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ی امروز، میل بشر برای برآوردن نیازهای شخصی خود به صورت در دنیای پیچیده
آنالین، بسیار بیشتر از گذشته شده است. هر فرد به سایتی خاص یا فروشگاهی آنالین 

 جا تهیه کند. اش را از هماناعتماد کرده و سعی دارد تا کاالهای درخواستی
اند که هر روز باید ضوع را به خوبی فهمیدهها و مشاغل آنالین، این موصاحبان سایت

شان را گسترش دهند ی مخاطبانای تازه و جدید باشند تا دامنهدر پی فراگیری نکته
 چنان حفظ کنند. های قدیمی خود را همو از طرفی هم مشتری

 
های خود برای خرید به دنبال اطالعات تماس از فروشنده و یا مردم همیشه در انتخاب

آمدی، مشکل خود را حل و باشند تا بتوانند در صورت بروز هرگونه پیشاه میفروشگ
ی ای دارند، صفحهها به آن توجه ویژهفصل کنند؛ بنابراین اولین فاکتوری که مشتری

 تماس با ما در سایت است که در واقع پل ارتباطی بین فروشنده و خریدار است. 
 

تا مخاطبان بتوانند به سهولت با فروشنده  ای طراحی شوداین قسمت، باید به گونه
ارتباط بگیرند؛ یعنی عناصر قرار گرفته در آن باید از هرگونه پیچیدگی و دشواری به دور 

گویی پرهیز کنند و اطالعات مفید و کاملی را در اختیار مخاطبین خود باشند، ازگزافه
شکالت احتمالی و سواالت قرار دهند؛ از طرف دیگر از آنجایی که این قسمت برای رفع م

 ایجاد شده در ذهن مخاطب به وجود آمده است، پس در ایجاد رفتار گرم و صمیمانه
 .با کاربران اهمیت بسیار زیادی دارد

 

شما باید هر لحظه در دسترس بوده و انتظارات خریداران خود را برآورده کنید. با لبخند 
تا جای ممکن پاسخ دهید. رعایت این  ها راوارد گفتگوی دوستانه شوید و سواالت آن

کند تا بتوانید نرخ تبدیل خود را افزایش دهید و حتی نکات، کمک بسیار زیادی می
های ثابت و پروپا اند، جزو مشتریخیلی از مخاطبان را که برای بازدید به سایت آمده

 .قرص خود کنید
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تماس با ما ( وجود دارند را ی قبل از هر چیز، اشتباهات رایجی که در طراحی ) صفحه
با هم بررسی کرده و در ادامه، عوامل موثر برای داشتن یک صفحه تماس خوب را برای 

 .ایم تا بتوانید گامی در جهت پیشرفت و ارتقاء شغلی خود برداریدشما لیست کرده

 

 اشتباهات رایج در طراحی صفحات تماس با ما

 اردی تماسی ندسایت مورد نظر، هیچ صفحه( 1

ی تماسی این است که هیچ صفحه سایتوب طراحی ترین اشتباهاتیکی از بزرگ
ها سایتها شخصی شده و مالکین وببرای آن وجود ندارد. چندیست طراحی سایت

های ها در شبکهآنهای خود که به معنی عضویت فقط به قرار دادن آیکون
 کنند.ست، آن هم در قسمت باالیی سایت، بسنده میاجتماعی
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برد که شما حضوری این کار از جهتی خوب است، چون مشتری به این حقیقت پی می 
های اجتماعی دارید، اما از جهتی هم خوب نیست! چون بعضی پررنگ و فعال در شبکه

ها فقط به دنبال کسب اطالعات و بعضی از آن های اجتماعی نیستندشبکه از مردم عضو
ی در مورد محصوالت و خدمات شما هستند. وقتی کاربری ببیند که سایت، صفحه

اید و این تماس با ما ندارد، ممکن است با خود فکر کند که هیچ اهمیتی به او نداده
 .گذاردتصور، تاثیر منفی روی کسب و کار شما می

 

 تماس با ما سخت استی دسترسی به صفحه( 2

گردد، آن را پیدا بعضی مواقع، هر چه کاربر به دنبال این قسمت در سایت شما می
سایت به بازی کند. این در حقیقت به این معنی است که تماس با مسئول وبنمی

شود که مشتری بازیگر آن است و بدتر از آن این است که خریدار مجبور شود تبدیل می
سایت شما زیر و رو کند و شما هم به در وبحتی سرچ گوگل را به دنبال این قسمت 

 خاطر طراحی بد رابط کاربری، یک مشتری بالقوه را از دست بدهید. 
سایت گیرد، ممکن است خسته و نا امید شده و وبای نمیوقتی کاربر ببیند هیچ نتیجه

 .شما را ترک کند
 

 ضروری در طراحی فرم تماسفاکتورهای زائد و غیر( 3

ای شدن در آن نیازمند تمرین و تماس با ما یک هنر است و حرفه یطراحی صفحه
باشد و حتی وقوع خطا و اشتباه هم در آن باالست. صفحات ممارست فراوان می

 :تماس، معموال به دو گروه تقسیم می شوند

 

 .ها فیلد کافی وجود نداردیا در آن .1

 

 شود. ها به قدری زیاد است که ماجرا ترسناک مییا تعداد فیلد .2
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کنند! حقیقت ماجرا این است که تان را هم طلب میبعضی اوقات حتی اسم پدربزرگ
ای را ندارد، آن هم کاربر، زمان کافی برای پر کردن چنین فرم طوالنی و خارج از حوصله

کند یا خیر. در مجموع بهتر که بداند کد تخفیف فروشگاه شما کار میفقط برای این
دو دقیقه از کاربر زمان بگیرد، در غیر این صورت احتماال شما  است تکمیل فرم، فقط

 به اضافی فیلد هر افزودن. ایدضروری و بی موردی را در فرم خود گنجاندهسواالت غیر
 .دهدمی کاهش درصد 10 تا کاربر توسط را آن تکمیل شانس فرم، یک

 

 نداردی تماس، به خودی خود و تنهایی، کارایی الزم را فرم صفحه( 4

ها راهی بسیار خوب برای تماس بین فروشنده و کاربر هستند، اما توجه اکثر اوقات فرم
داشته باشید که خریدار برای امر مهمی قصد تماس با شما را دارد، پس لطفا او را 
محدود نکنید. قرار دادن بیشتر از یک راه ارتباطی، همیشه شما را در دسترس مخاطب 

راه تماس با شما هم تلفن است. اگر تمایلی به گذاشتن شماره  دهد و بهترینقرار می
های فضای مجازی خود را توانید آیکونتلفن خود یا فروشگاه در سایت ندارید، می

 .بیشتر کنید

 

 کاربران باید از ارسال پیام خود به شما مطمئن شوند( 5

های گوناگون، مها پیش آمده است که کاربر پس از صرف زمان زیاد و پرکردن فربار
کند. این مسئله موجب سرخوردگی و نا امیدی هیچ پیامی از جانب شما دریافت نمی

توجهی شما کند که هیچ کس پیامش را ندیده است. بیشود، چون حس میاو می
تان را نیز از دست های احتمالیی بزرگی بخورید و حتی مشتریشود لطمهباعث می

توانید به راحتی شخصی را مسئول انجام این کار یبدهید. برای حل این مشکل، م
هایی تان را به یکی از ایمیلتوانید فرمکه شما میکنید تا این ماجرا را پیگیری کند یا این

 .کنید، وصل نماییدکه مرتب چک می
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 کنندهایی که کار نمیفرم (6

و این امری  سایت به هر دلیلی از کار بیفتدبعضی اوقات ممکن است بخشی از وب
طبیعی و عادی است، اما به این معنی نیست که نواقص و معایب آن بخش نباید 

ها تقصیر طراح سایت نیست، اما مردم به این برطرف شود.گاهی از کار افتادن فرم
 گردند تا سایت را ترک کنند.موضوع هیچ کاری ندارند، چون دنبال بهانه می

 

ها ها را چک کنید؛ مخصوصا اگر تازگیاهیانه، فرمبهترین کار این است که به شکل م 
شود تا از هرگونه مشکل و اختالل پیام جدیدی دریافت نکرده باشید. این کار موجب می

 .در سایت خود با خبر شده و بالفاصله در صدد رفع نواقص برآیید

 

 .تان باشیدیادتان باشد که همیشه در حال ارتقای صفحه تماس

هایی وجود داشته همه موانع و مشکالت، باز هم ممکن است حفره با وجود شناسایی
عوامل .باشد که از آن بی خبر مانده باشید و باعث از دست رفتن مشتریان شما بشوند

، کاهش اصطکاک فرم تماس و نوع بیان به AB طلبد، تستدیگر که توجه شما را می
 .های فرم استکار رفته در دکمه
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ی تماس با ما و نکاتی برای ارتقاء این ههای صفحویژگی
 سایت شماقسمت از وب

قبل از انجام هر کاری توضیح بدهید که صفحه تماس با مای شما چه هدفی را دنبال 
توانید های مختلفی میکند و این قسمت به چه منظور طراحی شده است؟ از راهمی

 :این کار را انجام دهید

 راه برای برقراری ارتباط میان کاربر و فروشندهبهترین : اجتماعی هایرسانه .1

 

این اطالعات شامل ایمیل شما، شماره تماس یا آدرس فروشگاه : الزم اطالعات درج .2
 .باشدمی
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راحتی کاربران برای شما باید بسیار مهم باشد؛ بنابراین با تبدیل : ایمیل کردن لینک .3
کاربران خود بدهید تا به سهولت و تان به یک لینک، این اختیار را به آدرس ایمیل

 .تر با شما ارتباط برقرار کنندراحتی هر چه تمام

 

شوند و گاهی برخی کاربران از ارسال ایمیل خسته می: تماس برای فرمی دادن قرار .4
های دیگری را امتحان کنند؛ بنابراین یک فرم تماس در این زمینه اند تا روشمایل

 .بسیار کمک کننده است

 

این کار، اعتماد کاربران را به شما : ما با ارتباط قسمت در نقشه یا Map یک گذاشتن .5
 .ها به راحتی شما را پیدا کنندشود تا آنبرد و باعث میبسیار باال می
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