
  اثر طراحی سايت در بازاريابی و ارتباطات

 سب و کار گرددمنجر بھ ظھور و حتی نابودی ک   توانایی این را دارد کھ   طراحی وب سایت

احتماالً تصور یک گرافیک متفاوت و  خورد چھ چیزی در ذھن شما تداعی می شود؟وقتی کلمھ طراحی سایت بھ گوشتان می
مجسم می کند. ولی توجھ داشتھ باشید کھ درعصر دیجیتال امروز ظاھر چشم  منحصر بفرد با ظاھری جذاب را در ذھن شما

قدرتمند برای پیشرفت تجارت و  در طراحی وب سایت برای موفقیت شما کافی نخواھد بود. بلکھ استفاده از ابزار نواز
 .تواند حضور شما را در سیر صعودی موفقیت تضمین نماید ارتباطات در کنار طراحی منحصر بفرد وب سایت می

عالوه بر تبحر در حیطھ گرافیک طراحی  ب سایتبھ زبان دیگر برای تضمین موفقیت خود باید برخالف سایر طراحان و
 .باشید تجارت و ارتباطات اینترنتی نمایید. پس با ما در ادامھ این مقالھ ھمراه وب سایت خود، زمان زیادی را صرف مفاھیم

 تاثیر بی نظیر طراحی وب سایت در تجارت موفق

نام تجاری موفق باشید! چراکھ با آغاز  شما با ایفای نقش "طراح وب سایت" می توانید منجر بھ ظھور و حتی نابودی یک
استراتژی ھای مربوط بھ تجارت قادر بھ جذب مشتری و مخاطب بیشتر و  پروسھ ی طراحی خود، بدون در نظر گرفتن

ھای تشکیل دھنده ی یک  سایت تاثیر بی نظیری در مولفھنیازھا و درخواست آنھا نخواھید بود. طراحی وب  تامین
 .ھا را بھ تفکیک بررسی می کنیم استراتژی موفق برای تجارت دارد. در ادامھ این مولفھ

 نام تجاری موفق

شما، قادر است یک منظره بھ یادماندی  یک طراحی موفق عالوه بر ایجاد یک ارتباط با مصما بین نام تجاری و وب سایت
 :راستا طراحان باید بھ اجزای زیر توجھ ویژه نمایند ن مخاطب شما ایجاد نماید. در ایندر ذھ

 لوگو

بھ اندازه قدرت نقش خود از طراحی  ھمانطوری کھ می دانید یک لوگو در واقع نشانگر ھویت یک تجارت است. لذا باید
 ن لوگو در وب سایت خود نیز دقت الزم را بھبر این در مورد مکان مناسب ای یکتا و چشم نوازی برخوردار باشد. عالوه

 .نمایید کاربرید تا تجسم مناسب از لوگو و نام تجاری خود را در ذھن مخاطب ایجاد

 ( Tag Line) تگ الین

نمایند. این مولفھ قادر است مخاطب شما را بھ  تگ الین ھا ھم بھ نوبھ ی خود می توانند نقش ویژه ای در موفقیت شما ایفا
 .سرویس و نھایتاً تجارت شما وا دارد امل در مورد محصول،اندکی ت

 بھینھ سازی موتورھای جست و جو – ( SEO) سئو

موفقیت شما برعھده دارد. سئو عاملی است  ھمانطوری کھ در مقاالت پیشن اشاره شده است سئو نقشی غیرقابل انکار را در
د می کند. ھمزمان با پیشرفت روش ھای طراحی سایت وادار بھ طراحی مجد کھ امروزه بسیاری از وب سایت ھا را

موفقیت خود باید این عوامل را  موتورھای جست و جو نیز روز بھ روز در حال تغییر است و شما برای تضمین الگوریتم
روند محبوب در طراحی وب سایت مثل "پارالکس اسکرولینگ" از سئوی  در راستای یکدیگر پیش ببرید. ھنگام اعمال یک

 .غافل نباشید سایت خود وب

با مد نظر قرار دادن عواملی کھ در ادامھ این مقالھ مطرح می شود در عین در نظرگرفتن سئو یک طراحی موفق خواھید 
 :داشت



 طراحی ریسپانسیو

بسیار محسوس است. بھ ھمین دلیل توصیھ می  افزایش کاربرد روزافزون از دیوایس ھای موبایل بھ ویژه در دو سال اخیر
ریسپانسیو  ھدف تامین نیازھای کاربران این دیوایس ھا بھره ببرید. استراتژی ھای شود کھ از طراحی ھای ریسپانسیو با

 .شد یکی از عواملی است کھ چشم پوشی کردن از آن بھ ضرر شما تمام خواھد

 سرعت لود شدن صفحات

شدن صفحات وب برای مخاطبان شما  رعت لودمخاطبان از انتظار کشیدن برای لود شدن صفحات وب متنفرند. اھمیت س
سعی کنید از عواملی کھ باعث کند شدن لود صفحات می شود و عالوه بر  بیش از حدی کھ شما فکر می کنید مھم است. پس

 .بر روی سئو نیز تاثیر منفی دارد بپرھیزید مخاطبان

اگراحساس اعتبار و امنیت در وب سایت شما  ماطراحی موفق تاثیر باالیی بر اعتبار سایت شما خواھد داشت. مخاطبان ش
 گذاری دیدگا ھا و مشخصات شخصی خود خواھند بود. ایجاد تغییرات کوچک در برایشان محسوس باشد حاضر بھ اشتراک

برداشتن گام ھای بزرگ موفقیت در  مولفھ ھای مرتبط با طراحی در حتی یک صفحھ از وب سایت می تواند منجر بھ
 :در این مسیر بھ نکاتی کھ در ادامھ مطرح می شود توجھ نمایید ھا باشد. برای قدم برداشتن مقایسھ با رقیب

 مکان یابی

شما خالصھ می شود. ظاھر و مکان  مکان یابی در واقع در مفھوم سھولت در یافتن مقصد مورد نظر مخاطبان وب سایت
 د. از روشی از مکان یابی استفاده کنید کھ حتیکاربران و مخاطبان شما شو یابی وب سایت نباید منجر بھ سردرگمی

 !مادربزرگ شما قادر بھ استفاده از آن باشد

 استفاده از بخش ھای فراخوانی و دعوت کننده

از کلماتی مثل "رایگان" و ھم چنین " بھ مدت  در سایت خود از پیام ھایی محتوی فراخوانی مخاطب استفاده نمایید. استفاده
 .تاثیر شگفت انگیزی در جذب کاربران دارد (ان مھرماهمحدود" (فقط تا پای

 کاربرد رنگ بندی مناسب

بھ شکل گیری پاسخی در ذھن مخاطب  استفاده از رنگ بندی مناسب عالوه بر تاثیری کھ در ظاھر وب سایت دارد قادر
 .ود زمان مناسبی صرف کنیداز رنگ بندی مناسب و مطابق با نام تجاری خ خواھد بود. بنابراین برای انتخاب و استفاده

 ( PPC- Pay Per Click) استفاده از تبلیغات

طراحی وب سایت در این فاکتور ھم می  .یکی از ارکان اصلی در چارچوب استراتژی تجارت آنالین است PPC تبلیغات
 بھ یک صفحھ فرود شما برای سرازیر شدن ترافیک قابل توجھ PPC با تبلیغات تواند تاثیر گذار باشد. بھ این صورت کھ

مخاطب جذاب و چشم نواز نباشد این ترافیک  لندینگ پیج) مبلغی پرداخت می کنید. لذا اگر طراحی صفحھ فرود شما برای)
 :باشید ارمغان نخواھد آورد. برای موفقیت در این مسیر نکات زیر را در نظر داشتھ کاربرھای وفادار برای شما بھ

 .م، ساده و شیک باشدطراحی صفحھ فرود شما باید منظ •

 .در لندینگ پیج خود از محتوای کاربردی و با کیفیت باال استفاده نمایید •

 .از شاخص ھای معتبر و قابل اعتماد رتبھ بندی در این صفحھ استفاده کنید •

 .کاربرد یک فراخوانی قدرتمند در این صفحھ توصیھ می شود •

 .پیج خود را جذاب تر طراحی نماییدبا استفاده از تصاویر و ویدئوھای با مصما لندینگ  •



 و باالخره نقش طراحی سایت در برقراری ارتباطات

سایت باید بھ آن توجھ بیشتری داشتھ  برقراری ارتباطات موثر با کاربر یکی از فاکتورھای مھمی است کھ طراحان وب
 .مخاطب رساتر باشد مخاطبان بیشتری بھ سمت وب سایت شما دعوت خواھند شد باشند. ھرچھ قدر برقراری ارتباط با

برقراری ارتباط موثر با کاربر نیز  طراحی موفق وب سایت در ظاھر جذاب و باکیفیت خالصھ نشده است بلکھ بھ نحوه
 ن شما ارتباط برقرار میبھ وب سایت خود اضافھ می کنید بھ نحوی با مخاطبا اشاره می کند. در واقع ھر مولفھ طراحی کھ

ایجاد می کند و برخی دیگر آنھا را در  کند. برخی از این مولفھ ھا یک ذھنیت از برند و تجارت شما در ذھن مخاطب
 :برقراری ارتباط با مخاطب بھ شرح زیر است انتخاب گام بعدی یاری می کند. راھھای

 عناوین

دارد. عالوه بر این، استفاده از عناوین  ی در دعوت مخاطبان شمااستفاده از عناوین مناسب و دعوت کننده نقس بسیار
 درمعرفی وب سایت شما بھ کاربران و افزایش رتبھ از نظر جست و جوی ارگانیک قدرتمند، موتورھای جست و جو را

 .بھبود می بخشد

 متن ھا

یترھای و محتوای شما یک دیدگاه از در ت درصد باالیی از کاربرانی کھ بھ سایت شما وارد می شوند بھ کمک متون موجود
 .کنند تجارت شما را در ذھن خویش مجسم می

 رسانھ ھا

ارتباطات در مقایسھ با عکس ھا، ویدیوھا نقش  استفاده از رسانھ ھا عالوه تاثیر مثبت در ظاھر وب سایت شما در برقراری
نکتھ قابل  .ن کوتاه مطالب فراوانی ارائھ نماییدرسانھ ھا شما قادر ھستید در مدت زما برجستھ تری ایفا می کند. بھ کمک

 .دقت نمایید توجھ اینکھ بھ ھماھنگی رسانھ با سایر مولفھ ھای طراحی سایت خود

 آیکون ھا

آیکون ھا استفاده نمایید. آیکون ھا عالوه بر تاثیر  اگر طرفدار برقراری ارتباط موثر بدون استفاده از متون طوالنی ھستید از
رایج شده  گیری یک ذھنیت سریع و موثر در مخاطب شما خواھد شد. کاربرد آیکون ھا خیلی ت باعث شکلدر ظاھر سای

 .است ولی سعی کنید از آیکون ھای بامصما استفاده کنید

 صفحات کلیدی

برخوردار ھستند. صفحھ معروف خطای  بھ عنوان نکتھ مھم و آخر طراحی صفحات کلیدی وب سایت از اھمیت ویژه ای
 .مطابق شکل باال باید با سایر صفحات شما ھماھنگی داشتھ باشد جزو این صفحات است. طراحی این صفحھ ٤٠٤

 نتیجھ گیری

بزرگی را ایفا می کند. بنابراین با ھدف  ھم از نظر تجاری و ھم از نظر برقراری ارتباط، طراحی وب سایت نقش بسیار
 .و ھزینھ بیشتری برای طراحی وب سایت صرف نماییدمطلوب خود زمان  پیروزی بر رقیبان و رسیدن بھ ھدف

 

 


