ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﯾﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ!
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﻔﺤﺎت وب ،ﻣﺎ را ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ وا ﻣﯽ دارد ﮐﮫ ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺖ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﯾﺘﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﻋﻠﺖ ھﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺖ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاھﯿﻢ داد:

ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﺸﯿﺪن وب ﺳﺎﯾﺖ ھﺎ
اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم در وب در ھﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرھﺎ ﺑﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ھﻢ ﻋﺎدی اﺳﺖ
ﭼﻮن ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ھﯿﭻ وﻗﺖ در ﺧﻮاب و ﯾﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﮫ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
را ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﮫ روز  ٢٤ﺳﺎﻋﺖ ھﺮ  ٧روز ھﻔﺘﮫ  ٣٥٦روز ﺳﺎل ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ .داﺷﺘﻦ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎدل
داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺘﯽ در ﺗﻤﺎم ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

رﻗﯿﺒﺘﺎن ﺳﺎﯾﺖ دارد!
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﯿﺪ و او ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ
روﺷﻦ ﺑﺮای رﻗﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ رود .ﺧﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ او ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ
وب ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮏ راه ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﻘﻂ آن را ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﯿﺶ از ھﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﺮدم راه ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺒﻞ را ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اطﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﻧﺪ و اﻣﺮوزه
ﻣﺮدم اطﻼﻋﺎت ﺧﻮد را از طﺮﯾﻖ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ از طﺮﯾﻖ آﻧﻼﯾﻦ ھﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ.

اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮی ﺑﮫ ﺷﻤﺎ
داﺷﺘﻦ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﮫ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﮭﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﺘﺮم و
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ .و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﮭﺘﺮ ﺟﻠﻮه ﺧﻮاھﺪ داد و ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن و ﯾﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

درآﻣﺪ ﺑﺎﻻ

ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﻮﭼﮏ آﻧﻼﯾﻦ درآﻣﺪ ﻋﺎﻟﯽ دارد ﺑﮫ ﮔﺰارش ) (Small Business Administrationﮐﺴﺐ و ﮐﺎرھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ
ﮐﮫ دارای وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ درآﻣﺪی ﺑﮫ طﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﮫ 1000000دوﻻر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﮫ وب
ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ دارﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ  %٣٩درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ھﻤﮫ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دارﻧﺪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 60درﺻﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ھﺎ در اﯾﺮان از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺶ از  ١ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮭﺮت ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد
ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺸﺘﺮی زﯾﺎد
وب ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ طﺒﻖ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﮐﻮﭼﮏ 50%از
ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .داﺷﺘﻦ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﮫ طﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﭼﮫ ﺧﺪﻣﺎت و ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را ﺷﻤﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﯿﺪ.

وب ﺳﺎﯾﺖ ﺟﮭﺎﻧﯿﺴﺖ
وب ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﮐﺜﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻨﮭﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ﺷﮭﺮ ﺧﻮد
و ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ اطﺮاف ﺷﮭﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎﻻھﺎی ﺧﻮد را در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان و ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﮐﻞ
دﻧﯿﺎ ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻨﯿﺪ.

