ﻧﺤـﻮه دﯾـﺪن ﺑﺎزدﯾـﺪ ﺳـﺎﯾﺖ و
ﮔـﺰارش ﮔﯿـﺮی ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ در
وردﭘﺮس
ﭼﻄﻮر ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎی وردﭘﺮس ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ؟

اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎی وردﭘﺮس ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارزش را ﺑﺴﺎزﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر
درﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﯾﺖ وردﭘﺮس ﯾﺎ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺌﻮ وردﭘﺮس اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ ﮔﺰارش ﺷﻤﺎ از
ﻧﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮی ارزش ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل رو ﺑﻪ رو ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ.
 ۸اﺑﺰار
ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ

ﮔﺰارش

ﮔﯿﺮی

در

وردﭘﺮس

از

ﻧﺤﻮه

دﯾﺪن

ﺑﺎزدﯾﺪ

ﺳﺎﯾﺖ

ﺗﺎ

ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺟﺬاب ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﺎ داده ﻫﺎی ﻗﻮی
دارﯾﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
.۱ﮔﻮﮔﻞ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺲ
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.اﮔﺮ ﺳﺎﯾﺖ
وردﭘﺮﺳﯽ را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﺪ،ﮔﻮﮔﻞ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺲ ﺑﺮای ﺳﺌﻮ داﺧﻠﯽ،
ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ و… آن ﻧﻘﺸﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد .ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﺎ
اﯾﻦ اﺑﺰار ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻋﺎدی ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﮔﺰارش ﻫﺎ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﯾﮑﺘﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
.۲ﮔﻮﮔﻞ ادوردز
اﮔـﺮ ﮐﻤﭙﯿـﻦ ﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﻣﺸﺘـﺮی ﻫـﺎی وردﭘـﺮس ﮐـﻪ از ﮔﻮﮔـﻞ
ادوردزاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﭘﺲ
ﻗﻄﻌﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺎده
اﺳﺖ .ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار زﻣﺎﻧﯽ را در ﻫﺮ
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﺮای آن ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم داده
اﻧﺪ.

CRM .۳
راه ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮی وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﺟﺎی
ذﺧﯿﺮه آن در وردﭘﺮس ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ آن را ﺑﻪ  CRMﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ
دﻫﯿﺪ .ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از  CRMﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎت
ﮔﺮداوری ﺷﺪه ﺑﺎ آن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و اﮔﺮ درﺳﺖ ﮔﺮدآوری ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
پیشنهاد مطالعه مقاله :معرفی افزونه ) CRMمدیریت ارتباط
با مشتری( در وردپرس فارسی
.۴ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻋﻀﻮﯾﺖ دارﻧﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ
اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ از ﯾﮏ ﭘﻼﮔﯿﻦ
وردﭘﺮس ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت
ﺳﺎده و ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.
 .۵رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ رﺳﺎﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از
ﺗﻮﺳـﻌﻪ دﻫﻨـﺪﮔﺎن وردﭘـﺮس ﺧﻮاﻫـﺎن اراﺋـﻪ آن ﺑـﻪ ﻣﺸﺘـﺮی ﻫـﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺣﻀﻮر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺟﻤﻊ آوری ﮔﺰارش در اﯾﻦ
ﺣﻮزه،اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﺳﺎﻧﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
.۶ﺳﺌﻮ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ راه ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮای ﺳﺌﻮی وردﭘﺮس وﺟﻮد دارد .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی و داده ﻫﺎی ﻣﺘﺎی درﺳﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻢ ﻫﺎ
و ﭘﻼﮔﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﯾﻊ و ﺳﺒﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺎد و
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﮐﺎر ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺳﺌﻮ اﺳﺘﻔﺎده
از اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ
.۷ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎ ﻣﻮردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮای
ﺧﻮد ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﺸﺘﺮی

ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم را
در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
.۸اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎ را از آﺳﯿﺐ ﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺧﺒﺮدارﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ!
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ آن ﻫﺎ را ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی اراﺋﻪ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺣﺮﻓﻪ ای دارﯾﺪ ﭼﺮا
ﮐﻪ اﺻﻼ ﮐﺎر ﺳﺎده ای ﻧﯿﺴﺖ.
ﭼﻄﻮر ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻼﯾﻨﺖ ﻫﺎی وردﭘﺮس ﻣﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ؟

ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻤﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن
ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از
ﮔﻮﮔﻞ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺲ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ،
اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎﯾﺪ از اﺑﺰاری ﻣﺜﻞ  Saleforceﺑﺮای ﮐﺴﺐ
دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺮخ ﻫﺎ و… ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ
ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺮای ﭘﻼﮔﯿﻦ ﻫﺎی وردﭘﺮس ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺌﻮ ،اﻣﻨﯿﺖ و
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ ﻫﻢ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻔﯿﺪ

و

ﮐﺎرﺑﺮدی:

ﭼﮕﻮﻧﻪ

ﻗﺎﻟﺐ

وردﭘﺮس

را

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯿﻢ
اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﺑﺰاری وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داده ﻫﺎی
ﮔﺰارش ﻫﺎ را از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮔﺮدآوری ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ای دارد اﻣﺎ ﺑﯽ ﺷﮏ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎی وردﭘﺮس ﻣﻔﯿﺪ ارزﺷﻤﻨﺪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از اﯾﻦ اﺑﺰار ارزﺷﻤﻨﺪ در
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺧﻮب ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎی وردﭘﺮش اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:

ﺳﺎﯾﺖ Zoho Reports

Zoho Reports .1
از اﺑﺰار اﯾﺪه آل ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن وردﭘﺮس ﮐﻪ
ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﺮای وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ

ﻣـﯽ آورد .ﺑـﺎ Zoho Reports
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی زﯾﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ داده ﻫـﺎ را از

Google Analytics
Google AdWords
 CRMﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Zohoو Salesforce
ورودی ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ MailChimp
ﻧﺮم اﻓﺰار دﺳﮑﺘﺎپ ﮐﻤﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ Zendesk
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ داده ﻫﺎی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در
ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎی اﮐﺴﻞ و اﺳﻨﺎد ﮔﻮﮔﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺳﺎﯾﺖ databox

 .2دﯾﺘﺎﺑﺎﮐﺲ
 Databoxاز دﯾﮕﺮ اﺑﺰار ﮔﺮداوری داده ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
از آن ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داده ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰار در ﺻﻮرﺗﯽ راه ﺣﻞ ﺑﻬﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﻫﺎی ﮐﻼﯾﻨﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .دﯾﺘﺎﺑﺎﮐﺲ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد:
ﮔﻮﮔﻞ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺲ
ﮔﻮﮔﻞ ادوردز
SEMrush
Ahrefs
MailChimp
اﯾﻦ اﺑﺰار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  Zohoﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دارد.
The Hub .3
اﯾﻦ اﺑﺰار را ﺑﺮای آن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت وردﭘﺮس ﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ
ﻧﻈﺎرت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺎب ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﺎ
دﻟﯿﻞ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰار ﮔﺰارش دﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ

اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ وﯾﮋه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﯾﺎ
ﻋﻨﻮاﻧﯽ وﯾﮋه را در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﺌﻮ در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .اﻣﺎ از اﯾﻦ اﺑﺰار ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ
ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎده در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﺌﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد .اﮔﺮ از ﭘﻼﮔﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ اﺑﺰار اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ داده ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را از ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮔﺮداوری ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺰارش ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎی وردﭘﺮس

در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺰارش ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی
ﻫﺎی وردﭘﺮس اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﺑﺮای ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ .اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ
اﺑﺰار آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮑﺲ ﺳﺒﺐ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺸﻮد و او ﻧﻔﻬﻤﺪ
ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﺰارش را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﻮد اﻟﮕﻮ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭼﻨﺪ
ﮔﺰارش ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ داده ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﮐﻼﯾﻨﺖ ارﺳﺎل
ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺎه از ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ،ﻃﺮح ﻫﺎ و
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪ
ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن و ﮐﺴﺐ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮوش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ را در ﮐﻨﺎر ﻋﻤﻠﮑﺮد
ادوردز ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ،ﻧﻘﺎط داده ﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﮑﺮده و ﺗﻄﺒﯿﻖ
ﻧﺪﻫﯿﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎوﯾﻦ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺷﻔﺎف ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از
داده در ﻫﺮ زﻣﺎن؛ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ارزش ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟﻊ
ﻣﻄﻤﺌﻦ را درک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﺮاردادن ﺧﻼﺻﻪ ای ﺷﺨﺼﯽ از داده ﻫﺎ در زﻣﺎن اراﺋﻪ
ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ؛ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ
را ﺻﺮف ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻓﮑﺮ درﺑﺎره آن ﻫﺎ ﮐﺮده اﯾﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻼﺻﻪ ای را ﺑﺮای ﺑﺨﺶ از ﮔﺰارش ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ  15دﻗﯿﻘﻪ ای ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎی
ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﺰارش ﻫﺎ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮور
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﺑﻬﺎﻣﺎت ،ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و
دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه و ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن ﻫﺎ ﺑﺮای اﺻﻼح و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد در
ﻣﺎه ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی

اﮔﺮ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﯿﺰی درﺑﺎره اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎی وردﭘﺮس ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ
ﻫﺪف ﺷﻤﺎ و داده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ،ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﻪ
ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .واﻗﻌﺎ اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر زﯾﺎدی
ﻧﯿﺴﺖ! اﻣﺎ راه ﻫﺎ و روش ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ.

