ــک تخفی ــود ی ــی خ ــای آفتاب عینک ه
ســایبری، یــک تخفیــف 40 درصــدی را هــم بــرای همــه عینک هــای اســکی خــود در 
نظــر گرفــت. نتیجــه ایــن شــد کــه فــروش ســاالنه ایــن فروشــنده 10 برابــر افزایــش 

پیــدا کــرد.
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3. برای مشتریان خاص تان به مال خود آتش بزنید
ــما  ــب وکار ش ــرمایه های کس ــن س ــی از مهم تری ــان یک ــا وفادارت ــاص ی ــتریان خ مش
هســتند و ارزش ایــن را دارنــد کــه یک بــار در ســال بــه خاطــر آن هــا آتــش بزنیــد بــه 
مالتــان! بنابرایــن می توانیــد بــرای بهتریــن مشــتریان خــود تخفیف هــا و پیشــنهادات 
ــل کــه  ــد، یــک ایمی ــه می توانی ــوان نمون ــد. به عن ــری را در نظــر بگیری ــر و خاص ت بهت
حــاوی یــک کــد تخفیــف 80 درصــدی بــرای همــه محصــوالت ســایت اســت را بــرای 
گــروه مشــتریان خــاص یــا VIP کســب وکارتان ارســال  کنیــد. ایــن هــم یک اســتراتژی 
ــا یــک گروه بنــدی  ــر طبــق یــک گــزارش آمــاری، ایمیل هایــی کــه ب ــر اســت و ب مؤث
دقیــق )بــه مــورد شــماره 8 مراجعــه کنیــد( بــرای مشــتریان خــاص )کــه معمــوالً فقــط 
ــال  ــد( ارس ــکیل می دهن ــما را تش ــای ش ــت ایمیل ه ــد کل فهرس ــا 5 درص ــن 3 ت بی
می شــوند، عملکــرد بســیار بهتــری در مقایســه بــا ایمیل هایــی دارنــد کــه بــرای ســایر 

اعضــای فهرســت ارســال می شــوند.

4. زودتر دست به کار شوید
ــه  ــه البت ــد، ک ــاق می افت ــدی اتف ــک فرای ــد کردن هــا در روز بل معمــوالً بیشــترین خری
کامــاً هــم منطقــی اســت، امــا بســیاری از مــردم زودتــر از ایــن روز اقــدام بــه خریــد 
می کننــد. بــد نیســت بدانیــد کــه فــروش اینترنتــی در ســال 2017 هــرروز بــه مــدت 
ــت .  ــوده اس ــارد دالر ب ــک میلی ــتر از ی ــدی، بیش ــک فرای ــل از بل ــی قب 23 روز متوال
ایــن رونــد بــه »بلــک نوامبــر« یــا نوامبــر ســیاه معــروف اســت. برنامــه شــما بایــد 
حــول محــور ایجــاد یــک جــّو مثبــت نســبت بــه برنــد و افزایــش آگاهــی نســبت بــه 
محصــوالت آن بچرخــد. بســیاری از فروشــندگان از ایــن فرصــت بــرای ســرمایه گذاری 
بــر روی تبلیغــات ویدیویــی و ویدیــو مارکتینــگ اســتفاده می کننــد، چراکــه احتمــال 
خریــد افــرادی کــه ویدیــو تماشــا می کننــد تقریبــًا دو برابــر افــرادی اســت کــه چنیــن 

امکانــی را ندارنــد.
ــد.  ــم نیندازی ــز از قل ــان« را نی ــاح »دهان به ده ــات به اصط ــن، تبلیغ ــر ای ــاوه ب ع
ــه  ــردم ب ــه م ــت ک ــی اس ــنهادات و توصیه های ــان پیش ــاح، هم ــن اصط ــور از ای منظ
یکدیگــر می کننــد و در دنیــای اینترنــت در قالب هایــی ماننــد اشــتراک گذاری، نقــد و  
ارائــه نظــرات مثبــت در می آیــد. درواقــع، همیــن توصیه هاســت کــه عامــل 74 درصــد 
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ــرای دعــوت از  ــن ب ــک کمپی ــد ی ــن منظــور می توانی ــه ای ــردم اســت. ب خریدهــای م
دوســتان )بــا یــک اســم دهان پرکــن( بــه راه بیندازیــد یــا بــرای جلب توجــه و جــذب 

ترافیــک از اینفلوئنســرها و اینفلوئنســر مارکتینــگ کمــک بگیریــد.

 

 

5. برای شروع روی برخی از محصوالت تخفیف بگذارید
ــد  ــرای فروشــندگان پیــش می آی ــا تخفیــف دادن ب چالشــی کــه معمــوالً در رابطــه ب
ایــن اســت کــه اگــر زودتــر شــروع کننــد، ارائــه تخفیف هایــی کــه مشتریانشــان بــه 
آن هــا عــادت کــرده و انتظــارش را دارنــد دشــوارتر می شــود. بــرای رفــع ایــن مشــکل، 
ــواع  ــد روی ان ــود می توانی ــوالت موج ــه محص ــر روی هم ــف دادن ب ــای تخفی به ج
و دســته بندی های مختلــف یــا خاصــی از موجودی تــان تخفیــف بدهیــد. ایــن 

اســتراتژی حداقــل ســه فایــده دارد:
باعث افزایش تدریجی فروش و حاشیه سود می شود؛	 
توجه مشترکان ایمیل و بازدیدکنندگان را حفظ می کند؛	 
تأثیر مثبتی بر اندازه موجودی تان و روند سفارش گیری تان خواهد داشت.	 

بیشتر بخوانید: هفت دلیل بر ضرورت وباگ برای کسب و کارهای آناین
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6. از عملکرد سایت تان کامالً مطمئن شوید
ــان طراحــی خــوب  ــد، ســایت ت ــزار مناســبی اســتفاده نکنی ــا نرم اف ــرم ی ــر از پلتف اگ
ــه  ــید ک ــته باش ــی داش ــرورهای ضعیف ــا ِس ــد ی ــته باش ــی نداش ــازی مطلوب و بهینه س
تاب وتــوان تحمــل ســاعات اوج ترافیــک را ندارنــد، حجــم انبوهــی از فــروش و 

ــن: ــد داد؛ بنابرای ــت خواهی ــان را از دس ــتریان وفادارت مش
ســرعت ســایت خــود را بررســی و بهینــه کنیــد: بــه خاطــر داشــته باشــید کــه 46 	 

درصــد از مشــتریان هرگــز بــه وب ســایتی کــه کنــد باشــد برنمی گردنــد، بنابرایــن 
تــا جایــی کــه امــکان دارد و بــه روش هــای مختلــف بــه دنبــال افزایــش ســرعت 
بارگــذاری ســایت فروشــگاه خــود باشــید. به عنوان مثــال، اگــر وب ســایتتان تصاویــر 
زیــادی دارد می توانیــد از ابــزاری مثــل Compressor.io بــرای کاهــش حجــم آن 

تصاویــر اســتفاده کنیــد.
ســایت تــان را فعــال نگه داریــد: داون تایــم )Downtime( یــا زمانــی کــه 	 

وب ســایت از دســترس خــارج می شــود بــرای کســب وکارتان مضــر اســت، و فقــط 
ــی  ــا ابزارهای ــت وب ســایتتان را ب ــن ظرفی ــد. بنابرای ــان را خوشــحال  می کن رقبای ت

ــد. ــان کنی ــا Blitz.io امتح ــل LoadImpact.com ی مث
از همه چیــز، از کدهــای ســایت گرفتــه تــا تصاویــر محصــوالت بــک آپ یا پشــتیبان 	 

ــک آپ  ــن ب ــه ای ــازی ب ــرود، نی ــش ب ــی پی ــز به خوب ــر همه چی ــید. اگ ــته باش داش
پیــدا نخواهیــد کــرد، امــا وجــود آن ضــرری نــدارد.

 
7. به صورت طبیعی حس چشم انتظاری ایجاد کنید

ــه شــکل گیری تصــورات الهام بخــش و  ــا مشــتریان، ب ــاط عاطفــی ب ــک ارتب ایجــاد ی
ایجــاد یــک حــس مثبــت در آنهــا کمــک می کنــد. یکــی از اســتراتژی های مؤثــر بــرای 
ایجــاد ایــن رابطــه، تنــد کــردن عطــش مشــتریان و چشــم به راه کــردن آن هاســت، تــا 

متقاعــد شــوند کــه بایــد مرتبــًا شــما را دنبــال کننــد تــا از قافلــه عقــب نماننــد.
به عنــوان نمونــه، یــک فروشــنده عینــک در ایاالت متحــده ده روز قبــل از بلــک فرایــدی 
ــپس دو روز  ــرد. س ــروع ک ــتاگرام ش ــود را در اینس ــتثنائی خ ــای اس ــغ تخفیف ه تبلی
ــدی  ــک فرای ــاده بل ــروش فوق الع ــن ف ــارت »بزرگ تری ــا عب ــود ب ــه روز موع ــده ب مان
تــا بــه امــروز« و هشــتگ #blackfriday بــا تمــام تــوان شــروع بــه جوســازی کــرد. 
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ــزه 500  ــا برگــزاری یــک مســابقه و اختصــاص جای ــور در همیــن حیــن ب شــرکت مزب
دالری بــه آن، شــور و اشــتیاقی در مشــتریان خــود بــه پــا کــرده بــود. طبیعتــًا تبلیغــات 
ــورت  ــه به ص ــی ک ــای هیجان ــد ج ــز نمی توان ــا هیچ چی ــت، ام ــروری اس ــی ض پول

طبیعــی ایجادشــده را پــر کنــد.

 

 

8. فهرست ایمیل های خود را بخش بندی کنید
ــظ  ــاد و حف ــتون های ایج ــی از س ــوان یک ــود را به عن ــگاه خ ــم جای ــوز ه ــل هن ایمی
فــروش در بلــک فرایــدی حفــظ کــرده اســت. البتــه در ارســال ایمیــل بایــد بــه محتــوا، 
ــا گیرنــده توجــه کنیــد. یکــی از بهتریــن کارهایــی کــه  زمــان ارســال و تناســب آن ب
می توانیــد بــا فهرســت ایمیل هایــی کــه در اختیــار داریــد انجــام دهیــد، بخش بنــدی 
)Segmentation( آنهــا اســت. هرچــه ایمیل هــا را بــه بخش هــای دقیق تــری 
ــه،  ــد. در نتیج ــال کنی ــب تری ارس ــای متناس ــد ایمیل ه ــد، می توانی ــدی کنی گروه بن
ــد. ــدا می کن ــش پی ــان افزای ــوری ایمیل های ت ــک خ ــدار کلی ــدن و مق ــاز ش ــزان ب می

به عنوان نمونه، می توانید این 9 گروه را برای بلک فرایدی در نظر بگیرید:
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مشتریان فصلی. 1
تازه واردها. 2
مشتریان خاص. 3
ــد و . 4 ــرخ می زنن ــروش چ ــات ف ــان صفح ــط در می ــه فق ــی ک ــا )آن های کاالگرده

خریــدی انجــام نمی دهنــد(
خریداران ثابت دسته بندی های خاص. 5
آن هایی که خریدی نداشته اند، اما عاقه خود را نشان داده اند. 6
آن هایی که به ایمیل ها توجهی نمی کنند. 7
آن هایی که خرید خود را نیمه کاره رها می کنند. 8
هدیه دهنده ها. 9

ــزه  ــه انگی ــد ک ــه کنی ــوق هایی ارائ ــت مش ــته بندی های 2، 4، 6 و 8 الزم اس ــرای دس ب
الزم بــرای تکمیــل فرآینــد خریــد را در مخاطــب بــه وجــود بیــاورد یــا حداقــل باعــث 
شــود کــه ایمیــل شــما بــاز شــود. البتــه پرواضــح اســت کــه تک تــک پیشــنهادها و 
ــا گــروه موردنظــر تنظیم شــده باشــد. به عنوان مثــال،  پیام هــا بایــد کامــاً متناســب ب
ــرانجام  ــه س ــود را ب ــد خ ــه خری ــماره 8 ک ــروه ش ــرای گ ــاک ب ــنده پوش ــک فروش ی
ــا خریدتــان می توانیــد کارت هــای هدیــه  نمی رســانند، ایــن ایمیــل را ارســال کــرد: ب
ارزشــمند دریافــت کنیــد. در مــورد افــرادی کــه ایمیل هــای شــما را نادیــده می گیرنــد، 
می توانیــد بــا پیشــنهاد ارســال رایــگان یــا ارســال یــک هدیــه همــراه بــا هــر خریــد، 

توجهشــان را جلــب کنیــد.

مقالــه مرتبــط: بازاریابــی ایمیلــی و هــر آنچــه بــرای کســب درآمــد از طریــق آن بایــد 
بدانیــد

 

9. همه چیز را برای خرید با موبایل بهینه سازی کنید
ــد از طریــق موبایــل  ــان همــه کاربردهــای تلفــن همــراه در ســال گذشــته، خری از می
بیشــترین رشــد )تــا 54 درصــد در ایاالت متحــده( را داشــته اســت. فــروش موبایلــی 
ــوان یکــی از پلتفرم هــای معــروف فــروش، در بلــک فرایــدی ســال  »شــاپیفای« به عن
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2017، معــادل 64 درصــد کل فــروش بــوده کــه رشــد 10 درصــدی را در مقایســه بــا ســال 
ــد. ــان می ده ــل از آن نش قب

بــا بهبــود منوهــا و تســهیل جابجایــی در ســایت، افزایــش ســرعت ســایت و همچنین 
فراهــم کــردن امــکان خریــد بــا حداقل تعــداد کلیــک بــرای کاربــران موبایــل می توانید 
فــروش موبایلــی بهتــری داشــته باشــید. یــک نکتــه مهــم را بــه خاطــر داشــته باشــید 
کــه طراحــی واکنــش گــرا )Responsive( لزومــًا بهینه ســازی بــرای موبایــل محســوب 
نمی شــود. البتــه درســت اســت کــه ایــن نــوع طراحــی از اینکــه کاربــر مجبــور بــه زوم 
ــًا  ــا ضرورت ــد، ام ــری می کن ــردن صفحــه شــود، جلوگی ــه چــپ و راســت ب ــردن و ب ک
یــک تجربــه عالــی بــرای بازدیدکننــدگان موبایلــی را رقــم نخواهــد زد. اساســًا طراحــی 
واکنــش گــرا باعــث می شــود کــه تجربــه دســکتاپ )رایانه هــای رومیــزی( در موبایــل 
ــل  ــران موبای ــاص کارب ــای خ ــخگوی نیازه ــا پاس ــد، ام ــر برس ــه نظ ــوب« ب ــم »خ ه

نخواهــد بــود. لــذا ایــن نکتــه را در هنــگام طراحــی در نظــر داشــته باشــید.

مقاله مرتبط: موبایل مارکتینگ چیست و چطور در آن موفق شویم؟
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ــد  ــم می گیرن ــوس تصمی ــه از روی ه ــی ک ــرای خریداران ــد را ب ــد خری 10. فرآین
خالصــه کنیــد

یــک گــزارش نشــان می دهــد کــه 40 درصــد از مجمــوع هزینه هایــی کــه در 
ــی  ــای آن ــا هوس ه ــی ی ــات ناگهان ــر تصمیم ــود از س ــن می ش ــگاه های آنای فروش
ــنگ ریزه ای را از  ــنگ و س ــر س ــد ه ــا بای ــن خریده ــش ای ــور افزای ــذا به منظ ــت. ل اس

ــد. ــر راه برداری س

11. از اتوماسیون کمک بگیرید
ــراری  ــای تک ــه کاره ــی ک ــرای اوقات ــا ب ــن روش ه ــن و مؤثرتری ــه تری ــی از  به صرف یک
زیــادی داریــد، کمــک گرفتــن از اتوماســیون اســت. درواقــع، بــا ســپردن برخــی از کارها 
بــه دســت اتوماســیون، کیفیــت فعالیت هــای ضــروری تکــراری را بهبــود می بخشــید. 
ازجملــه مــواردی ماننــد خدمــات مشــتریان، مدیریــت موجــودی، بازاریابــی و فــروش 

ــرد. ــّول ک ــیون مح ــه اتوماس ــوان ب ــی می ت را به راحت

حرف آخر
ــک  ــد بل ــی مانن ــی در رویدادهای ــه جهان ــا جامع ــدن ب ــگام مان ــدن و هم ــگام ش هم
ــی  ــنگ محک ــود، س ــما می ش ــب وکار ش ــد کس ــث رش ــه باع ــر اینک ــاوه ب ــدی ع فرای
اســت کــه می توانــد قــدرت و توانایــی شــما بــرای مدیریــت امــور مختلــف، از بازاریابی 
ــن،  ــد؛ بنابرای ــروش را نشــان داده و تقویــت کن ــر موجــودی و ف ــا نظــارت ب ــه ت گرفت
اگــر واقعــًا بــه دنبــال پیشــرفت در دنیــای کســب وکار هســتید، نبایــد فرصت هایــی 
ــزی و  ــا برنامه ری ــه ب ــه الزم و ضــروری اســت ک ــد، بلک ازاین دســت را از دســت بدهی
توجــه بــه راهکارهایــی کــه در بــاال بــه آن هــا اشــاره شــد و همچنین بــا در نظــر گرفتن 
ــت به کار  ــته اند، دس ــدم برداش ــه ق ــن زمین ــه در ای ــرکت هایی ک ــایر ش ــات س تجربی

شــوید و اقدامــات علمــی و عملــی مقتضــی را انجــام بدهیــد.
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