گام مهم در طراحی وب سایت ترای تازاریاتی تهتر
ايشٔصِ دٔساٌ تُٕع يذصٕالت يی تاؽذْ .ش يذصٕل ٔ یا تٕنیذ کُُذِ دس دال تالػ تشای ؽکغت دیگشی اعت.
ْضیُّ ْای تاصاسیاتی ایُتشَتی گاْی تیؾتش اص ْضیُّ ْای تٕنیذ يی تاؽذًْ .اَغٕس کّ تاصاسیاتی ایُتشَتی
تٕاَایی استقای فشٔػ يذصٕالت ٔ خذيات سا تّ عغخ تاالتش داؽتّ ٔ تّ اصغالح يی تٕاَذ گشد ٔ خاک تّ پا کُذ.
تذٌٔ تاصاسیاتی ایُتشَتی ،کاالی خٕبٔ ،جٕد خاسجی تشای ؽًا َخٕاْذ داؽت .قاتم رکش اعت کّ يؾتشیاٌ ٔ
يصشف کُُذگاٌ َیض ٔقت کافی تشای جغتجٕی کاال ٔ یا خذيات اسائّ ؽذِ تٕعظ ٔب عایت ْای يختهف سا
ال يؾتشیاٌ ًّْ چیض سا يٓیا يی خٕاُْذ .تّ خاعش داؽتّ تاؽیذ ،ایُتشَت ٔ یا تاصاسیاتی آَالیٍ تّ
َذاسَذ .يؼًٕ ً
عشػت تشای ؽًا ٔ يؾتشیاٌ ؽًا َجات تخؼ خٕاْذ تٕد.
دس ٔاقغ تاصاسیاتی ایُتشَتی ًْاَُذ پهی ،ؽکاف يیاٌ خذيات ٔ يذصٕالت اسائّ ؽذِ تا يؾتشیاٌ ٔ يصشف کُُذگاٌ
سا پش يی کُذ .ايشٔصِ داؽتٍ یک ٔب عایت ،تثذیم تّ یک اتضاس يٓى تّ جٓت تاصاسیاتی ایُتشَتی ؽذِ اعت .
تقشیثًا دضٕس تًايی يذصٕالت ٔ خذيات دس ایُتشَت تّ صٕست یک ٔب عایت يی تاؽذ .تا ایٍ دال ٔب عایت
ْای يتؼذدی ٔجٕد داسد کّ دس تالػ تشای تذت تاثیش قشاس دادٌ تصًیًات يؾتشیاٌ يی تاؽُذ .تُاتشایٍ تاصاسیاتی
ایُتشَتی ٔب عایت ،تثذیم تّ تخؼ يٓى ٔ جذایی َاپزیشی اص ْش َٕع اعتشاتژی تاصاسیاتی ایُتشَتی ٔ تجاسی ؽذِ
اعت.
دال تّ ؽشح پُج َکتّ اص يًٓتشیٍ گايٓا دس عشادی ٔب عایت تّ جٓت تاصاسیاتی تٓتش ٔب عایت يی پشداصیى:
 .1درک نیاز های مشتریان
دسک آَچّ يؾتشیاٌ ؽًا دس ایُتشَت تّ دَثال آٌ ْغتُذ ،ساِ دم يٕثش تشای تاصاسیاتی ایُتشَتی ٔب عایت
ال
يی تاؽذ .دس يیاٌ خیم کثیشی اص ٔب عایت ْایی کّ يٕضٕع آَٓا َیض يؾتشک يی تاؽذ .يؼًٕ ً
يؾتشیاٌ تًایم تّ دضٕس دس ٔب عایتی سا داسَذ کّ دقیقًا تش سٔی َیاص فشدی آَٓا تًشکض کشدِ ٔ تّ ٔب
عایتی يشاجؼّ يی کُُذ کّ اقذاو تّ اسائّء ًْاٌ چیضی سا يی کُُذ کّ دَثانؼ ْغتُذ .تّ عٕس يثال اگش
يؾتشی تّ دَثال ٔب عایتی اعت کّ يغانة آٌ دس يٕسد عة جایگضیٍ يی تاؽذ؛ آٌ ٔب عایت تایذ
دقیقًا تش سٔی داسْٔای جایگضیٍ يختهف تًشکض ًَٕدِ ٔ َثایذ يغانة دس ًّْء يٕاسد تؼًیى دادِ ؽٕد.
 .2طراحی وب سایت مناسة و محتىای مرتثط
یک عشادی ٔب عایت يُاعة قادس تّ جهة َگاِ افشاد ٔ تٕجّ آَٓا يیثاؽذ .عشادی ٔب عایت ؽًا َّ
تُٓا تایذ داسای گشافیک صیثا تاؽذ تهکّ دشکت دس صفذات آٌ َیض تایذ تّ سادتی اَجاو پزیشد .تؼذاد صیاد
فهؼ کّ ًْضياٌ دس دال چؾًک صدٌ ْغتُذ ٔ یا اعتفادِ اص سَگٓای تغیاس سٔؽٍ دس تًايی صفذات،
تؼالِٔ ْ pop upا تشای یک ٔب عایت َگشاٌ کُُذِ يی تاؽذ.
قشاس دادٌ ؽاخّ ْای يختهف اص اعالػات دس صفذّء اصهی ٔب عایت يًکٍ اعت تاصدیذکُُذِ سا تی
جٕاب تگزاسد .دس ػیٍ دال اعالػات َاقص ٔ تغیاس کى َیض يٕجة َا ايیذی تاصدیذکُُذگاٌ دس ٔب عایت
يی ؽٕدٔ .ب عایت تشای ایجاد تاصاسیاتی ایُتشَتی تٓتش ،تایذ داسای تٕاصٌ صذیذی اص اعالػات دس صفذات
خٕد تاؽذ.

ُْگايی کّ تخؼ عشادی ٔب عایت ؽًا اَجاو يی ؽٕد ،تّ تخؼ يًٓتشی تّ َاو يذتٕا يی سعیى.
يغانة ٔب عایت ؽًا ًْیؾّ تایذ ٔاضخ ٔ ؽفاف تاؽذًْ .چُیٍ ایٍ اعالػات تایذ دقیق تٕدِ ٔ عشیغ
االَتقال تاؽذ( ػاسی اص گضافّ گٕیی) ًْچُیٍ يذتٕای ٔب عایت تایذ يُغقی ،سٔاٌ ٔ گٕیا تاؽذ.
تّ خاعش داؽتّ تاؽیذ َٕع صتاٌ يخاعة خٕد سا َیض ُْگاو عشادی ٔب عایت دس َظش تگیشیذ .کیفیت
يغانة ٔ يذتٕای ٔب عایت ؽًا يُؼکظ کُُذِء َگشػ دشفّ ای ؽًا يی تاؽذ.
 .3طراحی وب سایت کارتر پسند
ُْگايی کّ افشاد دس ٔب عایت ؽًا تتٕاَُذ اعالػات يٓى ياَُذ إَاع يذصٕالت ٔ خذيات ،دعتشعی تّ
تصأیش ٔ ًْچُیٍ قاتهیت دعتشعی تّ نیغت قیًت ْای يذصٕالت ٔ خذيات سا داؽتّ تاؽُذ ،يٕسد
پغُذ آَٓا خٕاْذ تٕد .تؼالِٔ عشادی ٔب عایت ؽًا تایذ تّ گَّٕ ای تاؽذ کّ سَٔذ عفاسػ آَالیٍ ٔ
خشیذ کاال ٔ خذيات دس آٌ کايالً آعاٌ تاؽذ.
اعالػات الصو ياَُذ ؽًاسِ ْای تًاط دفتش اصهی ٔ یا ًَایُذگاٌ فشٔػ ؽشکت ؽًا ٔ َیض ايکاٌ
دعتشعی تّ سصٔيّ کاسی ٔ خذيات پظ اص فشٔػ تشای تاصدیذکُُذگاٌ ٔب عایت ؽًا تایذ فشاْى تاؽذ.
ًْاَغٕس کّ اَتخاب يؾتشی ٔ تًایالت آَٓا ًْیؾّ يؾخص ٔ يتفأت يی تاؽذ ٔ تًايی آَٓا يغهًًا
ًَی تٕاَذ دس ٔب عایت جا دادِ ؽٕد؛ اسائّ ٔایجاد تًاط يغتقیى دس عشادی ٔب عایت یا تخؼ خذيات
يؾتشیاٌ تّ يُظٕس پاعخ تّ َیاصْای آَٓا ضشٔسی يی تاؽذ .دس صٕستی کّ اص ایًیم تشای استثاط تا
يؾتشیاٌ خٕد اعتفادِ يی ًَاییذ ،تایذ دتًًا پاعخ آَٓا سا تّ عشػت تذْیذ.
 .4شیپىر خىد را ته صدا در آورید!!
ُْگايی کّ ؽًا عشادی ٔب عایت خٕد سا اَجاو دادیذ ،داال صياٌ ایٍ اعت کّ تّ پؾت تاو تشٔیذ ٔ تّ
ًّْ يشدو تگٕییذ کّ ؽًا ْى ْغتیذ !فکش يی کُیذ يٕسد اعتفادِء صیثایی دس عشادی ٔب عایت ٔ
گشافیک يُاعة دس عشادی ٔب عایت تشای ٔب عایتی کّ تؼذاد افشاد کًی اص ٔجٕد آٌ تاخثش ْغتُذ ٔ
یا تّ عختی قادس تّ جهة تٕجّ افشاد يی تاؽذ چیغت؟
تهّ ،عشادی ٔب عایت ْى ياَُذ فٕایذ دیگش سعاَّ ْای تثهیغی ،عًیُاسْا ،يقاالت ،تهٕصیٌٕ ،سٔصَايّ ْا
ٔ غیشِ ...تشای گغتشػ جزب يؾتشی ٔ دعتشعی تّ ْش گَّٕ يصشف کُُذِ يی تاؽذ .تشای گغتشػ ٔ
ؽُاختّ ؽذٌ ٔ تاصاسیاتی ایُتشَتی ٔب عایت خٕد اص تثهیغات سعاَّ ْای ایُتشَتی اعتفادِ ًَاییذ .یک
کًپیٍ خٕب تشای جزب تشافیک أنیّ ٔب عایت ٔ استقای آٌ تّ جٓت تاصاسیاتی ایُتشَتی تٓتش ،تغیاس
ضشٔسی يی تاؽذ.
تٓشِ تشداسی ٔ کاستشد ایُتشَت ايشٔصِ تّ دذ کًال خٕد سعیذِ اعت .تشای تاصاسیاتی ایُتشَتی يذصٕالت ٔ
خذيات ٔب عایت خٕدٔ ،تالگ َٕیغی سا ؽشٔع کُیذ ٔ تا دذ ايکاٌ نیُک خٕد سا تّ ٔب عایت ْای دیگش
تّ جٓت ایجاد تک نیُک اسعال ًَاییذ .اص ٔب عایت ْای ؽثکّ اجتًاػی َیض نیُک دسیافت ًَاییذ .تّ
ػثاست عادِ تش تشای تاصاسیاتی آَالیٍ ٔب عایت خٕد دائى تذث ،تذث ٔ تذث ًَاییذ.
 .5حمایت از فعالیت های وب سایت خىد
َٕع خذيات ٔ يذصٕالتی کّ ؽًا دس ٔب عایت خٕد اسائّ يی ًَاییذ ٔ ًْچُیٍ فؼانیت ْای ٔب عایت
ؽًا تایذ تٕعظ تیى کاسآيذی تشسعی ؽٕد .صیشا يؾتشی ؽًا تایذ ادغاط کُذ تاتت صياَی کّ صشف
کشدِ ٔ پٕنی کّ پشداختّ اعت ،خذيات ٔ یا يذصٕل تا کیفیتی دسیافت يی ًَایذ.
تا ایٍ کاس تّ ؽٓشت کغة ٔ کاس خٕد کًک کشدِ ٔ تشای خٕد َاو تجاسی ایجاد يی ًَاییذ .تاصاسیاتی
ایُتشَتی ٔب عایت تُٓا دس صٕستی يٕثش خٕاْذ تٕد کّ تّ ٔػذِ ْای خٕد جايّء ػًم تپٕؽاَذ  ٔ.کالو

آخش؛ تّ کاس تّ سٔص سعاَی ٔب عایت خٕد ادايّ دادِ ٔ تا ْش گَّٕ تذٕالت جذیذ ٔ اَجاو فؼانیت ْای
يغتًش اص ٔب عایت خٕد دًایت ًَاییذ.
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ْى اكٌُٕ تشاي يؾأسِ سايگاٌ تًاط داصم فشيائیذ:
121- 11411612

