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 ממירים נחיתה דפי לבנות הטובה הדרך

-, פעם מינידימאת השם  ול ישנונחיתה בקמפיינים וגם  ףרבות דובר ועוד ידובר על היעילות של ד

לפניו והוא נקרא דף נחיתה שעל פי  נראה כי כיום שמו הולךוכו'. אבל  ONE PAGE פעם סייט,

מטרת דף ויקיפדיה הוא מוגדר כדף אינטרנט בודד שאליו הגולשים "נוחתים" מקישורים שונים. 

נחיתה ברורה לכולם: למקד את תשומת ליבו של הגולש למוצר/שירות ספציפי ולהניע אותו לפעולה 

סר מיקוד לצד טעויות שונות בדרך לבצע רכישה, להשאיר פרטים או להתקשר כאן ועכשיו. אולם, חו

כספים רבים  ולגרום לבזבוזלעשות את הפעולה ההפוכה ולגרום לגולש לעזוב את הדף  יםעלול

 הכל כך יקרה שהביאה את הגולש לדף. בדרךעל פרסום  ושקעושה

 לנחות או לבנות אתר?-שאלת המיליון דולר 

, מצד אחד העלות של הקמת דף נחיתה אנשי עסקים מתקשים להבדיל בין דף נחיתה לאתר אינטרנט

ולכן בעלי עסקים רבים מתלבטים בין  ,הקמת אתר אינטרנטעלות היא נמוכה ויכולה להגיע לשליש מ

ניהם: דף נחיתה הוא יהקמת דף נחיתה לבין בניית אתר אינטרנט. אז בואו נראה מה ההבדלים ב

עמוד אחד בודד, קצר, המציג שירות ספציפי בצורה תמציתית. למעשה, הגולש הגיע ממש במקרה 

, במידה והגולש מעוניין ארוכיםלדף ויש צורך למקד אותו על מוצר אחד בודד ולכן אין מקום להסברים 

או יתקשר לקבלת מידע.  לקבל פרטים נוספים אודות השירות, הוא ישאיר פרטים, יעבור לדף רכישה

 :שהחברה מספקת יםשירותהלעומת זאת, אתר אינטרנט בנוי מכמה דפים ובו יש פירוט נפרד על כל 

 רבים.  פרטיםמוצרים ועוד החזון, האת אודות החברה, 

ם יבשורה תחתונה, בדף נחיתה יהיה עיצוב מזמין התואם לאופי המוצר/השירות, אלמנטים גראפי

רשימת ללהירשם לש לפעולה, טופס השארת פרטים, כפתורי רכישה, אפשרות הגו תאשר יעודדו א

י קופירייטר המומחה דמסרים ממוקדים המניעים לפעולה הנכתבים לרוב על י -תפוצה והכי חשוב

של מסע פרסום  תוצאהלרוב, גולשים יגיעו לדף נחיתה באמצעות בשיווק ממוקד והנעה לפעולה. 

מרבית הפרסומים בגוגל או קמפיין ממומן בפייסבוק, ולכן יין ממומן אם זה מקמפ ןמפולח היטב, בי

 .ממוקד הממומנים בגוגל "מנחיתים" את הגולש ישירות לדף נחיתה

מכללה המציעה לימודי הייטק, במידה ונקליק "קורס תכנות" במנוע החיפוש של גוגל,   -ניקח לדוגמא 

רס זה עם הנעה לפעולה וטופס להשארת נגיע ישירות לדף נחיתה המדבר באופן ספציפי על קו

פרטים. תארו לעצמכם שגולש היה מגיע לאתר של המכללה ובו מידע רב על הקורסים השונים, הוא 

 היה הולך לאיבוד ויוצא החוצה לאחר כמה דקות. כנראה

 בצורה נכונה?דף נחיתה איך בונים  –יאללה להמרות 

יו הגיע הזמן לבנות אותו בצורה נכונה של דף הנחיתה, עכש המטרהאז לאחר שהסברנו את 

ולהביא כמה שיותר גולשים שישאירו פרטים,  ופוטנציאל שלהשתאפשר לכל בעל עסק למצות את 

 יהפכו ללקוחות ובסופו של יום ינפחו את חשבון הבנק שלו. עוד טרם תחילת התהליך, עליכם להחליט

תהיה פעולה אחת בלבד. שנית, חשוב להבין מה הגולש  והפעולה הנדרשת מהגולש, וחובה שז ימה

לסיום, עליכם למצוא את הדרך . ומצפה מכם או למה אתם טובים יותר בכדי שישאיר לכם פרטים

 שאתם מעוניינים להעביר לגולש לבין מה שהוא צריך בפועל. 

 מניע לפעולה מקצועי עיצוב

וודאי נרצה  .לרכוש מוצרכדי כנסים ניה אנו לעיצוב יש משמעות רבה ואפשר לדמות אותו לחנות שאל

סתם חנות מוזנחת. התמונות במאשר יותר לרכוש מחנות מוארת, מסודרת ומעוצבת בקפידה 

 החברה. יוהצבעים באתר חייבים להיות מרשימים ולהראות ללקוח בצורה מוחשית את מוצרי/שירות



 
 תמונות הממחישות את המוצר/השירות

מלץ לצרף צילום מקצועי מהזוויות הנכונות, ובמידה ומדובר בשירות, מומלץ במידה ומדובר במוצר, מו

דף נחיתה של חברה להלוואות, מומלץ להוסיף תמונה  –להוסיף תמונות הקשורות לשירות. לדוגמא 

של יד לוחצת יד ואפילו תמונות של אנשים כדי לשדר אמינות. כמו כן, גם הלוגו של החברה 

  ת בולטים, כיוון שתפקידם להניע את הגולש לפעולה. והאייקונים חייבים להיו

 שיווקי שמניע לפעולה תוכןכתיבת בואו נדבר על 

בהם אינו ברור ואינו  טלים להיות מרשימים ומעוצבים בטוב טעם, אבל אם הטקסודפי נחיתה יכ

ים דבר. התוכן חייב להיות קצר, בעל מסר ר את המסר בצורה ממוקדת לגולש, הם לא שוויםמעבי

, לאן הוא הגיעהבין כותרת ברורה שתאפשר לגולש ל –זאת כבנוי בהיררכיה נכונה בצורה וחדים 

המוצר והשירות  ת, תועלוהחברה מציעהכמה מילים על החברה )אודות מקוצר(, איך זה עובד או מה 

 בידול מהמתחרים וכמובן הנעה לפעולה. ההמוצע, הדגשת החוזקות ו

 "הטופס הגורלי" –בלי לסבך את העניינים 

טופס מסובך הוא אחד המוקשים בדף נחיתה, הרי כל שאנו רוצים הוא שהלקוח ישאיר פרטים 

וזהו! דבר נוסף,  –במהירות שיא. לכן, בלי שדות חובה מוגזמים, פשוט שם, טלפון, מייל, נושא 

על העסק "בוא נדבר  –השקיעו במיקרו קופי ובחרו משפטים קטנים שיתנו את הפוש האחרון כמו 

 השאר לנו פרטים".  –פגש לקפה ישלך" או "דקה לפני שנ

 וסרטוני וידאו מורחב למידע קישור

שאפשר להוסיף בהם קישורים שונים ואפילו סרטוני וידאו המראים בצורה  הוא היופי בדפי נחיתה

חשוב לגולש ולהניע אותו לפעולה.  אפשרות לדברנותנים לבעל העסק ו מוחשית את המוצר/השירות

ת הסרטון באופן אוטומטי א להפעיל אלואם ברצונו להפעיל את הסרטון  - ירהלתת לגולש זכות בח

 לצפות בסרטון.   הוא מעוניין לראות את המסרים ולבחור אםקודם תנו לו  כאשר הגולש מגיע לדף.

  באמצעות עדויות ותמונות חברתית וכחהה

חשוב להוכיח לגולש עד כמה העסק שלכם פופולרי וחברתי. תוכלו להוכיח לו בכמה דרכים נהדרות: 

להוסיף המלצות של לקוחות קודמים, צילומי מסך של הדף העסקי שלכם שבו יש הרבה עוקבים, 

עליכם, סרטון וידאו של תכנית טלוויזיה  מפורסמים, אזכורים מעיתונים שכתבו של ציטוטים

  בה וכו'.  שהשתתפתם

הגשם, כל עסק צריך לבלוט בדרכים שלו.  יאחרו חברות מתחרות צצות כמו פטריות בעידן בלסיום, 

המבוסס על דף נחיתה הוא אפיק פרסום מצוין אולם הוא נקודתי ודורש שימת לב לפרטים  ןקמפיי

לעשות את הקטנים ביותר. שילוב של עיצוב מנצח לצד מסרים נכונים המניעים לפעולה, יכולים 

עליכם להחליט איזה  לכןההבדל בין דף נחיתה סטנדרטי לדף מוכר, כזה שמייצר לידים איכותיים. 

ולמצוא את הנקודה המשותפת בין הרצונות שלכם  ,מסר תרצו להעביר, מה תרצו שהגולש יבצע

 לציפיות של הגולש. 

 


