ই-কমার্স
ওেয়বসাইেট
আনার জন্য িকছু িটপস

িভিজটর

অনলাইন শিপং সাইট গুেলার জন্য সবেচেয় বড় সমস্যা হল িভিজটর আনা
িনশ্িচত করা। আপিন অেনক টাকা ব্যয় কের অেনক প্েরাডাক্েটর ছিব
িদেয় একটা শিপং ওেয়বসাইট করেলন িকন্তু তারপর েদখেলন েয েতমন
িভিজটর আসেছ না। েলাক না আসেল িবক্ির করেবন কার কােছ? আবার শুধু
েলাক আসেলই হেব না, আপিন েযসব পন্য িবক্ির করেছন েসগুেলার েখাঁেজ
বা েস গুেলা িকনেত চায় এমন ধরেনর েলােকর আসা িনশ্িচত করাও দরকার।
শুধু তাই নয় আপিন বাংলােদেশর ক্েরতােদর জন্য ওেয়বসাইট চালু
কেরেছন িকন্তু আপনার িভিজটরেদর ৫০% বা তারও েবিশ আসেছ িবেদশ
েথেক। এসব িনেয়ই আিম কেয়ক পর্েবর েলখা শুরু করলাম এই েপাস্ট
িদেয়।
েপশাদার ব্লগার িছলাম এক সময় এবং আমার ব্লগ গুেলা প্রায় েদড়
েকািটর মত েপইজিভউ েপেয়িছল ৫ বছের। এজন্য আমােক একিট টাকাও খরচ
করেত হয়িন িবজ্ঞাপেনর েপছেন। তেব ব্লেগর িহট আর অনলাইন শিপং
সাইেটর জন্য িভিজটর আনার মধ্েয অেনক পার্থক্য রেয়েছ। তাই আমার
েলখায় েকান ভুল বা সমস্যা েপেল বা েকান রকেমর দ্িবমত েপাষণ করেল
কেমন্ট েসকশেন িবনীত ভােব ধিরেয় েদবার জন্য অনুেরাধ জানাচ্িছ।
ব্যক্িতগত অিভজ্ঞতা, ইন্টারেনেট েলখাপড়া (েয গুেলার িলংক প্রিত
পর্েবর েশেষ েদয়া হেব) এবং বাংলােদেশ ই-কমার্স িনেয় অেনেকর সঙ্েগ
কথা বলার িভত্িতেত আিম এই েপাস্ট গুেলা িলখিছ। আর এই েপাস্টিট
আসেল অেনকটা ইন্ট্েরাডাকশন বা ভুিমকার মত। এখােন েযসব িবষয়
সংক্েষেপ তুেল ধরিছ েসগুেলার প্রিতিট িনেয়ই পরবর্তীেত িবস্তািরত
েপাস্ট েদবার আশা কির।
১। Content is King বা কন্েটন্টই রাজাঃ ই-কমার্স অ্যােসািসেয়শান
অব বাংলােদশ (ই-ক্যাব) এর সভাপিত িহেসেব দািয়ত্ব েনবার পর েথেক
বাংলােদেশর শিপং সাইটগুেলার িসংহ ভাগই আিম িভিজট কের েদেখিছ।
সবেচেয় বড় সমস্যা হল কন্েটন্ট েতমন থােকনা, িবেশষ কের েটক্সট
কন্েটন্ট। বড় েজার সুন্দর ছিব। িকন্তু একটু িচন্তা কের েদেখন
আমরা িক গুগেল েটক্সট িদেয় সার্চ েদই না ইেমজ িদেয়। প্েরাডাক্েটর
বর্ণনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ িবষয় িকন্তু এিট িনেয়ও অেনেক অবেহলা
কেরন। গুগেল সার্চ কের আসা িভিজটেরর কথা বাদই েদন, েফইসবুেকর
িবজ্ঞাপন েদেখও িযিন এেসেছন, বা আপনার আত্মীয় বন্ধু িযিন আপনার

কার্ড েদেখ বা ইেমইল েপেয় আপনার ওেয়বসাইেট এেসেছন িকছু িকনেত
িতিনও িকন্তু প্েরাডাক্ট এর সুন্দর ও তথ্যবহুল বর্ণনা আশা কেরন।
২। শিপং সাইেটর জন্য ব্লগ েকন দরকারঃ আপনার শিপং সাইেটর জন্য
অবশ্যই ব্লগ থাকা দরকার। ব্লেগ আপিন স্বাধীনভােব েলখা িদেত
পারেবন।
ধরা
যাক
ইফাত
শারিমন
আপুর
মত
আপিন
জামদানী
(https://www.facebook.com/JamdaniVille ) বা কাপড় িবক্ির করেছন
অনলাইেন। ব্লেগ সহেজই জামদানী িনেয় ১০ েলখা িদেত পােরন এমন সব
িবষেয়র উপরঃ ১। িবেয়র জন্য িক ধরেনর জামদানী শািড় পড়া উিচৎ, ২।
৫,০০০ টাকা বােজেট কেয়কিট সুন্দর মনকাড়া জামদানী শািড়র ছিবসহ
িবস্তািরত িববরণ, ৩। িকেশারীেদর, তরুণীেদর মধ্য বয়সীেদর জামদানী
শািড়র রঙ বা অন্যান্য িবষেয় েকান িটপস। সার্চ ইঞ্িজন ব্লেগর
ইনেডক্স ভাল কের এিট মেন হয় সবারই জানা।
৩। েফইসবুকেক কােজ লাগানঃ বাংলােদেশ এখন েফইসবুেক ব্যবহারকারী এক
েকািটর েবিশ। তাই েফইসবুেক একিটভ েহান এবং একিটভ থাকুন। অেনক
(মেন হয় প্রায় সব) ই-কমার্স সাইট েফইসবুেক েপইড িবজ্ঞাপন ব্যবহার
কের থােক। তাছাড়া আপনার ফ্েরন্ড িলস্েট যিদ ৫,০০০ েলাক থােক
তাহেল আপনার েমেসজ অেনেকর কােছই চেল যােব। েপইড িবজ্ঞাপেনর পক্েষ
আিম িকন্তু েফইক বা নকল লাইক েকনার িবপক্েষ। নকল লাইক েকনা মােন
টাকা পািনেত েফলা।
৪। সার্চ ইঞ্িজন িনেয় কাজ করুনঃ আমার যখন েকান িকছু জানার দরকার
হয় তখন আিম গুগুেল সার্চ কির। আমার যখন েকান িকছু েকনার দরকার হয়
আিম গুগেল সার্চ কির। ৯৯% সমেয়ই দ্িবতীয় েপইেজ যাই না। প্রথম
েপইজ েথেকই দরকাির তথ্য েপেয় যাই। তাই সার্চ ইঞ্িজন েথেক িকভােব
আরও েবিশ িভিজটর আসেত পাের েস িবষেয় িসিরয়াসিল িচন্তা করুন।
দরকার হেল টাকা খরচ করুন এসইও এর েপছেন।
৫। িভিডও এবং ইউিটউবঃ আচ্ছা বলুন েতা পত্িরকা, েরিডও আর েটিলিভশন
এই িতনিটর মধ্েয েকানিটর দর্শক েবিশ এবং েকন? িনর্দ্িবধায় উত্তর
আসেব িটিভর পক্েষ এবং এর কারণ হল িটিভ মােন িভিডও। িঠক েতমিন
আপনার পন্েযর িভিডও করার িচন্তা করুন। িকছু না েহাক স্মার্ট েফান
িদেয়ই শুরু করুন। পারেল পন্য িকভােব উৎপািদত হচ্েছ বা পন্েযর ভাল
িদক
িনেয়
েদখান।
িমষ্িট
বািড়র
েছেলিট
মেন
হয়
িমরাজ
(https://www.facebook.com/meraz.official1 ) েদেশর নানা প্রান্ত
েথেক
িমষ্িট
সাপ্লাই
িদচ্েছ।
কক্সবাজার
ই-শেপর
(http://coxsbazareshop.com/
)িলটন
েদবনাথ
ভাই
শুটিক
মাছ,

বার্িমজ ব্যাগ, আিদবািসেদর ৈতির চাদর এমন নানা পন্য িবক্ির
করেছন। তারা দুজন যিদ িভিডও েদন তাহেল আমার মেন তােদর পন্েযর
পিরিচিত অেনক েবেড় যােব। আর িভিডও েহাস্ট করার জন্য ইউিটউব
েফইসবুক আেছ।
৬। িমিডয়ার আশীর্বাদ অেনক িকছু বদেল িদেত পােরঃ ই-ক্যাব িনেয় ৮
নেভম্বর প্েরস কনফােরন্স কির আমরা এবং ৮-১০ নেভম্বর পত্িরকা,
িটিভ চ্যােনল ও অনলাইন িনউজ িমেল ৬০+ িমিডয়ােত আমােদর কথা
এেসিছল। সামেহায়্যার ইন ব্লেগও স্িটিক েপাস্ট হেয়িছল আমার একিট
েলখা। ফেল খুবই অল্প সমেয়র মধ্েয ই-ক্যাব িনেয় ব্যপক সাড়া পেড়
যায়। একথা িঠক েয আপনার েকাম্পািনেক িমিডয়া েসভােব প্রচার করেত
চাইেব না। িকন্তু একটু েচষ্টা করেল িকছু প্রচার হেবই।
৭। িবজ্ঞাপন এবং প্রচােরই প্রসারঃ প্রচােরই প্রসার কথািট ১০০%
সত্য। তেব আপনােক বুঝেত হেব আপনার টার্েগট কাস্টমার কারা এবং
িকভােব িবজ্ঞাপন িদেল তােদর কােছ আপনার পন্েযর প্রচার হেব।
িবজ্ঞাপন মােন শুধু পত্িরকা ও িটিভেতই নয় বরং অেনকভােবই হেত
পাের। েকান েসিমনাের স্পন্সরশীপ, িবশ্বিবদ্যালেয়র ইেভন্েট অংশ
গ্রহন এগুেলাও ভাল িবজ্ঞাপন হেত পাের।
৮। ইন্টারেনট স্বর্েণর খিনঃ ইন্টারেনেট িবনামুল্েয প্েরস িরিলজ
েদয়া যায় এমন েবশ িকছু সাইট আেছ, েফইসবুেকর কেমন্েট আপনার সাইেটর
িলংক রাখেত পােরন, ব্লেগর কেমন্েটও তা করা যায়। আরও েবশ িকছু
উপায় রেয়েছ যার মাধ্যেম িভিজটর আনা যােব। রেয়েছ েবশ িকছু
েসাশ্যাল বুকমার্িকং সাইট। তেব স্পািমং আর িরিলেভন্ট কন্েটন্ট এর
পার্থক্যটা আপনােক আেগ বুঝেত হেব। তা করেত না পারেল অেনক জায়গা
েথেকই ব্যান্ড বা িনিষদ্ধ হেয় যােবন।
৯। সাহায্য করুনঃ আপিন েয সব পন্য িবক্ির করেবন েসগুেলার উপর হয়
পণ্িডত হন না হয় একজন েলাক রাখুন। েদাকােন িগেয় আমরা যাই িকিননা
েকন েদাকানদার বা েসলসম্যানেদর অেনক প্রশ্ন কির। িঠক েসভােব
আপনার ব্লেগ বা েফইসবুক েপইেজ পন্য সংক্রান্ত েয েকান প্রশ্েনর
উত্তর েদবার েচষ্টা করুন। দরকার হেল স্কাইেপ বা েমাবাইেল উত্তর
িদেয় সাহায্য করুন। আপনার পন্য িকনল িক িকনল না মাথা ঘামােবন না।
েদখেবন প্রিত ১০০ জেন অন্তত ২০ জন আপনার পন্য িকনেব, েরগুলার
কাস্টমার হেব এবং অন্যেদর জানােব।
১০। শুরুটা পিরিচতেদর িদেয়ই েহাকঃ আপনার আত্মীয়, বন্ধু, কিলগ

এেদর িদেয়ই শুরু কেরন। তােদর জানান আপনার ওেয়বসাইেটর কথা, পন্েযর
কথা। পারেল িকছু িডস্কাউন্ট িদন তােদর। আপনার সামিয়ক ক্ষিত হেলও
বা লাভ না হেলও শুরুটা িকছুটা মসৃণ হেব।
১১। উৎসেবর সমেয় েবিশ েচষ্টা করুনঃ পেহলা ৈবশাখ, পেহলা ফাল্গুন,
ভ্যােলন্টাইন েড, বন্ধু িদবস, েরাজার মাস ও ঈদ, েকারবািনর ঈদ,
দুর্গা পূজা- এ ধরেনর উৎসেবর সমেয় মানুষ অেনক েবিশ েকনাকাটা কের
তাই না। তাহেল এসব উৎসেবর ও িবেশষ িদেনর অন্তত ১ মাস আেগ েথেক
প্রচারণা চালান।
েশষ কথাঃ শুরুেতই বেলিছ েয প্রিতিট পেয়ন্ট িনেয় আলাদা কের েপাস্ট
েদব। ই-ক্যাব িনেয় আিম খুবই ব্যস্ত িকন্তু তারপরও যিদ আপনােদর
ভাল লােগ তাহেল আিম িনয়িমতই িলখেবা এই ব্লেগ। আর এই েপাস্ট
উৎসর্গ করিছ হাসান খান ভাই, জাহাঙ্গীর আলম েশাভন ভাই, ভলান্িটয়ার
নাজমুল ভাই এবং আফসানা আপুেক।
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