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 گذار بر فروش نوشتن توضیحات محصول + نکات تاثیر عنوان: 

تأکید زیادی بکنیم، باور کنید اغراق نکرده ایم! تعداد  محصول  حاتیتوضنحوه نوشتن  تیاهم بر اگر 
  با  یتقر  .دارند آن وبسایت لیتبدنرخ بر  یقابل توجهمستقیم و   ر ی تأث صفحات وبسایت هاسایر کمی از 

  آنها جهت  یر یگ  میتصمبرای   یمحصول عامل اصل   حاتی توضصفحات که  ندی گو  یم انیمشتر درصد   0 
 .استمحصول بوده   آن دیخر 

توجه زیادی  محصول  حاتی توضبه صفحه  نیآنال صاحبان کسب و کارهای به اتفاق   بیقر  تیاکثر 
آیا شما هم جزو این افراد هستید که اهمیت زیادی به نحوه نوشتن این صفحه نمی  نشان نمی دهند. 

  دیسیمحصول خود را بنو حاتی که چگونه توض دی موضوع فکر کرده ا نیتا به حال به ااگر شما  دهید؟
 .درست آمده اید قا  ی، دق بتوانید فروش خوبی داشته باشیدکه  

 نکته 0و  محصول  حاتینوشتن توض  تیاهم لیدالدر این مطلب ما بعد از تعریف توضیحات محصول،  
برای آشنایی بیشتر شما با   . در انتهای مطلب همبیان کرده ایمرا  این توضیحاتنوشتن  یبرا  مهم

را ذکر کرده و به   عیصنامختلف انوع  یچند نمونه از صفحات محصول برا  نحوه نگارش این توضیحات،
 برخی از سواالت متداول کاربران در این زمینه پاسخ داده ایم. 

و از همه   جذاب، خوب و کاربرپسند بنویسیدیک صفحه محصول شود که  یباعث م نکات نیاز ا یرویپ
سوق   «دیافزودن به سبد خر »دکمه  سمت کلیک روی به  ما  یرا مستق خودتان  دکنندگانیبازد مهمتر 
 خوشحال می شویم تا انتهای مطلب ما را همراهی بفرمایید. د.یده

 ست؟ یمحصول چ حاتی توض

 شیاست که در صفحه محصول نما متنی( یک محتوای product description)محصول  حاتیتوض
، چه  آن را بخرند دیبا دکنندگان یو چرا بازد ستیدهد که محصول شما چ  یم  حیشود و توض  یداده م

سودی از خرید آن محصول عاید آنها می شود یا آن محصول چه مشکلی از کاربران را می تواند حل  
 کند و... 

خودشان از این   دکنندگانیتعداد بازد ر ی گچشم  شی افزابرای   نیآنال یفروشگاهبسیاری از سایت های 
  تیمحتوا سا دیسفارش تول حتی سفارش نوشتن این توضیحات و صفحه به سادگی رد نمی شوند و

 را به افراد مختصص و کاردان می سپارند. شان  یفروشگاه

 محصول دو هدف دارد:  حاتیتوضنوشتن 
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   ی محصولها ی ژگیو بیان  •
   دیبالقوه به خر  انیمشتر  بیترغ •

  فاتی، به همان اندازه مهم است که از توص کاال مهم است  کی بیان ویژگی های فنیکه  یدر حال
 .می استفاده کنبرای خرید  دکنندگان یبازد بیترغ  ی برا  یمحصول به عنوان فرصت

 دالیل اهمیت نوشتن توضیحات محصول

طبق تحقیقات انجام شده یک پنجم افرادی که خرید خودشان را رها کرده و نیمه تمام گذاشته اند، به  
و آنها را برای خرید، قانع نکرده  این علت بوده که توضیحات نوشته شده درباره محصول مبهم بوده 

یا جواب پرسش های خود را در آن پیدا کنند! در    ازیاطالعات موردناست. یعنی خریدارن نتوانسته اند 
 ره در گوگل به جستجو پرداخته اند. نتیجه سبد خرید و یا حتی بازدید از کل وبسایت را رها کرده و دوبا 

 توضیحات محصول عبارتند از:  گذار بر فروش ر ینکات تاثبرخی از دالیل اهمیت و 

تریان وجود دارد و خریدار امکان لمس فیزیکی  از آنجا که در خریدهای آنالین تعامل کمی با مش
محصول یا کسب اطالعات بیشتر قبل از خرید را از طریق فروشندگان حضوری ندارد، توضیح محصول  

نوشته شود، می تواند خالهای موجود را پر کند. در  و قوانین اگر به خوبی و طبق یک سری از اصول 
 م به خرید می نماید. اقدا  ،نتیجه مشتری با شناخت کامل از محصول 

بها    محصول  یبرا   یس ینوغیتبل از جمله گوگل به نوشتن توضیحات محصول یا همان  جستجو  یموتورها
اصول سئو از   تیرعا  و همچنینواضح از محصول  یر یارائه تصوبا و اهمیت زیادی می دهند. پس 

این صفحه را برای موتورهای جستجو بهینه سازی کنید. با این کار باعث   ی د یکلمات کل  یچگال جمله
می شوید افراد بیشتری شما را در نتایج جستجوی گوگل یافته و در نتیجه نرخ تبدیل تان نیز افزایش  

 می یابد. 

اگر شما محصول خودتان را به خوبی توصیف کنید و در نوشتن صفحه محصول تان دقت و ظرافت  
خیلی  چگونه؟  :خرج دهید، می توانید در وقت خودتان صرفه جویی کنید. حتما  می پرسیدزیادی به 
اگر مشتریان شما با خواندن این صفحه به تمام اطالعات مورد نیاز خود برسند و پاسخ تمام  راحت! 

یگر لزومی ندارد که برای کسب اطالعات بیشتر با شما تماس  دپرسش های خود را دیافت کنند، 
 . بگیرند
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اثبات    ایجاد حس فوریت،مانند  یی ها کیاستفاده از تاکت  یبرا  یعال یمحصول فرصت  حاتیتوض
  قیرا از طر  ک یترافمی تواند ، انجام شود  یبه درست که اگر  است  گر ی، دعوت به اقدام و موارد دیاجتماع
 د.کن  تیهدابه سمت وبسایت ها جستجو   یموتورها

 محصول  حاتی نوشتن توض ینکته برا 9

  ای دیمحصول جد حاتی توض جادیا ی گام به گام برا ستی چک ل کیبه عنوان  ریاز اطالعات ز دیتوان یم
 . دیده شیرا افزا تان یکیتجارت الکترون لینرخ تبدو  دیاستفاده کن یفعلمحصول  فاتیبهبود توص 

 Do Your Research by Building a) د یانجام ده ی خود را با ساختن آواتار مشتر  قاتیتحق  -1
Customer Avatar) 

 آواتار مشتری یا همان پرسونای خریدار به زبان ساده یعنی مخاطب شناسی! 

از    یگروه خاص  چیهیا  یمشتر آواتار  .دیخوانندگان خود را بشناس دی، باکلمه  کی حتی از نوشتن قبل
آل شما   دهیا دارانیخر   یها یژگیهمه وترکیبی از بلکه  دهد یرا در بازار هدف شما نشان نم مخاطبان
 . می باشد

  یژگ ی، وجمعیت شناختیاز جمله مشخصات  شما یمشتر  گاهیاز پا یادیز یجنبه ها  یمشتر  یآواتارها
آواتار ممکن است مرد و   کی ن یبنابرا. شود یرا شامل م گر ی، خواسته ها و موارد د، درد یشخص یها
مشترک بازار هدف شما را نشان   یها  یژگیوکه برجسته ترین  باشد فقیر و ثروتمند،  ر ی ، جوان و پزن
 دهد.  یم

 :د یخود بپرس   انیرا در مورد مشتر  ر ی، سواالت ز ساختن آواتار هنگام

، محل سکونت و درآمدتحصیالت، جنسیت، مذهب، آنها )سن،  یشناخت  تیمشخصات جمع •
 ؟ چیست...( 

زیون،  )تلوی ؟یعنی منابع اطالعاتی آنها کدام است کنند یاستفاده م  یچه زبان و عبارات از •
 اینترنت، کتاب، شبکه های اجتماعی و...( 

 ست؟ یآنها چ فرهنگی و هنری ق یها و عال یسرگرم •
 ست؟ یآنها چ ی و خواسته ها  ازهاینمشکالت، ، ترس ها •
 ؟ست یآنها چ یا هدف ارزش •
 چرا نمی خواهند از خدمات و محصوالت ما استفاده کنند؟  •
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  یا  ژهیکنند توجه و  یشما از آن استفاده م انیکه مشتر  یزبان و لحن به نوع قات یانجام تحق هنگام
را آسان تر  با آنها تعامل  جاد یانوع و لحن زبان مشابه آنها، برقراری ارتباط و . استفاده از دیداشته باش

 .کند یم

می تواند به شما کمک کند   بالقوه شما  دارانیخر مشکالت و سالیق واضح از  درککسب این اطالعات و 
تا در نگرش تان نسبت به ارائه خدمات به آنها شفافیت داشته باشید. یعنی بدانید چگونه برنامه ریزی  

کنید، کجا باید تبلیغ کنید، کجا به دنبال مشتری باشید، لحن بیان شما برای برقراری ارتباط با آنها 
 چگونه باشد و... 

انگار   که  دیصحبت کن  یو طور  دیکن  یهمدل انیبا مشتر  تادهد  یا مامکان ر ن یبه شما ا یدرک  نیچن
 . دیکن یصحبت م  نهابا آ  ما  یمستقدارید 

 Focus On Emotional Needsتمرکز و توجه داشته باشید ) یعمل ی ایو مزا یاحساس  ی ازهایبر ن -2
and Practical Benefits)   

  .خرند  یاحساسات را م آنها ، خرند  ینم را مردم محصول : دیگو یوجود دارد که م یمیضرب المثل قد کی
 .جمله واقعا  صدق می کند نی، ارسد ی محصول منوشتن توضیحات نوبت به  یوقت و

  ایکند  ی را برطرف می از مشتریان محصول چه نقطه درد  نیا: دیبپرس از خودتان را این سوال اساسی 
 دهد؟ ی ارائه ممشتریان شما به را   یچه لذت محصول استفاده از آن

وبمسترها فقط به توصیف ویژگی ها و مزایای  از  یار ی. بسدیبه مشکل اشاره کن  ما  یمستق سپس
این محصول سعی در رفع  که  را توصیف کنند  ینقاط درد اینکه صریحا   بدون ،محصول بسنده می کنند

 آنها دارد.  

  ی م جادیا دیبه خر  لیو تما تی، فورروبرو هستند هاآن مخاطبان شما باکه   یمسائل خاص  یادآور ی با
  تولیدی شما در کفش پدهای موجود  ایاگر صندلی تولیدی شما باعث تسکین کمر درد می شود  .دیکن

 بگذارید مخاطبان شما هم از این موارد آگاه شوند. ، کند  یم یر یمزاحم و دردناک جلوگ  یاز تاول ها

 کند. یسهولت و کنترل استفاده م ،ی از احساسات توانمندساز  صراحتا  خود   iPad Mini ف ی اپل در توص 

را توضیح   برطرف کنداین محصول منحصر به فردش می تواند را   یمشکالت خاص  نی همچن این شرکت
 می دهد. 

 (Make Your Descriptions SEO-Friendly)  د یکن سئوپسند  خود را فاتیتوص  -3



SEOEDU   | ایران  در   مرجع آموزش های سئو 

بهتر است بدانید شما تنها  آشنایی ندارید،  SEO محصول سازگار با  حاتی نوشتن توض با اصول گر ا 
 .نیستید

به نظر   دهیچیتواند پ یمدر صورت عدم آشنایی با بهینه سازی موتورهای جستجو یا سئو، این کار 
در   دیکه بای گر یموارد داز   یار یو بس ریچ اسنیپت ها ، ی دی، تراکم کلمات کلمتاتگ هابرسد. استفاده از 

 گیج کننده باشند.توانند  ی، همه مدیآنها فکر کن سئو به

کافی است    فقط .است یکار نسبتا  آسان سئو شده محصوالت   ضیحاتتواصال  ناامید نشوید! نوشتن 
 :دیرا دنبال کن ریساده ز ن یقوان

 .دیبگنجان  تان محصول حاتیتوضمتن  در شناسایی و آنها را را  پرجستجو ی دیکل  کلمات •
  یهایزیچ  این مواردمهم هستند.  اریبسصاویر ت altتایتل ها، متادسکریپشن و تگ های  •

  کیبر نرخ کل  ما  ی مستق  نی، بنابراکنند یدر صفحه جستجو مشاهده م  دکنندگانیهستند که بازد
 د.  نگذار یم ریشما تأث

  را محصول یدر صفحه اصل موجوداز اطالعات  ی برخدرک و تشخیص  اسکیما،   نشانه گذاریبا  •
 راحت تر کنید.  Googleبرای 

کدهای   ومحصول  نی، عناومتا حاتی ، توضی دی. توجه به کلمات کلدیر ی قدرت سئو را دست کم نگ
  یر یبه طرز چشمگ جستجو های موتوررخ کلیک سایت شما را در یا همان ن CTRتواند  یاسکیما م

 شود.  شتریو درآمد ب شتر یب  کیدهد و منجر به تراف شیافزا

یا  آموزش سئو بازهم اگر خودتان قادر به تولید محتوای سئو شده نیستید، می توانید در دوره های 
شرکت کرده و با یادگیری اصول مربوط به سئو به راحتی بتوانید یک محتوای سئو  آموزش سئو محتوا 

 تولید کنید. شده در همه صفحات سایت تان 

  دیتولندارید، می توانید و شرکت در دوره های آموزشی را اگر هم وقت و هزینه کافی برای یادگیری 
شما   سایت خودتان را به سایت های معتبری بسپارید که خدمات اینچنینی ارائه می دهند. یمحتوا

خود را به    یسفارش محتوا seoedu تیوبسامحتوا  دیسفارش تولبا استفاده از پنل ثبت  دیتوان یم
 این سایت بسپارید.کارشناسان تولید محتوای ثبت کرده و آن را به   نیصورت آنال

 Use Descriptive)  کند  یم  میاز محصول را ترس ی ر یکه تصو د یاستفاده کن  یفیزبان توصیک از   -4
Language That Paints a Picture of the Product ) 
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  یوقت ندارد.  یگونه کاربرد عمل  چیه ای است که   هیتوص  مثل یکبه حواس پنجگانه  شدن توسلم
 .فکر کنید نیجز ا  یز یهر چبه ،  شود ی محصول م نوشتن توضیحاتصحبت از 

  .این موضوع را تأیید می نمایند یادیز  قاتیو تحق می نامند یحس یابیبازار را آن  ابانیواقع بازار در
به   یکیزی ف ء ایها و اش  حهیاز را ابان یحواس اشاره دارد. بازار یلفظ کیدر واقع به تحر  یحس یاب یبازار

بتوانیم  که ما   ستین یز یچ نیا که است   یهیکنند. بد  یاستفاده م یاحتمال  یبا مشتر   یصورت حضور 
 .میانجام ده در فروش آنالین 

انجام  استفاده از صفات خاص و   با ؟چگونه .میکن ی کلمات بازساز قالب را در   ات یتجرب م یکن یم یسع ما
 ه مربوطات س یمقا

  ای یی، چشاییشنوا،  ییای، بویینایرا در ارتباط با ب  ی هستند که احساس خاص  یکلمات   یحس  صفات
 مثل بستنی دابل چاکلت  .ندانز یانگ یالمسه برم

  یکه همه م انجام می دهید ی ز یبه چ ارجاعبا  شمای است که دیمف یاز ابزارها گر ید یکی سهیمقا
 مثال  دلستر با طعم گالبی  !اهانیگ  یبو ای وهیمانند طعم م دهند یم صیدانند و تشخ

و   سنگینتواند متن را   یاز حد از صفت ها م شی استفاده ب دینکن یرو ادهیز  مهم: در این کار نکته  کی
 خواندن آن را دشوار کند.  

 Use Power Words but. )د ی کن اجتنابهابه کاربردن کلیشه اما از  د یاز کلمات قدرتمند استفاده کن -5
Avoid Cliches ) 

به دلیل کارآیی   این کلمات و دانز یانگ یاست که احساس و پاسخ را برم  ای کلمه  کلمه قدرتمند کی
کلمات   و متداول هستند یگر ید لیدل چیبدون ه شان مورد استفاده قرار می گیرند. این کلمات  

این تله گرفتار نشوید چرا که ممکن است با بی  در   سعی کنید .ستندی نای عبارات اثبات شده  ایقدرتمند 
   نادیده گرفتن توسط مشتریان مواجه شوید.توجهی و 

که    ییاز حد مورد استفاده قرار گرفته تا جا شیکه بعبارت ها یا کلماتی هستند  (Cliches) ها شهیکل
بودن تنزل  آزاردهنده  ایبودن  تیاهم   یدر حد ب یحتند و خود را از دست داده ا  یجلوه اصل ایمعنا 

 یافته اند. 

را می   «همه دوست دارند» ای «یعال تیفیک » ای «محصول موجود در بازار  نی بهتر » مانندعبارت هایی ه
 .دیخاص باششما سعی کنید   .توان نمونه ای از عبارات کلیشه ای ذکر کرد
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 دیطرح را انتخاب کن ای رهیمانند ز آن خاصهای   یژگیو !یجفت کفش عال ک ی دییکه بگو ن یا یجا  به
 .  دیده  حیخوب بودن آن را توض  لیو سپس دل

شده که   ثابت . در واقعد یکنار بگذار یکل کلمات قدرتمند را به کل  دیکه شما با  ستینالبته منظور ما این 
 .شوند یفروش م شیافزابه تبع آن باعث و  ی قو  یواکنش احساس  جاد یباعث ا ی کلمات خاص 

  یادعاها  شهیو هم  دیها تفاوت قائل شو شهیکلمات قدرتمند و کل  نی که ب دیداشته باش ادیبه  فقط
 .  دیاثبات کن  یخود را با نکات خاص 

 Leverage the Power of Proof-Building)  د یاثبات کننده استفاده کن ی از قدرت داستان ها   -6
Stories ) 

بخش عمده    میمستق حاتیتوض  .کوتاه است یداستان ها ان یب  یبرا یمحصول مکان مناسب حاتیتوض
دو جمله را   ای کیاز   شیاوقات ب   یکه گاه کوتاه یها  اما داستان دنده یم لیاز متن شما را تشک یا

 .شود یم دکنندگانیعالقه و تعامل با بازد جادیباعث ا، شود یشامل نم

 را توصیف کنید:  ر ینکات ز  می توانید محصول  حاتیتوضدر نوشتن 

  یمحصول شما را منحصر به فرد م دیتول  ییندهایچه فرا :شود یمحصول ساخته م  کی چگونه •
که    دیکن یاستفاده م  رمعمول ی غ یها از روش ای د؟یهست بندیپا یسنت یها کیبه تکن ایکند؟ آ

 شود؟ یبرتر م ت یفیمنجر به ک 
  شیپ تیفیک  نی تضم  یبرا   ییندهایچه فرا  :شود یم  شیو آزما نیمحصول چگونه تضم تیفیک •

   (مهم است  اری بس  متی اقالم گران ق  یبرا  موضوع نیا)شده است؟  ینیب
یا   لم یدر ف ای؟ آاستفاده می کنندمحصول  نیاافراد خاصی از   ایآ :مربوطه  یفرهنگ منابع •

 ؟همایشی از آن استفاده شده است
  یم هیر ی صرف امور خاز فروش آن   یدی عوا ایمثال  آ: محصول هستند  ی ربنایکه ز  ییها ارزش •

 د؟ یکن  یم تیحما یاز صنعتگران و مشاغل محل ایشود؟ آ

  بیان کنید، خود  محصول  حاتیتوضنوشتن در  دیکه با ییها داستان نوع یخود برا  داریخر آواتار  از
. در  محصوالت هستند یربنایکه زیی هستند ها ارزش عالقمند  ،با اخالق انیمشتر  مثال  . بهره بگیرید
عالقه مند   تیفیک  نی تضم یندهایآبه فر  شتر یاقالم لوکس ممکن است ب دوستدار انیمشتر حالی که 
 باشند.
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 ,Mention Celebrity Endorsementsرا ذکر کنید )شهادت افراد مشهور  و ها هید ی تأجوایز،  -7
Testimonials and Awards) 

  یبخش. اضافه کردن آل است  دهیایک مکان  یاثبات و اعتماد اجتماع جادیا  یمحصول برا حاتیتوض
  دهد. شیافزا یر یرا به طرز چشمگ لیتواند نرخ تبد ی در صفحات محصول م  با عنوان نظرات مشتریان

که   دیو مطمئن شو دی را انتخاب کن ها  نی. بلکه بهتر در این بخش بچپانیدرا  نظرات همه  دینکن یسع
 .داده باشیدتان قرار  دکنندگانیبازدآنها را در جلوی چشم و مرکز توجه  

 :محصول هستند حاتی توضنوشتن در  ی برا  یخوب  ی نمونه ها ر یز  موارد

 انینظرات مشتر  نیاز بهتر  ی ا دهیگز •
 ها  یتیسلبر  دییأت •
 دریافتی  زیجوا •
  یها تیمجالت و وب سادر لوگوی   ژهی)به و اند  یی که از محصول شما نام بردهرسانه ها •

 محبوب(
 دکرده ان   یدار یکه محصول شما را خر  یانیمشتر  تعداد •

 ( Make Sure Text Complements Images)  است ر یمکمل تصاو ،که متن د یمطمئن شو -8

. سفر  دهیددر کنار هم قرار  کپارچهیطور همه چیز را به  دیشما با ، محصول  توضیحاتنوشتن در 
اقدام به   یروشما   دکنندگانیشود بازدمی باعث قطع نشود. این کار داشته باشد و  انیجر  دیبا یمشتر 

 .کنند  کیکل(  CTA) عمل شما

  یبررس یمربوطه برا   ریکه تصاو دیحاصل کن نانی، اطمدیکن ی را ذکر م یخاص   یها ی ژگیو ا ی ایمزا اگر 
  ی قرار م ر یتصاو ریدر ز ا یدر کنار  ما  یمحصوالت معموال  مستق فاتیوجود دارد. توص  دکنندگانیبازد
 .آنها وجود داشته باشد نیب یادیو تعامل ز یهمپوشان دیبا نی، بنابرارندیگ

،  لباس یرو ی، طرح هاکفش رهیمحصوالت مانند ز یمطلوب و اصل یها  یژگیو نیمهمتر  طور خاص به
  یژگیو نیاگر اچون .  شوندنشان داده  ر یبه وضوح در تصاو... باید و یورزش زات یتجه  یفن ی جنبه ها

 .هستند ریتصاوآنها در متقابل  یبه بررس لیاغلب ما دکنندگانی، بازددیها را شرح داده ا

 (Make Descriptions Short and Scannable)  د یکن خواندنرا کوتاه و قابل  توضیحات -9

ثقیل و درک آن پیچیده  است که  ییبهتر از محتوا درک آن راحت باشدخوانایی و کوتاه و    ی کهیمحتوا
 برای انجام این کار:  .دارد  ی ادیبه توجه ز از ینبوده و 
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چند  در قالب که تنها  یی از نوشتن پاراگراف ها :دیاستفاده کن ی دو جمله ا ای کی ی پاراگراف ها از •
 های مختلف  متن به بخش م یتقس  یبرا ی فرع  نیاز عناو. دینترس  بیان می شوند،جمله  

 . دیاستفاده کن
از نظر   دیسف یفضاچون   دیبگذار یرا خال ن تاناطراف متو  د یکن های الیترا  ی د ینکات کل •

 .است ندیخوشا یبصر 
  یو پردازش جمالت طوالنچون درک  ننویسید یطوالن ی لیجمالت را خ   بنویسید:را کوتاه  جمالت •

 .دشوارتر استبرای اغلب کاربران 
مبهم استفاده   به جای کلماتساده کلمات بهتر است از    :د یاجتناب کنکلمات مبهم استفاده از  از •

از آنچه مد  یمتفاوت یمعانکلماتی که  و  زیآمتملق ،زی آمتکلف گنگ، کلمات  دن  ر به کارب. از دیکن
  یاست که برا یزبان فن :مورد نیاستثنا در ا کیخودداری کنید.  ،رسانندیرا م هست نظر 

 .آن را درک خواهند کرد نوشته شده که قطعا   یمخاطبان

فهمد که من   یکودک ده ساله م کی ای: آدیبپرس درک نوشته تان، از خودتان از سهولت  نان یاطم ی برا
 نوشته ام؟چی 

 برای انوع صنایع چند نمونه از نوشتن صفحات محصول

   غذایی برای مواد محصول   حاتینحوه نوشتن توض -1

آماده   یاز غذاها   تواند مشکل باشد. محصوالت مختلف  یم ییغذا محصوالت حاتیتوض نوشتن
  ی منحصر به فرد ف ی توصلمان های ا  به  چند صد هزار تومانی  ابیکم یها  یگرفته تا بطر  ویکروویما
 :دیوارد کن ت غذاییمحصوال حاتیرا در توض   ریمناسب است که اطالعات ز یطور کل  به  .دارند ازین

  از متن ییدر جا دیباحتما   اما  رندی قرار گتوجه در مرکز این مواد که    ستیالزم ن  دهنده:تشکیل  مواد
 کنید.  و های الیت موادی که باعث حساسیت در برخی افراد می شوند را بولدشوند. نوشته 

 .  یفیت تولید آن تأکید داشته باشید ک   و بر جایی که غذا درست یا تهیه می شود را ذکر کنید  :دیتول  محل

. افراد  دیاطالعات را در ابتدا وارد کن نیا ، رژیمی یا بدون قند بودن:مناسب برای وگان ها، گیاهخواران
نشان می  توجه خاصی صفحات محصول  توضیحات به  اغلب مثل گیاهخواران خاص طیشرا یدارا

 .دهند

 . دیاستفاده کن ییحس چشا ختنیبرانگ یبرا   سهیو مقا ی از زبان حس  :طعم
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 پوشاکبرای انواع  تمحصوال حات ینحوه نوشتن توض -2

  ز ین ییها یاست. اما دشوار  کیتجارت الکترون یبخش ها  نیو موفق تر  نیاز بزرگتر  یکی پوشاک
  نیبنابرانشان داد.  نیبه صورت آنال  قا  یتوان دق یرا نم  حضوری  دیخر  ی از جنبه ها  یار یوجود دارد. بس 

  حاتی را در توض ر یز  اطالعات  .درا ارائه دهن یتا آنجا که ممکن است اطالعات خاص دیبا  حاتیتوض
 :دیوارد کن لباس خود محصول 

دکمه   دار یا پی، ز(، گردن، سجافره ی، الغر و غ ک ی، باری)معمولنوع تناسب  خالصه ای از مشخصات:
 .دیرا شرح ده ره یها و غ بی، جای

این لباسی که می  بدانند که آیا  انیتا مشتر   دینشان ده  را بلندی و سایز لباس : مدل و سایز  اندازه
 ؟قالب بدن شان هست یا نهخواهند بخرند، 

مشتاق هستند بدانند چه   داران یاز خر  یار ی. بسبیان کنید  خودتان برنددر مورد  یداستان کوتاه  برند:
 برند و شناخته شده طرفداران بیشتری دارند.د. محصوالت نکن یم  دیخر و از چه کسی   یز یچ

  ینگهدار  حیصح  یراه هاخواهند  یم قبل از خرید  اغلب انیمشتر  :از لباس ها  ی اصول مراقبت و نگهدار 
 نکهیبدانند. اشاره به ارا  مختلف  ی هالباس در فصل یمهم نگهدار  ار یبس  یرازها نیاز لباس ها و همچن 

با دست   فقطتوان آنها را  یفقط م ایلباسشویی شست  نیتوان با ماش یاز محصوالت را م ی برخ
 . دهد یکاهش مرا  نان ی، عدم اطمشستشو داد

  هاپارچه   دراستفاده از برخی از مواد . را ذکر کنید ساخت محصول  یتمام مواد مورد استفاده برا :مواد 
 . د یتوجه کن ، به این موارد همع دارندمنو شرعی  یاز نظر اخالق

 جواهرات  ی محصول برا  حاتینحوه نوشتن توض -3

در   ان یمعمول است که مشتر  لیدل ن یدارند. به هم ییباالقیمت هستند که   یجواهرات اقالمطال و 
با مشخصات   همراه  .کند ی ها را برطرف م ینگران نیا  ،خوب اتفیشوند. توص دیدچار ترد شانخرید

 :دیجواهرات ذکر کن ی محصول برا حاتی را در توض ر ی، نکات زدر مورد اندازه، رنگ و شکل یفن

 .استو ضروری  مهم   متیاقالم گران ق  یبرا  یگارانت ی:گارانت اطالعات

 ست؟ یچ در ساخت آن مواد مورد استفاده قیمشخصات دق  :مواد 

مربوط به بسته   اتی ، جزئشوند ی م یدار یخر  هی از آنجا که جواهرات اغلب به عنوان هد  ی:بند  بسته
 .دیذکر کن زی را ن یبند
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در   ی دهند. اطالعات یم  صیهمه بالفاصله نام رولکس را تشخدر صنعت طال و جواهر،  :برند   اطالعات
 دهید. ارائه  دیتول  ی ها کی، ارزش ها و تکناز جمله سابقه  برندمورد 

 ( Etsyصنایع دستی ) ی محصول برا  حات ینحوه نوشتن توض -4

Etsy  ی فروشگاه ها ن یاز بزرگتر  یکی و یمیدست ساز و قد، اقالم یخانگ یکاالها  یبرا  نیبازار آنال کی  
  د یداشته باش اد یمهم است که به Etsy   یبرا حاتی نوشتن توض هنگام .در وب است کیتجارت الکترون

 دی، مطمئن شوموارد نی در نظر گرفتن ا با .و منحصر به فرد هستند ی به دنبال قطعات اصل دارانیکه خر 
 :شود یرا شامل م ر یز ات یجزئتوضیحات شما که 

  قی دق  ره ی، فلز و غ اخته شده است. در مورد انواع چوب، رنگکه محصول از آنها س ی فهرست مواد :مواد 
 .دیباش

منبع   ومحصول  دیتول ی برا طی شده ر ی مس  ، چند جمله در مورد نحوه ساخت محصول  :کیو تکن الهام
  یحت ده است. محصول ش نیا  دیباعث الهام در تول  یز یچه چ یعنی بگویید که  .بیان کنیدالهام آن 

 . دیمحصول هم اشاره کن خچهیبه تار دیتوانیم

  یکم یک بیوگرافی مختصری از خودتان ذکر کنید و  یدست عیصنامحصوالت و   یبرا : یشخص یوگرافیب
  یم تیشود و به محصول شخص ی م تیجذاب جادیباعث ا کار نی. ادیدر مورد خودتان صحبت کن

 .بخشد

منحصر به فرد و   حصول تانکه م د یکن دی، تاک دیترد  هر گونه بردن  نیاز ب یبرا  :مجدد بر اصالت   د یتأک
 .دست ساز است 

 سواالت متداول:

 از چه مواردی می توان استفاده کرد؟ محصول  حاتیتوضدر  -1

از هر چیزی که بتواند به مشتری شما ایده بدهد و او را ترغیب به خرید کند. از جمله این موارد می  
مثل بیان نظرات و دیدگاه های  توان به محتوای متنی، تصاویر، فیلم، محتوای تولیدشده توسط کاربر 

 مشتریان قبلی، نقد و انتقاد کاربران و... اشاره کرد. 

 ؟ کدامند برخی از مزایای نوشتن صفحات محصول  -2

  شیافزابرجسته و متمایز شدن از رقبا، بازدید و فروش بیشتر، درگیر ساختن احساسات مشتری و 
و اینکه   ییداستان سرا ، متقاعد کردن مشتری به خرید، فرصتی برایبا مصرف کنندهعاطفی تعامل 



SEOEDU   | ایران  در   مرجع آموزش های سئو 

و رتبه   کیارگان  کیتراف شی افزارا حل می کند، از کاربران  این محصول چه نیازها و مشکالتی استفاده از 
 و...  موتور جستجو جیدر نتا یبند

 چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ توضیحات محصول  -3

با سوال  ید.  ریک محتوای جذاب و کاربرپسند بنویسید تا بتوانید مخاطب تان را بیشتر در صفحه نگه دا
کند و بیان ویژگی های  االت از جمله اینکه محصول شما چه مشکلی را می تواند حل  ؤبه برخی از س

از یک لحن و زبان   محصول خودتان در قالب کلمات و جمالت قدرتمند کاربران را ترغیب به خرید کنید.
طبیعی در بیان مطالب تان استفاده کنید، انگار دارید با دوست خودتان گفتگو می کنید. از جمالت،  

ب به خواندن آن شوند و درک متن برایشان  پاراگراف ها و متن های کوتاه استفاده کنید تا افراد ترغی
 راحت باشد. 

 است؟ نکات نوشتن صفحه درباره ماآیا اصول نوشتن توضیحات محصول متفاوت از  -4

 بله 


