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 کلمه کلیدی سفارش طراحی لندینگ پیج

 تعداد کلمات  500

 

قسمت آن تأثیرگذارترین سایت طراحی سایت است که لندینگ پیج یک وب ،یکی از روش های بازاریابی آنالین

تواند پیشرفت یک کمپین تبلیغاتی را به ارمغان به طوری که می ؛آید و طراحی آن امری مهم استبه حساب می

 ج از اهمیت زیادی برخوردار است.یبیاورد. بنابراین سفارش طراحی لندینگ پ

 لندینگ پیج چیست؟

ستجو یا کلیک کردن روی تبلیغات صفحات وب، وارد صفحاتی جی موتورهای کاربران فضای آنالین به واسطه

 فرود نام دارد.شوند که لندینگ پیج یا صفحه می

  ی فرودصفحه طراحی

 ترین صفحهی فرود مهمدر واقع لندینگ پیج یا صفحه .طراحی لندینگ پیج در بازاریابی آنالین بسیار موثر است

ی ن در جذب مشتری تاثیر شگرفی دارد. جذابیت صفحهآکه طراحی اصولی  ؛شودسایت شما محسوب میی وب

میی فرود صفحهدر  گان را به خود جلب کند. از عوامل تاثیرگذارکنند نظر بازدیدای باشد که فرود باید به گونه

 :توان به موارد زیر اشاره کرد

 طراحی هدفمند و جذاب

توجه آن میجلب کند و موجب اید از متن هایی که ذهن مخاطب را درگیر میب ی فرودصفحه شدنبرای بهتر 

همچنین بهتر است  .کندفرود را بیشتر می یاستفاده از تصاویر و ویدئو جذابیت صفحه .شود استفاده کرد

مباحث مهم به وضوح و در بهترین نقاط صفحه قابل رویت باشد. طراحی یک لندینگ پیج در کنار زیبایی باید 

 .ی مورد نظر رفع کندبه طوری که بتواند نیاز مخاطب را در حوزه ؛داشته باشدنیز کارایی 

 مخاطب رایجاد انگیره و رغبت د

به این صورت که مخاطب را  ؛ای طراحی شود که در مخاطب ایجاد انگیره کندیک لندینگ پیج باید به گونه

شود باید نسبت به خرید محصوالت یا استفاده از خدمات ترغیب کند. توضیحاتی که در این صفحه بیان می

حائز  نیزخاطب را برای استفاده از این کمیپن متقاعد کند. در نظر گرفتن احساس مخاطب که  باشدطوری 

 اهمیت است.



 هادات ویژهنپیش 

است. معموال بیشتر بازدید کنندگان صفحات تبلیغاتی به  ی فرودصفحه پیشنهادات ویژه از عوامل تاثیرگذار در

با پیشنهادات ویژه به کاربرانتان احساس خوب هدیه  .ال یک پیشنهاد خوب برای خرید محصول هستندبدن

 کنید.

 افزایش نرخ تبدیل و کاهش نرخ پرش

اند. لندینگ پیج عضو کمپین شما شدهاز دهد که پس از بازدید نرخ تبدیل، میزان جذب مخاطبانی را نشان می

نفر عضو کمیپین شما شده باشد د و از این تعداد یک نبه طور مثال اگر تعداد بازدید کنندگان شما صد نفر باش

سودآوری خود را نیز افزایش  ،فزایش نرخ تبدیلا شما باید تالش کنید تا باحال  .نرخ تبدیل یک درصد است

 نیزشوند را آمدن نرخ پرش مید وجوه بر تالش در افزایش نرخ تبدیل باید عواملی که موجب بدهید. عالوه 

 .هیددکاهش 

 نظرات بازدید کنندگان 

 دهد.استفاده از انتقادات و پیشنهادات بازدید کنندگان، امینت خاطر سایر بازدید کنندگان را افزایش می

 دکمه فراخوان

ی فرود بسیار مهم است. دکمه فراخوان در صفحه یدر نظر گرفتن طراحی اصولی و جایگاه مناسب برای دکمه

 آید.مل کلیدی برای فروش به حساب میافراخوان از عو

تجربه  متناسب با کمپین خود از تیم های متخصص و با ی فرودصفحه برای سفارش طراحی کنیمپیشنهاد می

اری به شما عزیزان برای رسیدن به موفقیت زخدمت گ یاستفاده کنید. آژانس دیجیتال مارکتینگ ژوبین، آماده

 های روز افزونتان است.


