ﺍﺛﺭ ﻁﺭﺍﺣﯽ ﺳﺎﻳﺕ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﯽ ﻭ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺕ
طﺮاﺣﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ را دارد ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ظﮭﻮر و ﺣﺘﯽ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮔﺮدد
وﻗﺘﯽ ﮐﻠﻤﮫ طﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﮫ ﮔﻮﺷﺘﺎن ﻣﯽﺧﻮرد ﭼﮫ ﭼﯿﺰی در ذھﻦ ﺷﻤﺎ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﺼﻮر ﯾﮏ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺘﻔﺎوت و
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﺑﺎ ظﺎھﺮی ﺟﺬاب را در ذھﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ درﻋﺼﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل اﻣﺮوز ظﺎھﺮ ﭼﺸﻢ
ﻧﻮاز در طﺮاﺣﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﻠﮑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺠﺎرت و
ارﺗﺒﺎطﺎت در ﮐﻨﺎر طﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ را در ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ طﺮاﺣﺎن وب ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺒﺤﺮ در ﺣﯿﻄﮫ ﮔﺮاﻓﯿﮏ طﺮاﺣﯽ
وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ،زﻣﺎن زﯾﺎدی را ﺻﺮف ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺗﺠﺎرت و ارﺗﺒﺎطﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﻣﺎ در اداﻣﮫ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ طﺮاﺣﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ در ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ "طﺮاح وب ﺳﺎﯾﺖ" ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ظﮭﻮر و ﺣﺘﯽ ﻧﺎﺑﻮدی ﯾﮏ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ! ﭼﺮاﮐﮫ ﺑﺎ آﻏﺎز
ﭘﺮوﺳﮫ ی طﺮاﺣﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﺠﺎرت ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی و ﻣﺨﺎطﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ و
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﮭﺎ ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد .طﺮاﺣﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی در ﻣﻮﻟﻔﮫ ھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه ی ﯾﮏ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت دارد .در اداﻣﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﮫ ھﺎ را ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

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

ﻟﻮﮔﻮ
ھﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻟﻮﮔﻮ در واﻗﻊ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ھﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﻗﺪرت ﻧﻘﺶ ﺧﻮد از طﺮاﺣﯽ
ﯾﮑﺘﺎ و ﭼﺸﻢ ﻧﻮازی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﻣﻮرد ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﻟﻮﮔﻮ در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ دﻗﺖ ﻻزم را ﺑﮫ
ﮐﺎرﺑﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻟﻮﮔﻮ و ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺧﻮد را در ذھﻦ ﻣﺨﺎطﺐ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺗﮓ ﻻﯾﻦ) (Tag Line
ﺗﮓ ﻻﯾﻦ ھﺎ ھﻢ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ وﯾﮋه ای در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﮫ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﺨﺎطﺐ ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ
اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮل ،ﺳﺮوﯾﺲ و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ً ﺗﺠﺎرت ﺷﻤﺎ وا دارد.

ﺳﺌﻮ – )  (SEOﺑﮭﯿﻨﮫ ﺳﺎزی ﻣﻮﺗﻮرھﺎی ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ
ھﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﻻت ﭘﯿﺸﻦ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺌﻮ ﻧﻘﺸﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر را در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻋﮭﺪه دارد .ﺳﺌﻮ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از وب ﺳﺎﯾﺖ ھﺎ را وادار ﺑﮫ طﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روش ھﺎی طﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﻮﺗﻮرھﺎی ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻧﯿﺰ روز ﺑﮫ روز در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را
در راﺳﺘﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﺪ .ھﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل ﯾﮏ روﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮب در طﺮاﺣﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺜﻞ "ﭘﺎراﻟﮑﺲ اﺳﮑﺮوﻟﯿﻨﮓ" از ﺳﺌﻮی
وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.
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
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮد روزاﻓﺰون از دﯾﻮاﯾﺲ ھﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﮫ وﯾﮋه در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﮫ از طﺮاﺣﯽ ھﺎی رﯾﺴﭙﺎﻧﺴﯿﻮ ﺑﺎ ھﺪف ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ دﯾﻮاﯾﺲ ھﺎ ﺑﮭﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ .اﺳﺘﺮاﺗﮋی ھﺎی رﯾﺴﭙﺎﻧﺴﯿﻮ
ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮدن از آن ﺑﮫ ﺿﺮر ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﺳﺮﻋﺖ ﻟﻮد ﺷﺪن ﺻﻔﺤﺎت
ﻣﺨﺎطﺒﺎن از اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺮای ﻟﻮد ﺷﺪن ﺻﻔﺤﺎت وب ﻣﺘﻨﻔﺮﻧﺪ .اھﻤﯿﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﻟﻮد ﺷﺪن ﺻﻔﺤﺎت وب ﺑﺮای ﻣﺨﺎطﺒﺎن ﺷﻤﺎ
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪی ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﻟﻮد ﺻﻔﺤﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻣﺨﺎطﺒﺎن ﺑﺮ روی ﺳﺌﻮ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ دارد ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ.
طﺮاﺣﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﻣﺨﺎطﺒﺎن ﺷﻤﺎ اﮔﺮاﺣﺴﺎس اﻋﺘﺒﺎر و اﻣﻨﯿﺖ در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺤﺴﻮس ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری دﯾﺪﮔﺎ ھﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻮﭼﮏ در
ﻣﻮﻟﻔﮫ ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ طﺮاﺣﯽ در ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﮫ از وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎم ھﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ رﻗﯿﺐ ھﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻦ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﮫ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ در اداﻣﮫ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻮﺟﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:

ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ
ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ در واﻗﻊ در ﻣﻔﮭﻮم ﺳﮭﻮﻟﺖ در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎطﺒﺎن وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .ظﺎھﺮ و ﻣﮑﺎن
ﯾﺎﺑﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮان و ﻣﺨﺎطﺒﺎن ﺷﻤﺎ ﺷﻮد .از روﺷﯽ از ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ
ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎﺷﺪ!

اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ و دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪه
در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد از ﭘﯿﺎم ھﺎﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮی ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻣﺨﺎطﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ "راﯾﮕﺎن" و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ " ﺑﮫ ﻣﺪت
ﻣﺤﺪود" )ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﮭﺮﻣﺎه )ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی در ﺟﺬب ﮐﺎرﺑﺮان دارد.

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

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت) (PPC- Pay Per Click
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت  PPCﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺖ .طﺮاﺣﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ در اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ھﻢ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت  PPCﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪن ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﮫ ﻓﺮود
(ﻟﻨﺪﯾﻨﮓ ﭘﯿﺞ( ﻣﺒﻠﻐﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻟﺬا اﮔﺮ طﺮاﺣﯽ ﺻﻔﺤﮫ ﻓﺮود ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺨﺎطﺐ ﺟﺬاب و ﭼﺸﻢ ﻧﻮاز ﻧﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﮐﺎرﺑﺮھﺎی وﻓﺎدار ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﻧﺨﻮاھﺪ آورد .ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
•
•
•
•
•

طﺮاﺣﯽ ﺻﻔﺤﮫ ﻓﺮود ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻢ ،ﺳﺎده و ﺷﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻟﻨﺪﯾﻨﮓ ﭘﯿﺞ ﺧﻮد از ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ 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.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ و وﯾﺪﺋﻮھﺎی ﺑﺎ ﻣﺼﻤﺎ ﻟﻨﺪﯾﻨﮓ ﭘﯿﺞ ﺧﻮد را ﺟﺬاب ﺗﺮ طﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﻘﺶ طﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎطﺎت
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎطﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﮭﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ طﺮاﺣﺎن وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ آن ﺗﻮﺟﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﺮﭼﮫ ﻗﺪر ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺨﺎطﺐ رﺳﺎﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺎطﺒﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮫ ﺳﻤﺖ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
طﺮاﺣﯽ ﻣﻮﻓﻖ وب ﺳﺎﯾﺖ در ظﺎھﺮ ﺟﺬاب و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻼﺻﮫ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﯿﺰ
اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ھﺮ ﻣﻮﻟﻔﮫ طﺮاﺣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﺑﺎ ﻣﺨﺎطﺒﺎن ﺷﻤﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﮫ ھﺎ ﯾﮏ ذھﻨﯿﺖ از ﺑﺮﻧﺪ و ﺗﺠﺎرت ﺷﻤﺎ در ذھﻦ ﻣﺨﺎطﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ آﻧﮭﺎ را در
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﯾﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .راھﮭﺎی ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺨﺎطﺐ ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

ﻋﻨﺎوﯾﻦ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻘﺲ ﺑﺴﯿﺎری در دﻋﻮت ﻣﺨﺎطﺒﺎن ﺷﻤﺎ دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎوﯾﻦ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ،ﻣﻮﺗﻮرھﺎی ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ را درﻣﻌﺮﻓﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺮان و اﻓﺰاﯾﺶ رﺗﺒﮫ از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ارﮔﺎﻧﯿﮏ
ﺑﮭﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

ﻣﺘﻦ ھﺎ
درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻣﺘﻮن ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﯿﺘﺮھﺎی و ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه از
ﺗﺠﺎرت ﺷﻤﺎ را در ذھﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻋﻼوه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ در ظﺎھﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎطﺎت در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻋﮑﺲ ھﺎ ،وﯾﺪﯾﻮھﺎ ﻧﻘﺶ
ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺗﺮی اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ھﺴﺘﯿﺪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮاواﻧﯽ اراﺋﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻧﮑﺘﮫ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ رﺳﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﻟﻔﮫ ھﺎی طﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

آﯾﮑﻮن ھﺎ
اﮔﺮ طﺮﻓﺪار ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻮن طﻮﻻﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ از آﯾﮑﻮن ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .آﯾﮑﻮن ھﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ
در ظﺎھﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﯾﮏ ذھﻨﯿﺖ ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺨﺎطﺐ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﮐﺎرﺑﺮد آﯾﮑﻮن ھﺎ ﺧﯿﻠﯽ راﯾﺞ ﺷﺪه
اﺳﺖ وﻟﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از آﯾﮑﻮن ھﺎی ﺑﺎﻣﺼﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

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

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

