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 A/B Testسازی به روش های کوچک بهینهکتاب

 

است که به بررسی و  چند جلدییک مجموعه  جلد دومکتاب پیش روی شما، 
پردازد و شما در های مختلف میدر کمپانی تستA/B آنالیز جزییات چند تجربه 

ن های منتشر شده از ایتوانید شمارهصورت تمایل برای کسب اطالعات بیشتر می
 نتورک دنبال کنید.ها را در آکادمی ایسری کتاب

 

A/B Test ضرورت دارد؟ چیست و چرا 
تواند مشخص کنند که آیا طراحی نمیهای ما به تنهایی شویم که آنالیزای از تبلیغات متوجه میدر مرحله

جذب و هدایت ترافیک را دارند یا  وب، بنرها، صفحات فرود و... بهترین تاثیر را درشده برای صفحات انجام
 خیر؟ 

تند نگر هسدرست است که یک اصولی برای پیش بینی واکنش کاربران وجود دارد اما این اصول بسیار کلی
ترتیب، افتند را پوشش دهند. بدینهای مختلف اتفاق میدر طراحی هتوانند همه جزییاتی کو نمی

توان به طور قطعی نظر داد. ها نمیرفتارشناسیِ صد درصدی وجود ندارد و قبل از به نمایش گذاشتن طراحی
یش اها را جز به جز مورد آزمکاربران نسبت به عالئم، پارامترها و طراحی واکنش شناسی ومگر اینکه این رفتار

ها و استراتژی کمک شایانی خواهند سازی هرچه بیشتر طراحیها به بهینهاین آزمایش . باید گفتقرار دهیم
  کنند.را توجیه می A/B Testکرد و ضرورت انجام  

های مختلف یک المان شکل توانمفید است که بوسیله آن می یک تکنیک بسیار Test  A/Bبه طور کلی
. برای مثال در یک صفحه فرود همه اجزا ثابت است فقط ردیک نمونه ثابت با هم مقایسه ک مشخص را در

را B  و Aدو حالت  برای بر طرف کردن این شک، بدین ترتیب ی وجود ندارد،وی رنگ دکمه فراخوان قطعیتر
 :مگیریدر نظر می

 : صفحه فرود با دکمه فراخوان آبیAحالت

 : همان صفحه فرود بدون هیچ تغییری با دکمه فراخوان قرمزBحالت

نتایج از کرده، سپس  هدایت Bو حالت  Aبا حالت  به صفحاتیسپس ترافیک ورودی را به صورت رندوم 
  .مکنیا برای نمونه قطعی مشخص میگزینه موفق ر بدست آمده توسط واکنش کاربران، 

ا گذارند اموکار شما میهای موفق تاثیرات محسوسی بر کسببه طور کلی، این روش با پیدا کردن نمونه
 یشترب در راستای فهمترتیب بر آن شدیم گفتنی است که تسلط بر این روش نیازمند آگاهی است. بدین

A/Bبررسی پنج نمونه موردی به با در هر قسمت شما را  کنیم کههای کوچکی را گرد آوری کتاب ،هاتست
  د.انها برساز اهمیت این آزمایش درستی درک

 

 

 

http://academy.anetwork.ir/ab-test-mini-book-book-one/
http://academy.anetwork.ir/ab-test-mini-book-book-one/
http://academy.anetwork.ir/dictionary/#ab-testing
http://academy.anetwork.ir/dictionary/#ab-testing
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حی صفحه فرود بر اساس واکنش کاربراناطر   
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 طراحی صفحه فرود بر اساس واکنش کاربران
شاید همیشه عادت داریم در طراحی صفحه فرود به دنبال ایجاد نکاتی جذاب باشیم تا میزان مشارکت را 

ای ما کلیک کنند. اما این بار بیاییم بر  صفحه فرود های فراخواندکمهباال ببرد و یا تعداد کاربر بیشتری بر 
ها، به شناسایی و حذف موانع ابیتباال بردن فعالیت کاربران روی صفحه فرودمان به جای ایجاد کردن جذ

ز نقد و آنالی ،نگاه یک کاربربه مانندِ  صفحه فرود ، از اول با مرورم. این یعنی در انتهای طراحی خودبپردازی
 :و از خود بپرسیمالزم را انجام دهیم 

 

 "شود که یک کاربر روی دکمه مورد نظر کلیک کند؟ چه عواملی مانع از آن می"

 

ست ود و ممکن اشمی د، نیازمند یکسری آزمایشاگر در انتهای کار اتفاق بیفت "از نگاه کاربر آنالیز   "این 
 ایننکته بسیار مهم این است که،  اما و یا تغییر دهید. را حذف کنیدیا عواملی  ملاشوید عشما مجبور 

 یندیفرآه منتقدانه دقیقا دهید. این نوع نگابه حالت اولیه مورد بررسی قرار  نسبت تغییر به وجودآمده را
دهند و ما در بررسی یک نمونه تحت عنوان سازی صفحات خود انجام میوکارها برای بهینهاست کسب

"Unviel"  پردازیم.به جزییات بیشتری می "سرویس محور" یسایتوب 

 

 :معرفی نمونه موردی 

 "Unviel" ا و اتوودهای هها، کانسپتدهد که ایدهمیفضایی است که به طراحان وب و گرافیک این اجازه را
 مشتریانبرای مشتریان خود تست کنند و خیلی سریع و راحت نظر  ،ایروی هر وسیله، خود را در هر سایزی

های زیپ خداحافظی های پرسش و پاسخ و فایلبا ایمیلشود که همه این خدمات باعث می را دریافت کنند
آوری را برای جمع فرودصفحه  )فرصت فروش بالقوه( یک Leed و مخاطبسایت برای جذب ند. این وبکن

 .ایمیل طراحی کرد و در انتها به حذف موانع و عوامل دافعه پرداخت

 

 فرآیند طراحی فرضیهA/B Testing : 

جا شروع شد از آن های صفحه فرودموانع کلیک کردن کاربر بر دکمه برای، A/B Testطراحی فرضیه 
 ی متنیمحتوا های شاملبه این نتیجه رسید تا در قسمت ،فرود خود پس از بررسی صفحه   Univelکه

کرد را حذف کند. از نظر این هایی را انجام دهد و بزرگترین عاملی که به نظرش دافعه ایجاد میدستکاری
مان را گدر مشتری بود پس تصمیم گرفت این حدس و  بزرگترین عامل دافعه ،های قیمتسایت تعرفهوب

 .مورد آزمایش قرار دهد ،در دو حالت

 



 

6 
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 فرضیه :A/B Testing  

، شدرسید یا مربوط میها میگذاریها و محتوایی را که به قیمت، تبهالینکمسیرها، سایت تمام این وب
 .دعوت کرد ثبت ایمیل و عضویتاز روی صفحه فرود خود حذف کرد و مخاطبان هدف را فقط به 

 

 مراحل اجرایA/B Testing : 

 :Aحالت 

 وجود تب مربوط به قیمت در منوی باالی صفحه 

   در پیام اصلی صفحه فرود، باالی دکمه عضویت "فقط یک دالر در ماه"وجود جمله 

 وجود سه تعرفه قیمت در پایین صفحه 

  A باالی صفحه فرود در حالت
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 ها پس از اسکرول کردنو مشاهده تعرفه قیمت Aپایین صفحه در حالت 
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 :Bحالت 

 حذف قسمت قیمت در منو 

  ملحق شدن به نسخه بتا برای امروز رایگان است"جمله تغییر جمله، به". 

 ن صفحههای قیمت در پاییحذف تعرفه 

  B باالی صفحه فرود در حالت
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  B حالت در پایین صفحه فرود برایتغییر ایجاد 

 

 نتیجهA/B Testing : 

 .درصد افزایش یابد ۱۳تا   Sign Up فعالیت ،باعث شد هاقیمتکننده به  اشارهحذف عوامل 

 

  Bو Aمقایسه پایین صفحه فرود در حالت 
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  آنالیزA/B Testing: 

که کاربران ، مشخص شد ترافیک ۰۵/۰۵با تقسیم   A/Bتِ با راه اندازی یک تسدر این نمونه موردی  .1
 .دهندواکنشی محافظه کارانه نشان می ،هاگذارینسبت به قیمت

 خدمات " این موضوع بر همه آشکار است که کلمه ،همیشه در هر زبان و در هر تحقیقاتی .2
های خرید تاثیرگذار گیریهای کاربران و یا تصمیمبسیار بر واکنش "محصوالت رایگان" یا "رایگان
 .است

قیمت گذاری، تعداد ثبت نام را افزایش داد که این نشان دهنده آن  های از بین بردن همه لینک .3
 .آیدثبت نام کاربر به حساب می برای مانعیک گذاری به عنوان است که؛ اعمال قیمت

نام و از ثبت آوردندمی ها، افراد عمل ثبت نام را هم یک عمل پرداختی به حساببا دیدن قیمت .4
یک طرح پرداختی در نظر  ،زدند. پس نباید این تصور را ایجاد کنید که؛ برای عضویتمی زاسر ب

 .استگرفته شده

ها را به ایمیلاین  ،آوری کنید و در مراحل بعدیشاید شما در کمپینی بخواهید فقط ایمیل جمع .5
ت و نباید اسنجاین استراتژی مانند یک بازی شطر داشته باشید که دقت . باید مشتری تبدیل کنید

حرکت بعدی را لو  هاگذاریبگذارید کاربران مرحله بعدی را حدس بزنند. باید گفت؛ این قیمت
 .کندایجاد دافعه می ،دهند و به عنوان یک مانعمی

ی هاکار در سطح کالن است و قصد توضیح ویژگیعرفی کسبگذاریشان مهایی که هدفدر کمپین .6
 اینخیلی ارزان باشد. زیرا  هانشود حتی اگر تعرفهها اعمال باید قیمتمحصول و خدمات را ندارند، 

 .های ویژه باشدپیشنهادارائه کمپین شما تخفیف یا  د مگر اینکه هدفکنموضوع ایجاد دافعه می

 .ها نداردای به دیدن قیمتعالقه یر موضوع سرویس یا محصول شما نیست،کاربر تا درگ .7

 .بگنجند اتیتبلیغکمپین و بحث جدا هستند و هر دو نباید در یک د ارائه محصول و عضوگیری .8

های ارزان تبرئه ز ثبت قیمتی برای رایگان شدن وجود دارد تا شما را ااتوکاری موضوعدر هر کسب .9
 مفید باشند. به بهترین شکلها، توانند در پیدا کردن این موضوعمیها استراتژیستکند، 

 

 

 

https://anetwork.ir/
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مجدد اپلیکیشن با یک طراحیافزایش کاربران   
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 مجدد افزایش کاربران اپلیکیشن با یک طراحی

      "Run Keeper" نِ اپلیکیش ها اثر گذار بوده و هست. اما در نمونه موردیطراحی مجدد همیشه در توسعه برند
 .نیستگیری را از خود به جای گذاشته است که بررسی آن خالی از لطف نتایج چشم

 

 نمونه موردی معرفی: 

Run Keeper""  یک اپلیکیشن پیشرو در زمینه ورزش و تناسب اندام است که به صورت ارگانیک توانسته
 مانند ،های ورزشیفعالیت "مربی شخصی"افزار مانند یک میلیون کاربر را بخود جذب کند. این نرم ۵۰

، اششده توسط سنسورهای تعبیه شود،میانجامرا که در طول روز  …روی، دوچرخه سواری ودویدن، پیاده
مودار ند سرعت، مسافت، کالری سوزانده خود را در قالب توانکاربر میترتیب کند. بدینکنترل و بررسی می

افرادی های فعالیت د به نتایجِ توانمیکاربر  یگر این اپلیکیشن این است کهد. از مزایای دباشداشته و آنالیز
الم س اما رقابتی و د و خود را در قالب یک جامعه ورزشیکن، دسترسی پیدا دارندمشابه  ایکه اهداف و برنامه

 .ددهقرار 

 

  فرآیند طراحی فرضیهA/B Testing: 

چندی پیش این اپلیکیشن برای حفظ جایگاه خود در دنیای دیجیتال، به عنوان یک رهبر، جسورانه در 
ای ههای خود تغییراتی اعمال کرد، یک گام جلوتر رفت و به جای دعوت مخاطبان به انجام فعالیتاندازچشم

ن تناسب اندام یا بهتری ماندن در باقی گیری کاربران بهتشویق و پی"ورزشی، هدف جدید را تحت عنوان 
فحه اصلی صبرای تحقق این هدف جدید، طراحی به پیشنهاد کارشناسان تعریف کرد. اما  "حالت ورزشی

 .نش مورد آزمایش قرار داداخود را دوباره از سر گرفت و این تغییر جدید را به طور موقت در جامعه مخاطب

های دیگری به لیست شکاربران در راستای طراحی جدید، ورزای بیشتر برای افزار برای ایجاد انگیزهاین نرم
خود اضافه کرد و ریسک بزرگی را به جان خرید. طراحی مجدد در یک اپلیکیشن موفق، راه رفتن روی لبه یک 

تریب برای ینبد. کاهیدمی" زدن آب به گدار بی" از استرسِ   A/B Test یهاآزمون یتیغ بود. اما راه آنالیز
به  (call-to-action) ورزش یک آیکون بصری طراحی شد و هر آیکون به عنوان یک دکمه فراخوانهر نوع 
 .آمدحساب 

بندی شدند و دیگر مهم نبود که کاربر با چه ورزشی خود را به های خود دستهافراد در عالقمندیسپس 
های گروی یک سری فعالیت رساند. حال آنکه، در حالت قبلی، اپلیکیشن تناسب اندام درتناسب اندام می

 .بودسواری مثال فقط دویدن یا فقط دوچرخهمحدود 
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 فرضیه :A/B Testing   

 .و طراحی جدید را در جامعه ورزشی مخاطب مورد آزمایش قرار دادسابق دو حالت این اپلیکیشن 

 

 .شداساس کالری سوزی در یک سری فعالیت محدود مانند دویدن خالصه می :Aحالت 

 اضافه شد.صفحه اصلی به  های فراخوانو دکمه های جدید در قالب آیکونشورز :Bحالت 

 

 Bو  Aمقایسه دو حالت 
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  نتیجهA/B Testing: 

 ۵۱۰)مشارکت کاربران( هاد به سیستم برای انجام فعالیت، ورو Bبه طور غیرقابل باوری در حالت

 .درصد افزایش یافت

 

  آنالیزA/B Testing: 

برای ورود به سیستم عالقه بیشتری از خود مخاطبان های موجود، با نمایش واضح هر یک از فعالیت .1
 .نشان دادند

ِ دسته .2  .ها، به افراد، قدرت انتخاب دادرشته بندی

های متفاوتی بخش است که برای انجام دادن یک فعالیت سخت پیشنهاداین مهم همیشه لذت .3
 .از سختی کار بکاهد ،تنوععامل وجود داشته باشد تا 

 .طرفداران و کاربران بیشتری را ایجاد کرد، هامندیاضافه شدن عالقه .4

 .دهدپوشش عالیق و سالیق مختلف در صورت امکان، شما را در مسیر توسعه قرار می .5

دهد، وکار را تحت شعاع قرار میهای کسبتغییر اهداف در راستای گسترش، تمام قسمت .6
 .به ساختار موجود نترسید ترتیب از دست زدنبدین

همانطور که مشاهده کردید این اپلیکیشن برای بزرگ شدن، ابتدا هدف بزرگتری را تعریف کرد و  .7
های جدید و اندازهای موجود را تغییر داد تا تطابق بین چشمسپس در راستای این هدف، طراحی

 ها اتفاق بیفتد.طراحی

 

به  وکارتانس کسبآیا شما هم برای بزرگ شدن و تغییر مقیا
 کنید؟ها فکر میها یا ریسکتطابق
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است کافی تبدیل نرخ بردن باال برای زمان دقیقه بیست  
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 استکافی  ن برای باال بردن نرخ تبدیلبیست دقیقه زما

راحی طدانید یکی از مهمترین عوامل افزایش نرخ تبدیل در تبلیغات دیجیتالی، اصول همانطور که می

ها، ها است. فارغ از استانداردها و اصول طراحی این دکمه CTAیا  (call-to-action)های فراخواندکمه

کند. ها را تکمیل میها اصول طراحی دکمهافتد که ثبت آنای در تجارب مختلف اتفاق مینکات نانوشته

 مبزرگ هلندی به ناشرکت های یک برای مثال؛ به بررسی یکی از این تجارب کسب شده در آزمایش

"Overtoom"پردازیم، میمارکتینگ، فعال در حوزه ایمیل: 

 

  فرآیند طراحی فرضیهA/B Test: 

Overtoom حین خود، تمام فرآیندهای بازاریابی ایمیلی  در خود، سازی نرخ تبدیلبهینه چندی پیش برای
 Call ثبت اطالعات و محتوا متنی اطراف" متوجه یک نکته شد:اها A/B Test های فراخوان درطراحی دکمه

to actionشودتبدیل و اثر بخشی تبلیغات می ها باعث افزایش نرخ". 

تصمیم گرفت؛  سازی فروشنوان کارشناس بهینهبه ع (Giuseppe Hentenaar) جوزپه هانتیرترتیب بدین
ند تا میزان نرخ تبدیل و های فراخوان در صفحات عرضه محصوالت، یک سری اطالعات اضافه کاطراف دکمه

این اطالعات در سه بند  .کلیک کردن مشتریان را پس از اضافه کردن این مطالب، مورد بررسی قرار دهد
 :شدخالصه می

 .بودندسایت دادهای که مشتریان به خدمات این وبرتبه بندی

 .یورو ۵۵۵تحویل رایگان برای سفارشات باالی 

 .آنالین با ویزا یا مسترکارتپرداخت صورتحساب به صورت 

نزدیک شدن هر چه بیشتر مشتریان به خرید و تعامالت و باال رفتن میزان  سه موضوع افزایش نرخ تبدیل،
ی دانست که برای ساخت تجربه خریدمی "جوزپه"از طرفی  .ها بوددر گرو درست کار کردن این دکمه، فروش

توضیح  جزییات محصوالت و اعتبارات ها،تضمین مراحل خرید، طه باچه اطالعات را باال ببرد و در رابآسان، هر
کند. ولی چالش انتقال این دست از اطالعات این بود بیشتری دهد، کاربر تمایل بیشتری به خرید پیدا می

ارائه هوشمندانه اطالعات، سه برای بنابراین او برد. مشتری را سر می که در عین مفید بودن نباید حوصله
 .و این تغییر جدید را با حالت سابق مورد آزمایش قرار دادهای فراخوان اضافه کرد در زیر دکمهبند 
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 فرضیه A/B Testing: 

ها، دو حالت جدید و سابق را در نظر برای دکمه طراحی عملکردگراجوزپه برای انتخاب بهترین 

این دو  (هاسایتوبسازی بصری ابزاری برای سنجش و بهینه) Vwo.com گرفت و به کمک

 :مشاهده کند اثر بخشی هر کدام را در تجربه خرید حالت را مورد بررسی قرار داد تا میزان

 

 .در رابطه با اطالعات خرید محتوایی دیده نشودها call- to- action اطراف : Aحالت

 در اطراف اطالعات مفیدی برای خرید، به طور مختصر و مفید، برای ترغیب بیشتر کاربر : Bتحال

 .ثبت شود دکمه فراخوان

 Bو   Aمقایسه حالت 
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 Bدر حالت  اضافه شدن سه بند توضیح زیر دکمه فراخوان

 

 

 

 نتیجه A/B Test: 

 نرخ تبدیل افزایش پیدا کرد.درصد  ۵۰ ،طی ده روز، صفحات محصوالت ات ایجاد شده دربا تغییر 
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 آنالیز :A/B Testing 

های فراخوان توانیم به عوامل هدایت ذهن مشتری، برای فشردن دکمهمیبا یک پرسش و پاسخ  .1
 .ببریمپی

 های به کار رفته در این سه خط ، برای کاربران ترغیب کننده بودند؟چرا المان :پرسش        

 :کردندعناصر به کار رفته در این سه بند از لحاظ روانی کاربر را تحریک می :پاسخ        

  ای مشتریان قبلیاطمینان توسط امتیاز و نظرسنجی ستارهتحریک حس 

 انگیز توسط حمل و نقل رایگانهای وسوسهوجو پیشنهاد 

 های پرداختمحسوس توسط روشهل دادن ذهن کاربران به صورت نا 

 

ها، هاست و بهترین فرم برای بیان این تضمینبرای افزایش نرخ تبدیل، وجود اطمینان اولین ابزار .2
آگاهی کاربر را در رابطه با نظر مشتریان قبلی  نگاه اجمالی، باشد تا یکنمودار یا اشکال هندسی می

، کنندگان اینترنتیدرصد مصرف ۵۰ترین زمان باال ببرد. بد نیست بدانید که؛ از دید در کوتاه
سایت رل اصلی را بازی در یک وب (star reviews) رنکینگ و امتیاز سنجی از طرف مشتریان قبلی

 .آیدکند و خود یک گارانتی غیر رسمی به حساب میمی

به خاطر داشته باشید نظرات مشتریان قبلی از آن دسته ابزارهایی است که استفاده کردنشان مانند  .3
اربران را های کآید. زیرا وجود رضایتمندی مشتریان قبلی، تردیدمی راه رفتن بر لبه یک تیغ به شمار

دانید که، جلب اعتماد دوباره شود و میمنجر به از بین بردن تردیدها می کند و نظرات منفیتر میکم
 !های هنگفت استهم نیازمند هزینه

اما ثبت این  باشدمیکاهش ترس از خرید، در گرو ثبت درست نظرات مثبت مشتریان قبلی  .4
ها در تبلیغات، به شکلی باید اتفاق بیفتد که از دید کاربر، یک خود ستایی تلقی نشود. سنجینظر

رس دید مشتریان ها هستند که در قالب امتیاز، در تیرهمان رنکینگ ،هابهترین ارائه نظرسنجی
 .گیرندقرار می

های ها را با ایجاد پیشنهادها خوب است که آنها و نگرانیبعد از تبرئه ذهن مشتریان از ترس .5
خوراک  وسوسه انگیز تحریک کرد و انگیزه خرید را باال برد و این یعنی رعایت یک سلسه مراتب برای

 :دادن به ذهن مشتری

 برئه ذهن از تردیدهات :گام اول 

 ایجاد میل و کشش در ذهن توسط حمل و نقل رایگان م:گام دو 
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درصد از  ۰۵دهد که کند. آمارهای انجام شده نشان میبسیار قوی عمل می خدمات رایگان بحث .6
هایی با حمل و نقل رایگان هستند. پس این هنر تبلیغات کنندگان آنالین مایل به خرید آیتممصرف

رار قوکارتان بیابید و در اختیار مخاطبان هدف شماست که بهترین خدمات رایگان را در زمینه کسب
 .دهید

رساند و فاصله کاربر را تا ساخت ها را به اوج  CTAلحاقی توسط جوزپه، میزان اثر بخشآخرین بند ا .7
دهد و با هل دادن آرام ذهن به رویش قرار میهای خرید را پیشکند؛ روشیک خرید، بسیار کم می

 برد؛سمت خرید، انگیزه خرید را باال می

  !حمل ونقل هم آسان است خیلی راحت با کارت اعتباری خرید کنحاال که اطمینان پیدا کردی و 

آموزش  خوراک دادن به ذهن و رعایت سلسه مراتبی را برای ترغیب خوب مطالعه این نمونه موردی

ها برای تاثیر زمان، برای اجرا الزم دارد تا بهترین عملکرد را در دکمه دهد که بیست دقیقه می

 .بیشتر ایجاد کند

 

 

 

 

 
 

http://academy.anetwork.ir/
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دهنده بازاریابی محتواییهای فراخوان نجاتدکمه  

  

بی محتوایدهنده بازاریاهای فراخوان نجاتدکمه  
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 محتوایی بازاریابی دهندهنجات فراخوان هایدکمه

Bakker-hillegom  یک صادر کننده آنالین است که در زمینه محصوالت مربوط به باغبانی فعالیت

کند. باکر در کنار فروشگاه بودنش، محتوای کامل و منحصر به فردی در رابطه با اطالعات باغبانی و می

سایت، افرادی هستند که ترتیب بخش عظیمی از ترافیک وبدهد. بدیننگهداری گل و گیاه ارائه می

شوند. گفتنی است که این شرکت با ایجاد فضای اعتماد و دسترسی به این اطالعات جذب می برای

جامع برای افراد جویای اطالعات، امید داشت افراد عالقمند را به خود جذب و به خرید از محصوالت 

طالعات دن اباکر ترغیب کند. اما تقریبا در این امر موفق نبود، زیرا که این بخش از ترافیک پس از خوان

 .داندشدند و تمایلی برای دیدن صفحات فروش از خود نشان نمیاز لینک مربوطه خارج می

سایت، روی صفحات آموزشی تمرکز کردند و سازی وبو بهینه کارشناسان برای حل این موضوع 

نابراین د؟ بشونسایت ترغیب نمیکننده و مفید، افراد به خرید از وبدریافتند که باوجود محتوای قانع

 :بزرگترین چالش پیش رو به راحتی مشخص شد

 .شدبرای اینکه این حجم از بازدیدکننده به عمل خرید ترغیب شوند باید صفحات متن محور اصالح می

 ه فرآیند طراحی فرضی :A/B Testing 

ها از آنای این شرکت در صدد بود که مشارکت افراد را در صفحات متن محورش باال ببرد. که نمونه .1
 :کنیدرا در زیر مشاهده می

سایت یک عامل های بسیار خوب این شرکت نیازمند یک نجات دهنده بود تا برای وبمحتوا .2
 .اثربخش فروش به حساب بیاید

گیرد تا ای قرار ببرانگیزاننده تصمیم بر آن شد که در باالی همه صفحات آموزشی، بنرهای تبلیغاتی  .3
 .ی کننددهنده را بازحکم نجات

 :دو بنر بسیار ساده به شرح زیر طراحی شد و در باالترین قسمت این صفحات قرار گرفت  .4

 بود و افراد را بعد از کلیک کردن به سمت  "هاباالترین تخفیف" فراخوان دکمه: در بنر اول
 .کردهای ویژه هدایت میپیشنهاد

 شدمی دیده"عضویت در خبرنامه" بر دکمه فراخوان: در بنر دوم. 
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 فرضیه A/B Testing: 

داد و یک تغییر محسوب دو بنر تخفیف و عضویت در خبرنامه به قالب صفحات، شکل جدیدی می

گرفت تا واکنش افراد بررسی شود شد. پس برای مقایسه این تغییر با حالت قبل آزمونی صورت می

 .بردسایت را باال میوبکه فروشگاه این اطمینان را پیدا کند که این تغییر، میزان اثربخشی 

بازدید کننده به اجرا در آمد با این هدف که مردم بیشتر از طریق  ۰۵۵۵روز در  ۳۵این آزمون به مدت 

 .شوند هدایت محصوالت فروش بخش به است ”هاتخفیف باالترین“بنری که شامل دکمه 

 

 صفحات متن محور با محتوای بسیار قوی و منحصر به فرد : Aتحال

 و عضویت در باالی صفحات قرار دادن بنرهای تخفیف :Bحالت 
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 Aحالت 

 های فراخواناضافه کردن دو بنر در باالی صفحه با دکمه B حالت
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  B و A مقایسه حالت

  نتیجهA/B Testing: 

 به ،”تخفیف باالترین“شد ترافیک زیادی از طریق بنر با دکمه فراخوان بینی میهمانطور که پیش

را با خود به همراه  درصدی ۳۵۰۴۱۱و این افزایش بازدیدکننده یک رشد  شدند هدایت آنالین فروشگاه

 .داشت

   آنالیزA/B Testing: 

 .گان به سمت یک معامله توسط یک دکمه فرخوان مناسب، اتفاق افتادهدایت بازدیدکنند .1

بهترین انتخاب برای هدایت افراد های زیادی برای طراحی دکمه فراخوان به ذهن شما برسد؛ اما شاید گزینه .2
 .به سمت عمل خرید کلمه تخفیف است

کند؛ اما باید توجه داشته باشید که آیا این محتوا محتوای مفید و کارآمد همیشه افراد را به خود جذب می .3
 خواهید هدایت کند؟تواند این ترافیک جذب شده را به سمت عملی که شما میمی

خوانند، نیاز به خالقیت دارد تا کاربران را به ا بنرهایی که افراد را به عملی فرا میهای فراخوان یطراحی دکمه .4
 .مشتری تبدیل کند

ها بسیار مهم است. همانطور که  CTA آموزد که قرار گرفتن محل بنرها یابه ما می هاموقعیت برجسته آگهی .5
های اول ورود به شد که کاربران در ثانیه ها باعثمشاهده کردید، در این نمونه موردی، انتخاب درست جایگاه

 .صفحات، جذب بنرها شوند
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 .رساندها را نبیند، به صفر میقرارگیری بنرها در باال و سمت راست احتمال اینکه هر بازدیدکننده آن .6

 ذبج ترافیک هدایت در را اثربخشیش تقریبا گرفتمی قرار منو در "هاتخفیف باالترین"اگر عنوان  .7
 ردیگ اجزای الیالبه در انگیزهیجان پیشنهاد این و دادمی دست از آمد کار دکمه یک عنوان به شده

 .. در این رابطه به تصویر زیر توجه کنیدشدمنو دفن می

 

سایت خود اگر عنوان یا سر فصلی دارید که پتانسیل هدایت افراد را دارد، در در نوار ابزار وب .8
شود به شکل دکمه فراخوان، بنر تبلیغاتی و برجسته کردن میبرجسته کردن آن شک نکنید. این 

 .گیری در تبدیل کاربران به مشتری با خود به همراه داشته باشدبر، به کار رود و نتیجه چشمیا میان

توجه داشته باشید، اگر هر تبلیغ یا بنری در باالی یک صفحه قرار بگیرد تضمین کننده این نیست  .9
 .راد را به عملی ترغیب کند و یا هدایتی صورت بگیردکه به چشم بیاید، اف

11. CTA  ها نباید به کاربران حس تبلیغ بدهند، بلکه باید با ایجاد انگیزه کنند تا افراد با شوق و ذوق
 .ها کلیک کنندهر چه بیشتر روی آن

رید گوید اگر برای حل یک مسئله یک ساعت وقت دایک نقل قول قدیمی را به خاطر داریم که می .11
سازی ها در بهینه A/B Testدقیقه به اجرای آن، اما مثل اینکه ۰دقیقه به راه حل فکر کن و  ۰۰
کنند. این یعنی برای رفع هر ابهامی دیگر ها این نقل قول قدیمی را به صراحت نقض میسایتوب

 انتخاب، روشنها تکلیف را به سرعت برای بهترین نیازی به آنالیزهای طوالنی نداریم و این آزمون
 .کنندمی

  

http://blogad.ir
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پیام یک واضح انتقال با فروش افزایش  



 

18 
 

 A/B Testش وسازی به رهای کوچک بهینهکتاب

 

 یش فروش با انتقال واضح یک پیامافزا

های متفاوت ابهام ها و دیدگاهگویید؟ زیرا برداشتبه یاد داشته باشید که چه چیز را به چه کسی می

 را ممه این ”صنعت تبلیغات هزینه بردار است.زدایی و رفع سوتفاهم در آورند و به دنبال آن ابهاممی

ند بخش، باید اصولی را رعایت کیک پیام تبلیغاتی اثر که بدانید تا کنیممی نشان خاطر دلیل این به

کننده آنالین پاسخ قانع کننده بدهد و در افزایش ترین پرسش مصرفتا بتواند به خوبی به بنیادی

 .فروش تاثیر بگذارد

 "خدمات یا اطالعات ازچه نظر برای من کاربر خوب است؟ این محصوالت،"

پاسخ به سوال باال اولین قدم برای ورود به دنیای بازاریابی محتوا و خلق یک پیام واضح و اثربخش 

هایی در تجارب مختلف و کاریاما ریزه ٬است. در دنیای دیجیتال، شالوده اصول تبلیغات ثابت است

 های تبلیغات را گسترده و متنوعدهند و روشکه به این اصول شاخ و برگ می آنالیز رفتار کاربرا هستند

 A/B ها به بررسی موردی یک آزمونکاریکنند. بنابراین در راستای دانستن هر چه بیشتر این ریزهمی

Test پردازیممی. 

پاد ضد آیکه در زمینه صادرات محصوالت ضد آب الکترونیکی مانند: ، "Underwater Audio" شرکت

تجارت الکترونیک دارد. این شرکت چندی پیش با وجود  …آب، عینک ضد آب، هدفون ضد آب و

در صفحات  )مشارکت کاربران( engageاینکه جذب ترافیک باالیی داشت احساس کرد که میزان

اتی ر سازی نرخ تبدیل تصمیم به تغییسایتش پایین است. بنابراین برای بهبود این اوضاع و بهینهوب

 .و محتوا گرفت و درستی این تصمیم را مورد آزمایش قرار داد در طراحی 
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  فرآیند طراحی فرضیهA/B Testing: 

به صورت مختصر و کوتاه با درج  ٬سایت اطالعات محصوالت به یک جدولدر صفحه اصلی این وب

اطالعات تکمیلی این شد و زیر جدول برای خالصه می…سایز، ویژگی، عمق قابل تحمل، گارانتی و

ند داشد که به صورت تکراری مطالب جدول را به طور مفصل شرح میهایی دیده میمحصوالت پاراکراف

داد. تغییرات روی همین صفحات هایی در اختیار کاربران قرار میو در جاهایی برای اطالعات بیشتر لینک

 :ح زیر انجام شدبه شر صفحه را خلوت شود اسکرولی یا متن محور به طوری که

 

اطالعات محصوالت به دو دسته تحریک کننده و تکمیل کننده تقسیم شد و از دسته تحریک کننده  .1
 .هایی تعبیه شدبرای معرفی محصول استفاده شد و برای تکمیل اطالعات لینک

 اطالعات تحریک کننده همان اطالعاتی بودند که بر روی تصمیم گیری مشتری و رفتار خرید به طور .2
 .مستقیم تاثیر داشت

اطالعات از حالت مختصر خارج و کمی به توضیحات آن اضافه شد ولی تا حدی که از حوصله مشتری  .3
 .خارج نشود

 .به جای چند لینک فقط یک لینک تحت عنوان بیشتر بخوانید برای هر محصول در نظر گرفته شد .4

 .جدول حذف گردید .5

 .اهای خالی کنار هم قرار گرفتندهای مجزا با فضو ردیف مطالب به صورت ستون .6

 .فونت کار شده در قسمت توضیحات با بقیه محتوای متنی سایت تفاوت پیدا کرد .7

 .محصول قرار گرفتهر زیر  ،ستون هر در انتهایخرید،  دو دکمه فراخوانِ  .8
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  فرضیهA/B Testing: 

Underwater Audio  داد و رفتار خرید را در این تغییرات ایجاد شده با فرم سابق مورد آزمون قرار

 .دوحالت بررسی کرد

 ای متن محور با اطالعات زیاد و مفصلصفحه :Aحالت 

 ها به شکل ردیف و ستونای خلوت اطالعات کوتاه اما قدرتمند با طراحی متنصفحه : Bحالت

 شلوغ و متن محور  Aحالت
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 حذف جدول و توضیحات اضافه B حالت

 

  نتیجهA/B Testing: 

 .درصد افزایش داد ۰۵۴۰۳میزان فروش را تا  B سایت در حالتطراحی صفحه برای این وب

 Bو  Aمقایسه حالت 
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  آنالیزA/B Testing: 

ها شاید در نگاه اول دید را متمرکز کنند اما خطوط عمودی و افقی همانطور که مشاهده کردید جدول .1
 .دهندکاربر را از خواندن و توجه فراری میای برای دید هستند که مرزهای بصری و محدود کننده

ها برای کاربران جذاب نیستند. ارتباط دادن هر قسمت را با قسمت دیگر دشوار در نگاه اول جدول .2
کننده ریاضیات و آمار است وبه طبع حالتی دفع رسد. قالب جدول برای یک خریدار تداعیبه نظر می

 .کندکننده ایجاد می

گر مشتری و مشارکت د هر چیزی که حواس را پرت کند مانند یک سالح تخریبباشیبه خاطر داشته .3
 .کندآن را منهدم می

 .تگیری کافیسکم نگیرید. این تیپ محتوا برای تحریک به تصمیممحتوای قانع کننده را دست .4

 د.کنچقدر قوی و مفصل باشد اما با یک طراحی نامناسب درهم برهم و حوصله سر برش میمحتوا هر .5
 .ها و متون بکار بگیریدپس تعامل بصری را در پاراگراف

 نمطمئ مفصل اطالعات وجود از را خواننده ”بدانید بیشتر“ یا و ”بخوانید بیشتر“های وجود لینک .6
 .داردمی باز دیگر هایسایتوب در جستجو از را وآن کندمی

 از نندهک تکمیل مطالب وجود تضمین بر عالوه ”بخوانید بیشتر“ یا ”بدانید بیشتر“های تک لینک .7
 .کندها و کلمات جلوگیری میگم شدن هر لینکی در میان متن

به عقب برگردید به صفحات توضیح محصوالت. مطمئن شوید اطالعات شما ساختار مرتب و   .8
 .کنندنوازی دارند و اصول زیباشناسی را رعایت میچشم

افرادی را که در شرایط مقایسه کاالها هستند یک  های فراخوان در نزدیکی توضیح محصوالت،دکمه .9
 .کنندتر میقدم به خرید و هدف فروش نزدیک

در تجربه باال تغییرات منجر به ابهام زدایی شد و این ابهام زدایی از گیجی مخاطب کاست در نتیجه  .11
 .به افزایش فروش و کسب درآمد کمک کرد

  

چه چیز را به چه کسی و در کجا گردیم به ابتدای این بحث، گفتیم که بر می

تان را کوتاه، واضح، بی ابهام و مستقیم انتقال دهید. بگوییم؟ کافیست پیام

که نیازی از مخاطب را پوشش دهد، او را به وجد بیاورد و در به طوری

 .اش بگنجدحوصله
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