ইউ এক্স িডজাইন েকন ই কমার্স
এর জন্য অেনক গুরুত্বপূর্ণ?
আপনার কাস্টমার আপনার কাছ েথেক পণ্য েকেনন কারণ তারা েকবল এমন
পণ্য, সার্িভস এবং সুিবধা চান যা আপনার কােছ তারা পায়।
তেব আপিন যিদ অনলাইেন িবক্রয় করেত চান তেব আপিন িনেজর পণ্য
িবক্ির করেত েকবল িনেজর পণ্েযর উপর িনর্ভর করেলই চলেব না। আপনােক
একিট ভাল ব্যবহারকারীর অিভজ্ঞতা (ইউএক্স) সরবরাহ করেত হেব যা
েলাকেদর ক্রয় করা সহজ কের এবং প্রায়শই তােদর িকনেত উৎসাহ েদয়।
ইউএক্স ইকমার্েসর জন্য
কাস্টমারেদর সহেজ আপনার
প্রেয়াজন তা সন্ধান করেত
অিভজ্ঞতা িনশ্িচত কের। যখন
সহজ করেবন তখন তারা আরও ঘন

অেনক গুরুত্বপূর্ণ কারণ এিট আপনার
ওেয়বসাইটিট েনিভেগট করেত, তােদর যা
এবং কাস্টমারেক খুব ভাল একটা ওেয়ব
আপিন আপনার কাছ েথেক কাস্টমারেদর েকনা
ঘন িকেনেব।

কম খরেচ ওয়ার্ডপ্েরস িদেয় একটা ইকমার্স ওেয়বসাইট কেরই আপিন েসল
েপেত পােরন িকন্তু যখন আপিন একজন ইউজােরর কথা িচন্তা করেবন তখন
েদখেবন একজন ইউজার আপনার ওেয়বসাইট েথেক এেস প্রডাক্ট েদেখ কত
সহেজ েস েসই প্েরাডাক্ট িকনেত পাের এই সুেযাগ বা সুিবধা িক ঐ
েরিডেমড ওয়ার্ডপ্েরস িথম েথেক আপিন পাচ্েছন?
মাইক্েরা েমােমন্ট এর কথা শুেনেছন িকন্তু ঐ মাইক্েরা েমােমন্ট
আপিন িকভােব এ্যািচভ করেবন? িকভােব আপিন ট্র্যাক করেবন? িকভােব
আপিন ঐ মাইক্েরা েমােমন্ট এ কাস্টমারেক আপিন তার কাংিখত
প্েরাডাক্ট অফার করেবন তার উপরই আপনার েসল িনর্ভর করেছ।
শুধু একটা ওেয়বসাইট িদেয় েসল এর িদন েশষ। এখন অেনক প্রিতেযািগতা
চেল এেসেছ ই কমার্স েসক্টের েসা আপনােক আেরা িবচক্ষন হেত হেব
আপনার িবজেনস িনেয়।
যখন ওেয়বসাইট করেত চাইেবন তার আেগ আপনার িনেজেক একটা েহাম ওয়ার্ক
কের িনেত হেব। প্রেফশনাল ইউ এক্স িডজাইনােরর েহল্প ও িনেত পােরন।
এজ ইকমার্স ওেয়বসাইেটর জন্য
ফুলিফল করাটা খুব ই জরুরী

মাস্ট

িনেডড

িকছু

ইউ

এক্স

েযটা

সহজ েনিভেগশন
যখন েকউ আপনার সাইট েথেক িকনেত চায়, তারা যােত কম সমেয় এিট
সন্ধান করেত পাের এবং তােদর এই কাজিট করেত সহায়তা করার জন্য,
আপনার ওেয়বসাইেট একিট েযৗক্িতক েমনু থাকা উিচত যােত ক্যাটাগির
এবং পণ্যগুিল অন্তর্ভুক্ত থােক। ক্যাটাগির গুিল একািধক পণ্যগুিলর
সাধারণ নাম থাকেব যা আপনার কাস্টমারেদর তােদর অনুসন্ধান/সার্চেক
আেরা সংকীর্ণ করেত সহায়তা কের।
সুতরাং আপিন যিদ িবিভন্ন ধরেণর জুতা িবক্ির কেরন তেব আপনার কােছ
“ক্যাজুয়াল জুতা”, “ফরমাল জুতা” বা “েরগুলার জুতা” নােম িকছু
িবভাগ থাকেত পাের আপনার ইনেভন্টিরর আকােরর উপর িনর্ভর কের আপনার
জন্য “পুরুষেদর েদৗেড়র জন্য” সাব ক্যাটাগিরও থাকেত পাের জুতা,
“” িহল, “বা” হাই িহল “।
এই ধরেণর ক্যাটাগির েবজড অর্থ গ্রাহকেক কেয়ক েসেকন্েডর মধ্েয েস
কী চায় তা েপেত সাহায্য কের।আর কাস্টমার আপনার সাইেট কেয়কিট
িলঙ্ক ক্িলক করেত একবার খুঁেজ েপেল তারা পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ
পদক্েষেপ েযেত পাের।
তাত্ক্ষিণক েলনেদন
েযেহতু পণ্যিট সন্ধান করা এত সহজ িছল, আপনার ক্রয় ব্যবস্থাও খুব
সহজ হওয়া উিচত। আদর্শভােব, এক বা দুই-ক্িলেকর েচকআউট থাকা সম্ভব।
তেব প্রিতিট ইকমার্স সাইেটর পক্েষ এিট সম্ভব নয়। পিরবর্েত,
শুধুমাত্র প্রেয়াজনীয় তথ্য িজজ্ঞাসা কের আপিন যতটা সম্ভব ক্িলেকর
উপর নজর িদেত পােরন। এর মধ্েয গ্রাহেকর নাম, িশিপং িঠকানা, িবিলং
িঠকানা এবং ক্রেয়র তথ্য অন্তর্ভুক্ত রেয়েছ।
িঠক েসইরকমভােব, েকানও গ্রাহকেক যা চান তা িকনেত েকবল চার েপইেজর
মধ্য িদেয় েযেত হেব। ধীের ধীের েলাড করা েপইজ ব্যবহারকারীেদর
হতাশ কের এবং তােক প্েরাডাক্ট েকনা েথেক িবরত রাখেত পাের তাই যখন
প্রিতিট েপইজ দ্রুত েলাড হয় তখন এিট কাস্টমারেক েকান িকছু িকনেত
অেনকটা সহায়তা কের।
সহেজ েযাগােযাগ
আপনার সাইেট আপিন েয ভাষািট ব্যবহার করেছন তা সফল িবক্রেয়
গুরুত্বপূর্ণ। আপনার সহজ এবং স্পষ্টভােব িলখেত হেব যােত েয েকউ
পড়েত পাের এবং তা তারা বুঝেত পাের। একজন কাস্টমার িক চাচ্েছ এবং
েস কত সহেজ তার প্রেয়াজিনয় পন্যিট আপনার সাইট েথেক খুেজ পাচ্েছ ।

এই েপাস্েট আিম েবিসক ও ই কমার্েসর ওেয়বসাইেটর জন্য প্রেয়াজনীয়
ইউ এক্স িনেয় িকছু কথা বেলিছ।
েযেকান পরামর্েশর জন্য আমার সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন।
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