اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮای ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی از رده ﺧﺎرج آﻧﻬﺎ

ﻋﻤﻼ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ  ۵اﻟﯽ  ۱۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی آن زﻣﺎن ﻃﺮاﺣﯽ و اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی اﻣﺮوز ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد.
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از رده ﺧﺎرج ﺷﺪن وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮی در
ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﯾﻦ ﺣﺲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎد ه از ﮐﺪ ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ،ﮐﺪ X ﯾﺎ اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ Y را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت داﺷﺘﻦ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ از رده ﺧﺎرج ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻟﺬت ﻫﺎی ﮐﺎر آزاد ) ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻧﺒﻮدن ( اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎ ،ﺳﺎﻟﯿﺎن
ﺳﺎل ﺷﻤﺎ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد  .اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،آﻧﻬﺎ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ و ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﯾﺪه اﯾﺪ ،ﻣﺎﯾﻮس ﮐﻨﻨﺪه
اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺪ اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮرژی و اراﺋﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ  ،وب ﺳﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ از رده ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺧﻮد ﻃﺮاﺣﺎن وب اﯾﻦ ﺣﺲ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ
زﻣﺎن ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎری در ﮐﺎرﻫﺎ و ﻃﺮح ﻫﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد وب ﺳﺎﯾﺖ ،ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻗﻄﻌﺎ دﻻﯾﻞ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ای ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻃﺮف ) ﻃﺮاح وب
و ﻣﺸﺘﺮی( وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﺷﺮاﯾﻄﯽ در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎرﻫﺎ ،ﺧﺪﻣﺎت و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪﺳﺖ آوردن درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.

ﻣﺰاﯾﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

02166489013

|

https://webcoweb.com
)(2

|

info@webcoweb.com

ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﮕﻮﺪ :
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮرژی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪ و از J query ﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺌﻮ ﻧﻤﻮد ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺎﻟﺐ وب ﺳﺎﯾﺖ ،ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و اﺑﺰار ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮ را اﺟﺮا و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی واﮐﻨﺸﮕﺮا را
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﻤﻮد.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ  ،ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﯾﮏ اﯾﺪه ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﮏ اﺷﺘﻬﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮای داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ "از ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺎﯾﯽ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﻋﻘﺐ
اﻓﺘﺎده اﻧﺪ" اﺳﺖ.
اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص و ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮرژی ﻫﺎ ی ﺟﺪﯾﺪ و
ﺑﻪ روز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺸﺪه
•

ﺣﺬف از رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار

•

از دﺳﺖ دادن ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

•

ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻇﺎﻫﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ در ﻣﺮورﮔﺮ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

•

از دﺳﺖ دادن ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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•

درﮔﯿﺮ ﺷﺪن در ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ، SEO ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز

•

اﺗﻼف وﻗﺖ و ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺪ ﻫﺎی html ﻗﺪﯾﻤﯽ ﯾﺎ cms ﻫﺎی از رده ﺧﺎرج و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده

•

وﺟﻮد ﺣﻔﺮه ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ از رده ﺧﺎرج ﺑﻮدن اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ﻫﺎ و ﮐﺪ ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ
ﻣﺸﺘﺮی ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮرژی ﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺧﻮب ﺷﻤﺎ ،ﻫﯿﺠﺎن زده ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی در
ﭘﺬﯾﺮش و رد آن ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از آن ،ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی ،ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﺳﺖ . ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی اراﺋﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد ،در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺠﺪد در ﮐﺎر ،ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮد . اﯾﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ،درﺑﺎره اﯾﺠﺎد ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻓﺎﻧﺘﺮی و ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای وب ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻓﺮوش و آﺳﺎﻧﺘﺮ
ﮐﺮدن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ وب
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ﺳﺎﯾﺖ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺴﯽ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﺷﮑﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ آن ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی آن را اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد وب ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎدﮔﯽ دارﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ،اﯾﺪه
ﺻﺮف ﺟﻮﺋﯽ اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از  ۵ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺼﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را دارﻧﺪ. 

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد وب ﺳﺎﯾﺖ ،ﮐﺮد؟
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد وب ﺳﺎﯾﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ﯾﮏ دﻋﻮت دوﺳﺘﺎﻧﻪ  ،وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ  ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺑﺎوردارﯾﺪ اﯾﻦ
ﮐﺎر ) ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد وب ﺳﺎﯾﺖ( ﺑﻪ ﺳﻮد آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻃﺮاح ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ وﻗﺖ آزاد ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ و در ﻣﻮرد ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻃﺮح ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ را در اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺘﺎن ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.
از ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ  .ﺑﻌﺪ از اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ،
زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد ﮔﻮش ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﻮرد اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺪ و ﯾﺎ ﻗﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﺪ .ﺑﻌﺪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﯾﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ وب ﮐﻮ وب ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ﺻﻤﯿﻤﯽ و اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺟﺪﯾﺪ و ﻻزﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد را اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ دﻟﮕﺮﻣﯽ
ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻢ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ رو ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮی و رزوﻣﻪ ﮐﺎری اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
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