
 

 

 دالیل عدم خرید از سایت

یکی اصػوامل ػذم موفمیت دس صمینه تاصاسیاتی صمانی حاصل می ضود که سایت لادس ته ایجاد تستشی امن و لاتل اطمیناا  دس ننااام   

 …سفاسش خشیذاسا ، نثاضذ

 ته ده دلیل مشدم اص ضما خشیذ نمی کننذ ●

تواننذ دس موسد تجاست ضما نم صادق تاضانذ  ضاایذ تاسناا ایان ساواا سا اص      دس این مماله ده دلیل ساده ولی مهم ػنوا  ضذه که می 

خود پشسیذه تاضیذ که چشا مشدم اص من خشیذ نمی کننذ  دالیل صیش ته ضما کمک می کننذ تا استشاتژی تاصاسیااتی و فاشوش تجااست    

 الکتشونیکی خود سا تاصناشی کنیذ 

صمانی حاصل می ضود که سایت لادس ته ایجااد تساتشی امان و لاتال اطمیناا  دس       تاصاسیاتی( یکی اصػوامل ػذم موفمیت دس صمینه ۱

تشای ایجاد چنین اطمینانی، سایت می توانذ ته خشیذاسا  این اطمینا  سا تذنذ کاه کییاه ػمییاات     نناام سفاسش خشیذاسا ، نثاضذ 

ایجاد کنذ کاه کییاه اطاػاات اص لثیال  دس      سفاسش خشیذ اص طشیك سشوسنای امن انجام خوانذ گشفت  و تشای مطتشی اطمینانی 

 الکتشونیکی و اطاػات ضخصی افشاد ته صوست کاما محفوظ، ناه داسی ضذه و ته نیچ وجه فشوخته نخواننذ ضذ 

سایت اص لاتییت جزب تاالیی تشخوسداس نثاضنذ  یکی اص ػوامل ػذم جازب مطاتشیا ، پاشداختن تاه تیاا  کییاه       تثییغات ( چنانچه ۲

یا خثشناای اصایی،    نای اصیی محصوالت و خذمات است  نمچنین ته دلیل ػذم وجود تیتشنا و خذمات تذو  رکش لاتییتجضییات 

سایت لادس ته جزب مطتشیا  نخوانذ تود  یکی دیاش اص ػوامل مهم ػذم جزب مطتشیا ، ػذم وجود سضایت نامه سایش مطتشیا  کاه  

 نمچنین نثود ضمانت تشای محصوالت و خذمات می تاضذ اص خذمات و محصوالت ضما استفاده کشده انذ و 

یة کاستشا  ته تاصدیاذ مجاذد اص ساایت    غ، ػذم وجود سیستمی مناسة جهت تشتاصاسیاتی( یکی دیاش اص ػوامل ػذم موفمیت دسامش ۳

ذ دس دفؼاات  است  توجه ته وجود چنین سیستمی ته این ػیت حایض انمیت است که، کییه افشادی که مایل ته خشیاذ جانه نساتن   

 اولاااای کااااه اص نااااش سااااایت تاصدیااااذ تااااه ػماااال خواننااااذ  وسد، نشگااااض جنساااای سا خشیااااذاسی نخواننااااذ نمااااود   

احتماا خشیذ نیض ته میضا  لاتل ماحظه تاال خوانذ سفات  ماوتشتشین    دس اصل نش چمذس تؼذاد دفؼات تاصدیذ تیطتش ضود، ضانه و یا

 مکا  ػضویت سایاا  دس خثشنامه الکتشونیکی وب سایت ضما است ساه تشای متمایل ساختن کاستشا  ته تاصدیذ مجذد، ا

که دس ػذم موفمیت سایت نمص داسد، ػذم  گانی داد  ته خشیذاسا  دس موسد تجااست ضاما اسات  تاذین مؼناا کاه        ػامیی دیاش( ۴

ایناذ داضاته تاضانذ، تاا     چنانچه خشیذاسا  اطاػات کافی دس موسد طشف مماتل خود که لشاس اسات اص  نهاا محصاوا سا خشیاذاسی نم    

ضامل اطاػاتی اص لثیل تاسیخچاه  ” دستاسه ما“اطمینا  و اػتماد تیطتشی دس این ساه گام تش می داسنذ  دس سایت خود صفحه ای تا نام 

 تنااه التصادی خود، کاسمنذا ، اطاػات تما  و غیشه لشاس دنیذ 

ناای اػتثااسی،    نای پشداخت پوا می توا  ته کاست اص انواع سوش نثود ساه نای متؼذد جهت دسیافت سفاسش اص طشف مطتشیا  ( ۵

ناای گاشفتن سفاسضاات اص طشیاك تیفان،       نای خاظ الکتشونیکی دیاش اضاسه نمود  ضما لادسیذ تا گازاسد  ساه  چک، پوا نمذ و فشم

 صمینه سا تشای خشیذاسا  مساػذ ساصیذ  ، دس  پست الکتشونیکی، سایت، فکه،  دس  پستی و غیشه



 

 

، نذاضتن ساختاس و ظانش حشفه ای وب سایت می تاضذ  ضما تایذ نام دامناه اختصاصای   تاصاسیاتی( ػامیی دیاش دس ػذم پیطشفت امش ۶

تشای وب سایت خود داضته تاضیذ که تا تجاست ضما مناسثت داضته تاضذ  ساختاس طشاحی صفحه تایستی ته گونه ای ضاکل گشفتاه   

تایستی طشاحی گشافیکی صفحات کاما مشتثط تاا   پیمایطی ساده و سشیغ دس    تاضنذ  و نمچنینتاضذ که تاصدیذ کننذگا  لادس ته 

 نوع فؼالیت سایت تاضذ 

ضما سا تثیننذ و سپه ته صفحات دیااش ساایت ناذایت ضاونذ  اگاش      تثییغات ( لثل اص داد  چیضنای سایاا  ته مطتشیا ،  نها تایذ ۷

دس جهت متمایل ساختن تاصدیذکننذه ته سایت استفاده می کنذ، تایستی این محصاوالت یاا   سایت اص لاتییت اسایه محصوالت سایاا  

گازاسده ضاونذ،   تثییغات سایت و یا دس صفحات دیاش سایت والغ ضونذ  چنانچه لیستی اص محصوالت سایاا  دس تاالی تثییغات دس صیش 

 توجه نخواننذ کشد  تشای محصوالتی که جهت فشوش نستنذ،تثییغات تاصدیذکننذگا  نشگض ته 

نای موجود، تشسسی خشیاذنای انجاام ضاذه توساط      ( سایت ضما لادس ته جزب مخاطثا  نذف ضما نیست  یکی اص ساده تشین ساه۸

ناای   مطتشیا  و تشسسی ػیل توجه  نها ته این محصوالت می تاضذ  اطاػات تذست  مذه دس این صمیناه، تاه ضاما دس اصااش سوش    

 غات کمک خواننذ کشد تاصاسیاتی و نوع تثیی

   و دس نهایات اصااش      تثییغاات   ،تشین ػوامل ضکست یک سایت، نذاضتن سیستمی منظم جهت تشسسی سایت ( یکی اص مهم۹

تثییغاات  طشاحی ضذه خود سا تغییش نمی دنناذ  ضاما تایاذ نماواسه وضاؼیت      تثییغات است  فشوضنذگا  صیادی نستنذ که نیچااه 

 سا تذست  وسیذ تثیییغات سایت خود سا کنتشا و اصاش کنیذ تا حذاکثش میضا  پاسخ اص 

ناای   ( نیچ اجثاسی سا جهت خشیذ محصوالت خود ته تاصدیذکننذه الما نمی کنذ  ممکن است محصوالت ضما تاه دلیال کیفیات   ۱۱

خشوج اص سایت، ته مشوس صما  و ته تؼویك انذاختن صماا   توجه افشاد صیادی والغ ضود اما نمین افشاد ته محض  تاالیی که داسنذ، موسد

خشیذ، محصوالت ضما سا فشاموش خواننذ کشد  تشای حل این مطکل، ته تاصدیذکننذگا  یک ساشی محصاوالت و امکاناات سایااا  و     

  نمچنین تخفیف تذنیذ و دس ضمن تشای نش تخفیف یک صما  پایا  اػتثاس دس نظش تایشیذ
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