
  کنيم؟ انتخاب سايت وب برای محتوا چگونه

فضای آنالين کنيد، بايد بدانيد که چطور آنالين بنويسيد.  ر آنالين راه بيندازيد و يا کسب و کار خود را وارداگر قصد داريد کسب و کا
نظر بيايد، اما اهميت  در طراحی سايت را اکثر افراد شنيده اند و ممکن است امروز کمی کليشه ای به "محتوا، پادشاه است" عبارت

اين عبارت همانند گذشته که برای توصيف اهميت محتوای سايت به کار  ذشته باقی است وکيفيت محتوای يک سايت، هنوز به قوت گ
 .شد، معنا دار و مهم است برده می

 

 اهميت محتوای با کيفيت در طراحی سايت

بازديدکنندگان سايت است. همين ايجاد تعامل  عامل کليدی در طراحی سايت برای ايجاد تعامل و برقرای ارتباط با ،محتوای با کيفيت
 .خواند ی شود و کاربران را به اقدام فرا میتر، مثل انجام خريد و ... منتهی م ذره ذره به انجام عمليات های مهم

 .در زير به مواردی اشاره می کنيم که به شما کمک می کند برای محتوای سايت خود، استراتژی بچينيد و محتوای مناسب ايجاد کنيد

  

 تحقيقات در مورد مطالب مرتبط با زمينه کاری

با  چالش های مرتبط و آخرين اخبار شر می کنند، ارتباط داشته باشيد. ازبا وب سايت هايی که محتوای مرتبط با زمينه کاری شما منت
بپرسيد، ايده های خود را بررسی کرده، آن ها را گسترش  زمينه فعاليت خود مطلع باشيد. مطالعه زياد شما را وادار می کند تا سوال

 .ها را برگزينيد و در سايت خود قرار دهيد دهيد، جالب ترين آن

  

 هدف خود را بشناسيدمخاطبان 

خود و يا يک مدير عالی رتبه، به شکل متفاوت سخن  ساله يا بهترين دوست ٥شما به خوبی آگاه هستيد که چطور بايد با يک کودک 
فهم و درک باشد. اين مهم در  دانيد که چطور سخنان خود را با مخاطبانتان تطبيق دهيد تا برای آن ها قابل بگوييد. در واقع شما می

 .يجاد محتوا هم صادق استا

 :به عبارت کلی بايد

 .درک عميقی از خواسته های بازار هدف خود داشته باشيد •

شود. بلکه طراحی ساير المان های سايت هم جزو نکات بسيار مهم  طراحی سايت فقط طراحی گرافيکی را شامل نمی •
تالش خود را بر روی آن نوع  لعه کنند و تمرکز واست. پس بايد بدانيد که آن ها مايلند چه مطالبی را مطا طراحی سايت

 .مطالب بگذاريد تا نتيجه مطلوبی دريافت کنيد



 .سعی کنيد محتوای پيچيده ايجاد نکنيد •

 محتوای شما، کامالً بستگی به خواسته های بازار هدفتان دارد •

 هدف گيری برای اقدام •

  

 مد نظر داريد را دريافت نکنيد. چرا؟ ممکن است محتوای شما جذاب و مفيد باشد، اما نتيجه ای که

عمل نمی کند و آن ها را برای اقدام فرا نمی خواند. شما  زيرا محتوای سايت شما خوانندگان و بازديدکنندگان سايت را تشويق به انجام
ت تشويق کند. انجام کارهايی با ساي کنيد که خوانندگان را برای اقدامی خاص فراخواند و آن ها را به ايجاد تعامل بايد محتوايی ايجاد

 .کردن صفحه فيسبوک Follow ايميل، خريد محصول، شرکت در رويدادهای شما و يا مثل ثبت نام در قسمت ارسال اخبار جديد به

  

 :نکته ديگر

 "استفاده نکنيد. " زندگی شما با محصوالت ما بهتر می شود جمالت مجهول از •

 "محصوالت ما زندگی شما را بهتر می کند" :کنيد به جای جمله باال از اين جلمه استفاده •

 :يا حتی عبارتی بهتر، مستقيم و قاطعانه که کاربران را به اقدام تشويق می کند •

 "زندگی خود را با محصوالت ما بهتر کنيد" •

 مختصر و مفيد

دهيد. از بکارگيری متون طوالنی و جمالت اضافی  اگر می خواهيد محتوای آنالين بنويسيد، با دقت و واضح اين کار را انجام
اطالعات را منتقل  سايت را مختصر و مفيد ايجاد کنيد تا از طريق کمترين کلمات، بيشترين پيغام و بپرهيزيد و حد امکان، محتوای

 .کنيد

ل درست پر شده باشد، بهترين پيام های مرتبط به شک کاربران متن های کوتاه تر را راحت تر می خوانند و اگر با لغات مناسب و
 .طوالنی با توضيحات فراوان دارد تاثير را نسبت به متن های

 


