ﺗﺎﺛﯿﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ روی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن
رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ و زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﮐﺎر اﻧﺘﻈﺎر ﺟﮭﺶ و
ﺗﺮﻗﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ و ﮐﺴﺐ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ دﻻر درآﻣﺪ را از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ داﺷﺖ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ
و ﺷﻮھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ آﺧﺮﺷﺐ ،ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ.
رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﮫ
اﯾﺠﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﻓﺮوش ،و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺴﺐ ﺳﻮد )درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ )  Bottom lineرا ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرھﺎی ﻣﻮﻓﻖ اﻣﺮوز ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﺎی ﺑﺰرگ ،ﺿﻤﻦ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،دارای ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ را ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻈﻢ و
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﮫ
دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ،اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ (.ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار دارﯾﺪ).
اﻣﺎ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﻧﺮژی ﮐﺎﻓﯽ و ﺗﻮﺟﮫ ﺻﺤﯿﺢ ،ﻗﺎدر ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد ﻧﻘﺶ ﯾﮏ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ را در
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺧﻮد اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﺻﺘﮭﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎزار را ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دھﯿﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از آن ،ﻣﺪت
زﻣﺎﻧﯽ را ﺻﺮف اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺳﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .آﻣﻮزش اﺳﺘﺮاﺗﮋی ھﺎی ﺳﺎده و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،رﺷﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ ﺳﻄﺤﯽ ﺧﻮاھﺪ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺪرک ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﭼﻨﺪ زﻣﯿﻨﮫ ﺣﺮﻓﮫ ای ﺷﻮﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را
راﺣﺖ ﺗﺮ طﯽ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ راھﻨﻤﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای رﺷﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻤﺎ اراﺋﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﺮوع
ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ھﻤﮫ اﯾﻦ ھﺎ را در ﯾﮏ ﮔﺎم اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ .ﺗﻌﺪادی اﺳﺘﺮاﺗﮋی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﻢ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و ﻧﻈﺎره ﮔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش و رﺷﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺻﺤﺒﺖ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرھﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻮﭼﮏ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،اوﻟﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرھﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ذھﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ ،داﺷﺘﻦ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ )ﯾﺎ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮ و ﻓﻌﺎل( در
ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎل واﺿﺢ و ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﺑﺮای اﯾﻦ ادﻋﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﮫ از ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﻌﺘﺒﺮ دارﯾﻢ و ﯾﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ
اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﮫ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ھﺎی ﺑﺰرگ وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ ﻧﯿﺎز در ﻣﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ از اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﺰرگ و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت آﻧﮭﺎ ،اول ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾﺖ آﻧﮭﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺜﻼ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﯽ.ان.ﺗﯽ ﯾﺎ دی .اچ.ال ،ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾﺖ آﻧﮭﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد ﭼﻮن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻄﻤﺌﻦ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﮫ ھﺮ دوی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی
ﺑﺰرگ ،دارای وب ﺳﺎﯾﺖ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی و ﮐﺎﻣﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
وﻟﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎم ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ در ﻣﻮرد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﮭﺎ
ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻨﮭﺎ راه ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﮭﺎ ،ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾﺖ آﻧﮭﺎ اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،واﻗﻌﺎ ﭼﮫ ﺗﻌﺪاد از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻮﭼﮏ ،دارای وب ﺳﺎﯾﺖ ھﺎﯾﯽ “ﻣﻮﺛﺮ” ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﻣﻦ از ﻟﻔﻆ
ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم ﻧﮫ از ﻟﻔﻆ “زﯾﺒﺎ ”ﯾﺎ ﻟﻔﻆ ھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ .ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ دارای ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ وﻟﯽ
ﻣﻨﻈﻮر واﻗﻌﯽ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ در روﻧﻖ دادن ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ .ﺗﺎﺛﯿﺮی
ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺒﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻋﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و
ﺑﮫ روﻧﻖ و رﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ،ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم “وب ﺳﺎﯾﺖ اﺛﺮﺑﺨﺶ” ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

وب ﺳﺎﯾﺖ ھﺎی اﺛﺮﺑﺨﺶ
وب ﺳﺎﯾﺖ ھﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﮫ روی ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﯾﺶ دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد اھﻤﯿﺖ ﺑﺪھﯿﺪ .وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه در ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺠﺪد آﻧﮭﺎﺳﺖ.

ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ

ﻧﮑﺘﮫ ﻣﮭﻤﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﻠﯽ و ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ
ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ از وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﺧﯿﻠﯽ راﺿﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ
وﺟﻮد دارد ﮐﮫ از آن ﻏﺎﻓﻞ ھﺴﺘﯿﺪ .ﻣﺨﺎطﺒﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮادری ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ اھﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ ،ﺳﻠﯿﻘﮫ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ در
طﺮح وب ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ!
از ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺟﻠﻮ ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎﻟﻘﻮه ھﺴﺘﯿﺪ و از ﺧﻮد اﯾﻦ ﺳﺌﻮاﻻت را ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﮭﺘﺮ اﯾﻨﮑﮫ از ﮐﺴﯽ
ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺌﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ دھﺪ.
1.ﭼﺸﻢ ﺷﻤﺎ در ﻧﮕﺎه اول ﻣﺘﻮﺟﮫ ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯿﺸﻮد؟ ھﺮ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﮫ اول ﻣﺘﻮﺟﮫ ﯾﮏ
ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎص وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ در آن ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻢ ،ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﮫ دام ﺑﯿﻨﺪازد .
اطﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﮫ اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺟﺬاب ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪار را ﺑﺎرھﺎ و
ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭼﺸﻢ ﻧﻮاز وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺠﺎری ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﺤﺮک ﻗﺮار دارد ﮐﮫ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وب ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﮫ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ
دﯾﮕﺮ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز آن را از وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ!
2.آﯾﺎ در اوﻟﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ؟ ﻣﺠﺪدا ﯾﺎدآوری ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ زﻣﺎن ﻣﺤﺪودی ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم
ﺧﻮد دارﯾﺪ .اﮔﺮ ﭼﯿﺰھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ ﮐﺎرﺑﺮ وﺟﻮد دارد ،ﯾﮏ ﺑﯿﻨﻨﺪه ھﺮﮔﺰ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﭼﮫ ﻣﯽ
ﻓﺮوﺷﯿﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از وب ﺳﺎﯾﺖ ھﺎ آﻧﻘﺪر ﭘﯿﭽﯿﺪه ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﮭﻤﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع
وب ﺳﺎﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت اﺻﻠﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﮭﻢ وب ﺳﺎﯾﺖ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ھﯿﭻ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ای ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﮫ ﺣﻞ ﻣﻌﻤﺎ و ﮐﺸﻒ ﻣﻮﺿﻮع وب ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺣﺘﻤﺎ در ھﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﮫ اول ،وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﺗﺮک ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد.
3.آﯾﺎ ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ اطﻼﻋﺎت در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﯾﺖ ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن وب ﺳﺎﯾﺖ ھﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ ﮐﺎر زﯾﺎدی
اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎت را ﺑﺪاﻧﻨﺪ .اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﺪه ھﺎی اﺻﻠﯽ را درﯾﺎﺑﻨﺪ ،وب ﺳﺎﯾﺖ
را زودﺗﺮ از آﻧﭽﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺮک ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﮫ ﻓﺮد ﻓﺮوش در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ،ﻗﺪم
ﺑﮫ ﻗﺪم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﮫ ﯾﺎ ﮐﻢ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﻟﺬا ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ و روﺷﻦ در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
4.آﯾﺎ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ را در ﺳﺎﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ؟ ﯾﮏ ﺑﯿﻨﻨﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ
ﻣﻤﮑﻦ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد و در ﻣﻮرد ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻤﺎ ﮐﺴﺐ اطﻼع ﮐﻨﺪ .ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ ھﺴﺘﻨﺪ
اﻣﺎ ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺲ ﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺣﺲ ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﻣﻮرد اﺛﺮات آن ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت در زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
اوﺳﺖ.
5.آﯾﺎ ﺑﯿﻨﻨﺪه درﺳﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ دوﺳﺖ دارﻧﺪ در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﻣﮭﻢ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﮫ ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺳﻔﺎرش ھﺪاﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﻤﻼت اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﮫ در ادﺑﯿﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﮫ اﻧﮭﺎ  Call To actionﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .اﻟﻔﺎظﯽ ﻧﻈﯿﺮ  Buy now- Start a free trial – Learn moreﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت درﺳﺖ در ﺳﺎﯾﺖ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﺟﻤﻼت اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ را زﯾﺎد ﻧﮑﻨﯿﺪ .از
ﯾﮑﯽ ﯾﺎ دو ﻣﻮرد ﮐﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و راﺣﺖ ﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
6.آﯾﺎ رﻧﮓ ھﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ از ﻧﻈﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ،دل ﭘﺴﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ؟ اﮔﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻠﻮغ ﯾﺎ ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﯿﺪ .روی ھﻤﺎھﻨﮕﯽ رﻧﮓ ھﺎ زﻣﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ و از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﭘﯿﺎم ھﺎی ﺧﻮد
اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻨﯿﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﮫ در ﮔﻮﮔﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ را در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﺪھﯿﺪ .اﯾﻦ ﻋﺎدت ﺧﯿﻠﯽ
ﺑﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ زﯾﺎدی در ﻣﺨﺎطﺒﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﮐﻤﯽ ﭘﻮل ﺧﺮج ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎطﺒﯿﻦ ﺷﻤﺎ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
7.آﯾﺎ ﻣﺘﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ھﺴﺘﻨﺪ؟ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻗﻠﻢ )ﻓﻮﻧﺖ( ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺖ و ﺣﻮاس
ﮐﺎرﺑﺮ را ﭘﺮت ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ از ﯾﮏ ﻓﻮﻧﺖ ﺳﺎده و ﺑﺎ رﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ رﻧﮓ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﻗﻠﻢ
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در رﻧﮓ ھﺎ و اﻧﺪازه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را زﺷﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.

8.آﯾﺎ ﻣﺘﻮن طﻮﻻﻧﯽ در ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﯾﺖ وﺟﻮد دارد؟ ﻣﺘﻮن طﻮﻻﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ آن را ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
9.آﯾﺎ ﻣﻨﻮھﺎ ﺑﮫ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﮫ ﮐﺠﺎ ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟ طﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ و  Visibilityاز آﯾﺘﻢ
ھﺎی ﻣﮭﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﻏﻠﺐ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯿﺸﻮد .ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﮫ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد اراﺋﮫ ﮐﻨﯿﺪ
و ﻣﻨﻮھﺎی ﺧﻮد را طﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﻄﻌﺎ ھﻤﯿﺸﮫ ﺻﻔﺤﺎت درﺑﺎره ﻣﺎ و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ را در ﻣﻨﻮی اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ ،ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ.
10.آﯾﺎ راه آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ھﺴﺖ؟ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺨﺎطﺒﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﮫ ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻮده و ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﺘﻌﺪدی در ذھﻦ دارﻧﺪ .اطﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻧﯿﺎز ﺑﺮای واراﻧﺘﯽ ﺧﺪﻣﺎت و ﯾﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ ﺑﺴﯿﺎری از وب ﺳﺎﯾﺖ ھﺎی ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻮﭼﮏ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آدرس ﺗﻤﺎس ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﺧﻼﺻﮫ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ ،اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺘﻤﺎ در ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮاھﺪ
داﺷﺖ.
11.آﯾﺎ اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺎﯾﺖ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ھﻤﮑﺎران ﺧﻮد در ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﮫ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ؟ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ آﯾﺎ ﺑﺎ اﻓﺮاد واﻗﻌﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ؟ داﺷﺘﻦ ﺻﻔﺤﮫ درﺑﺎره ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺮ ﮐﮫ ﭼﺮا
ﺷﻤﺎ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ،در زﻣﯿﻨﮫ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد ھﺴﺘﯿﺪ .ھﺮﮐﺴﯽ دوﺳﺖ دارد ﺑﮫ ﺷﮑﻞ رودرو ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺎرت ﮐﻨﺪ.
12.آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﯾﺪ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ھﺎ اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﯾﮏ
ارﺗﺒﺎط ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﻨﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﻣﺸﺘﺮی وﻓﺎدار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﻮرد ﺧﻮد و اﯾﻦ ﮐﮫ ﭼﺮا ﻓﮑﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﮫ ﺻﺤﯿﺤﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻄﻮر ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ آن ھﻢ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ.
ﺣﺘﯽ از ﯾﮏ ﺳﺒﮏ دوﺳﺘﺎﻧﮫ ﻣﺤﺎوره ای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺠﺎرب و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد را از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﺑﮫ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اراﺋﮫ دھﯿﺪ.
13.آﯾﺎ ﺳﺒﮏ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺷﻤﺎ رﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺤﺎوره ای؟ ﺳﺒﮏ رﺳﻤﯽ و ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ
ھﺎی ﺑﺰرگ .اﻣﺎ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﺮ ﺑﺰرگ ﺑﻮدن و ﯾﺎ رﺳﻤﯽ ﺑﻮدن ﮐﻨﺪ و ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﻤﻮم ﻗﻄﻊ
ﮐﻨﺪ .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن دﻟﯿﻞ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﺮا آﻧﮭﺎ ﺷﻤﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .از ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﺮوع
ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﺤﻦ دوﺳﺘﺎﻧﮫ در ﻣﺘﻮن و ﺳﺒﮏ ﻧﻮﺷﺘﺎری وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
14.آﯾﺎ درﺑﺎﻻی ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻓﺮم ﺟﮭﺖ درﯾﺎﻓﺖ اطﻼﻋﺎت از ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ھﺎ طﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ؟ ﯾﮏ ﻓﺮم ﺳﺎده ،ﺗﻨﮭﺎ راه
درﺧﻮاﺳﺖ از ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﺎم و آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺪھﻨﺪ .اطﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻓﺮم در
ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار دارد .ھﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﮭﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﻮد اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ھﻢ آن را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
15.آﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات ﻣﻮﺟﻮد در وب ﺳﺎﯾﺖ ،آﻧﻘﺪر ﺟﺬاب ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺪھﺪ؟
ﻓﺮﻣﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ از آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺎرﺑﺮ ،ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺸﻮق و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪه ھﻢ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﮭﺎ را
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اراﺋﮫ دھﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ،در ازای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ،ﯾﮏ ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
راﯾﮕﺎن ﯾﺎ ﯾﮏ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ،آﻧﮭﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﺮم را ﺗﮑﻤﯿﻞ
و ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
16.آﯾﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﮫ ای )ﻣﺎﻟﺘﯽ ﻣﺪﯾﺎ( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﯾﺪ؟ ﻣﺎﻟﺘﯽ ﻣﺪﯾﺎ ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .وﯾﺪﯾﻮ ،ﭘﺎدﮐﺴﺖ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﺗﺠﺎری ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺒﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ داد ،ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ آﻧﮭﺎ
را ﺟﺬاب ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺪ.
17.ﻟﯿﻨﮏ ﺑﮫ ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاھﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ .وﺑﻼگ ھﺎ ،ﻓﯿﺲ ﺑﻮک و ﺗﻮﯾﺘﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺑﺮای اﻓﺮاد اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ راﺣﺘﯽ در ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎ را
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ را در ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رھﮕﯿﺮی ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
وﻗﺘﯽ ﻣﺤﺪوده وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﮐﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﮭﺒﻮد اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﯾﺪ ،طﺮح را ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ،ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺨﺼﺺ ،اراﺋﮫ دھﯿﺪ .اﺻﻼ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ را ﯾﮏ ﺟﺎ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ .ﮐﻢ ﮐﻢ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﺣﺪی ﺑﺮﺳﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ آن اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﯿﺪ.

