
 تضمين موفقيت در طراحی سايت

محتوا و مطالب کافی اقدام می نمایید و ھمچنین  برای آنکھ سایتی قوی و موفق داشتھ باشید در کنار آنکھ بھ طراحی سایتی با
نمایید تا بتوانید  قرار می دھید می بایست بر روی امور بازاریابی اینترنتی خود نیز تمرکز رکیفیت وب سایت خود را مد نظ

 .از وب سایت خود کسب درآمد نمایید

را بھ صورتی ماھرانھ دنبال نمایید.  برای کسب موفقیت در طراحی سایت کافی است یک پروسھ منظم و برنامھ ریزی شده
مخاطبان خاص و تبدیل آنھا بھ کاربران دائمی است. در ادامھ این مقالھ  موفقیت در طراحی سایت در واقع جلب رضایت

مراحل کاری بھ تدریج ترافیک  انجام یک طراحی وب سایت موفق توضیح داده شده است. با بھ کار گرفتن این مراحل
بھ کمک معرفی کاربران بھ یکدیگر بھ صورت گرافی، وب سایت و در  ت وب سایت شما افزایش یافتھ وسرازیر شده بھ سم

موفقیت را یک بھ یک طی کرده و  کاری شما در جمع کاربران مطرح و شناختھ می شود. بھ این ترتیب پلھ ھای واقع حیطھ
 .کنید بھ آرامشی ارزشمند در کار خود دست پیدا می

 ! همرحلھ یک : چکید

فعالیت و تخصص خود و در واقع  یکی از مھم ترین مراحل پیش از آغاز طراحی وب سایت این است کھ بھ خوبی حیطھ
راستا حجم محتوای موجود در تک تک صفحات وب سایت خود را مشخص کرده  تان را تعیین کنید. در اینمرز مارکتینگ

 .انتشار نماییدمطالب ناب را در وب سایت با توجھ بھ تخصص خود  و سپس

 مرحلھ دو : برنامھ ریزی

 !...صبر کنید .. !! برای انتشار محتوای ناب و معتبر عجلھ نکنید

آنھا تصمیم گیری کرده و یک دیدگاه  در این مرحلھ در مورد ناوبری مناسب صفحات، ترتیب آنھا و محتوای موجود در
 بسیاری از فعالیت ھا، در طراحی ماھرانھ یک وب سایت ترسیم نمایید. مشابھ کامالً شفاف از وب سایت را برای خود

ھزینھ و انرژی در فاز برنامھ ریزی طی  برنامھ ریزی و تعیین کردن نقشھ راه بسیار مھم و تاثیرگذار است. صرف وقت،
 .کردن مسیر موفقیت را تضمین می کند

 مرحلھ سھ : طراحی

عکس ھا بروید. در این مرحلھ  بعد از مشخص کردن دقیق حیطھ کاری و ترسیم نقشھ راه، بھ سراغ طراحی تصاویر و
 برندینگ خود را تعیین کرده و اعمال می کنید. در انتھای این فاز قالب و تکستوگرافی، تصاویر، رنگبندی و صفحھ آرایی

 .الگوی طراحی شما آماده خواھد بود

 وسعھ، راه ندازی و نگھداریمرحلھ چھار : ت

نشده است. شما بھ عنوان یک طراح حرفھ ای  دقت کیند کھ با آماده سازی و اعمال الگوی طراحی، اقدامات شما ھنوز نھایی
در  آرایی، محتوا و عملکرد وب سایت خود را نگھداری نمایید. در واقع مراحل کاری باید در طول زمان، الگو، صفحھ

 .و نگھداری خالصھ می شودچرخھ توسعھ، اجرا 

 نتیجھ گیری

 .با عملی کردن ترتیبی مراحل باال موفقیت شما در طراحی وب سایت تضمینی است



 


