
 چگونه یک وب سایت موفق داشته باشیم؟

بارها از لزوم داشتن یک وب سایت قوی و موفق برای هر کسب و کار و برندی صحبت کردیم. در 

 .این مقاله قصد داریم تا چگونگی داشتن یک وب سایت موفق را بررسی کنیم

 

ک فرد وب سایت ها ابزارهای قدرتمندی هستند که برای معرفی کسب و کار و برند شما به عنوان ی

حرفه ای در این حیطه ایفاء نقش می کنند. شما بدون یک وب سایت شاید بتوانید یک کسب و کار 

موفق دیجیتالی را به راه بیندازید امّا واقعاً بدون داشتن یک وب سایت در همان زمینه نمی توانید 

یندازید. وب سایت در میان حرفه ای ها رخ بنمایانید و برند خود را مطرح کنید و بر سر زبان ها ب

ها عالوه بر این که شما را به مشتریان تان معرفی می کنند و باعث باال رفتن فروش و رونق کارتان 

 .می شوند، باعث جلب اعتماد بیشتر از سوی مخاطبان تان نیز می گردند

 

 پروسه طراحی سایت چگونه است؟ "امپریال"در : حتماً بخوانید

 

 استفاده از وبالگ به جای طراحی سایت

کار مشکلی به نظر برسد اما شما می توانید از راه اندازی  طراحی یک وب سایت شاید در ابتدای کار

یک وبالگ شروع کنید و در آن به تولید محتوا بپردازید. در این صورت، شما بدون درگیر بودن به 

چگونگی نگهداری از وبالگ می توانید تمام تمرکز خود را به نوشتن محتوای سودمند و مخاطب 

ه خودی خود ترافیک وبالگ تان باال می رود؛ پس می توانید پسند معطوف کنید. با گذشت زمان ب

 .از این موقعیت بهره برده و با دادن یک پست مخاطبان تان را تشویق به بازدید از سایت خود نمایید

 

توجّه داشته باشید که به روز رسانی های مداوم هم در وبالگ و هم در وب سایت عالوه بر این که 

را بهبود می بخشند، به مخاطبان تان نیز  تسئو سای ئز رتبه می کند وشما را از طرف گوگل حا

نشان می دهد که عملکرد شما تحسین برانگیز بوده و آن ها را تشویق به مراجعه دوباره می کند 

که این خود تأثیر فراوانی در ترافیک سایت شما دارد؛ پس به روز باشید و سایت خود را دائماً 

می شوند که به این مسئله اهمّیّت بیشتری می بروزرسانی کنید. زیرا مشتریان جذب سایت هایی 

 .دهند

این موضوع را مورد توجّه قرار دهید که گرچه هدف اصلی از ایجاد یک وب سایت رسیدن به کسب 
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درآمد است امّا اینکه از همان ابتدا توجه خود را فقط به کسب در آمد معطوف دارید، کار اشتباهی 

تواهای با ارزش همت بگمارید و در حفظ و نگهداری آن است. پس در گام اول فقط به تولید مح

کوشا باشید و هنگامی که آمار بازدیدکنندگان از سایت تان افزایش پیدا کرد و به رقم قابل قبولی 

 .رسید و به فکر کسب در آمد در تبلیغات تان بیافتید

 

 تولید محتوای خالقانه

از انواع مختلف آن بهره ببرید مثالً به تولید در تولید محتواهایتان به یک روش بسنده نکنید و 

ویدیوهای متناسب با حرفه خود بپردازید و آن ها را در کانال های مختلف قرار دهید. بدین روش 

به انبوهی از مخاطبان بر می خورید که با دیدن ویدیوهای شما مایل هستند به وب سایت تان سر 

، عالوه بر اینکه محتواهای بازاریابی ز تصاویر در کنارزده و از آن دیدن کنند. همچنین استفاده ا

جذاب تر نشان می دهد متون نوشته شده در وب سایت را برای مخاطبان قابل وب سایت شما را 

 .فهم تر می کنند

 

هر چند محتواهای خوب باعث جذب و باال رفتن مراجعه کنندگان به سایت می شود امّا نمی توان 

چشم پوشی کرد که این شیوه برای باال بردن ترافیک سایت بسیار زمان بر بوده و اگر شما فقط به 

این روش اکتفا نمایید، می تواند زمان زیادی از شما را هدر بدهد. پس بیکار ننشینید و به تبلیغات 

از سایتتان بپردازید، حال می تواند آن تبلیغ در موتورهای جستجو باشد یا هر جایی که امکان دارد 

ت محسوب می مشتریان تان به آنجا سر بزنند. تبلیغات یکی از اصول اصلی موفّقیّت یک وب سای

شود. یک مدیر توانا و کوشا دائماً در فکر باال بردن ترافیک سایت خود است و تبلیغات اهرم سرعت 

 .بخشیدن به این ترافیک است

 

آماری از بازدیدکنندگان سایت تان به دست آورید و تحقق نمایید آیا کلمات کلیدی که از آن ها 

 .ت و صدق این آمارها نیز مطمئن شویداستفاده کرده اید اثر بخش بوده اند و در صحّ

 

 راه اندازی کسب و کار آنالین: حتماً بخوانید

 

 وب سایت؛ پل ارتباطی با مخاطبان
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تعامل دو طرفه و پاسخ و جواب ها بین شما و مخاطبان تان در وب سایت باعث باال رفتن حس 

جذب  اعتماد در میان آن ها شده و افراد را تشویق به مراجعه دوباره می کند که این امر پایه گذار

می شود. پس به سخنان و مشکالت و حتی نظرهای آن ها با دقت فراوان توجّه کرده و  مشتری

اهمّیّت بدهید و در اسرع وقت پاسخگوی خوبی برای آن ها باشید. مطمئناً این کار در باال بردن 

 .می شودفروش و کسب در آمد شما گام مهمّی محسوب 

 

وب سایت ها با اهداف مختلفی طراحی می شوند ولی هدف آنها در یک نقطه که آن به دست آوردن 

مشتری بیشتر برای فروش بیشتر است، مشترک بوده؛ به هر حال شما هر کاال یا فعالیّتی را که در 

این کار وب سایت خود معرفی می کنید، هدفی جز شناساندن آن به افراد دیگر ندارید. مسلماً 

آسانی نیست، مخصوصاً در دنیای کنونی که ممکن است رقیبان قدری در اطرافتان وجود داشته 

باشند که محصوالتی مشابه کاال های شما را به افراد جامعه عرضه می کنند. در این میان وب سایتی 

تر اهمّیّت بدهد برنده است که حرفی متمایزتر از بقیه رقیبانش داشته باشد و به نیاز مخاطبانش بیش

و مخاطب با یک بار رجوع به آن سایت متوجه غنی بودن مطالب و پر بار بودن آن سایت شود در 

 .غیر این صورت ممکن است هیچگاه دیگر به آن وب سایت باز نگردد

 

 نکات مهم در طراحی سایت

 می برخوردار زیادی اهمیت از سایت ظاهر این است که نکات درباره طراحی سایت از جمله

پس در ظاهر آن به عموم پسند بودنش توجّه کرده از خودرأیی و تحمیل نظر شخصی تان  باشد

بپرهیزید. دقت نموده قسمت های مختلف سایت را به گونه ای طراحی کنید که کاربران به راحتی 

بتوانند از آن بهره ببرند، هرچند باید دقت شود که طراحی سایت با فعالیت آن هماهنگ و همسو 

ز فکر نکنید به کار بردن عکس های زیاد با فونت های متفاوت جذابیت سایت را افزایش باشد. هرگ

می دهد، بلکه دقت کنید در عین زیبایی، ساده باشد. رعایت تمامی این نکات، کار پیچیده ای است 

 .که باید در آن از یک فرد حرفه ای کمک بگیرید

 

رای بهبود سایت تان باشید ولی دائماً در فکر همیشه آماده پذیرش فناوری ها و ایده های جدید ب

آن هم بودن شما را از فعالیت های اصلی تان عقب می اندازد. بدانید در مرحله آخر فقط رضایت 

 !مشتری مطرح است، نه اجرای نظر و عقیده شخصی شما
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مقایسه نمایید و سعی کنید استقالل خود را حفظ  انواع سایت ها کمتر وب سایت خود را با دیگر

نمایید امّا در عین حال به دیگر سایت ها نیز سر بزنید و در مورد راه و روش های موفّقیّت آن ها 

سی کنید و بدانید شما زمانی موفق خواهید بود که هم ردیف رقیبان تان و حتی یک گام از آن برر

  .ها جلوتر باشید
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