در راه اﻧﺪازی ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ؟

ﻗﺒﻞ از ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺎدی ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ . ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﻃﺮح ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ درﺳﺖ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ،ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪت
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﻢ؟
-1ﻫﺪف از ﻃﺮاﺣﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ
-2ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ
3- ﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮا ،ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﺎوﯾﺮی در ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ
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4- ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وب ﺳﺎﯾﺖ
5- ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ
6- آﯾﺎ ﯾﮏDomain name ( اﺳﻢ داﻣﯿﻦ ( دارﯾﺪ؟
7- اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در آﯾﻨﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟
8- آرم و ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ
9- آﯾﺎ ﻗﺎدرﯾﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﺘﺎن را ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ؟
10- آﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﺑﺎﻻی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺻﻔﺤﺎت ﺟﺴﺘﻮ ﺟﻮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؟
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺘﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

 -1ﻫﺪف از ﻃﺮاﺣﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ
در ﻫﻨﮕﺎم راه اﻧﺪازی ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ اوﻟﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ " ﻫﺪف از ﻃﺮاﺣﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ " ﺟﻮاب اﯾﻦ
ﺳﻮال ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﮐﻪ وب ﺳﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮوﺷﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ وب ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﺧﺮده ﻓﺮوش ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺘﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺷﺮوع ﺧﻮب اﺳﺖ .
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اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﮑﺎر ﺧﺎص ﺗﺮ و وﯾﮋه ﺗﺮ ،در ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ؟ ﭼﺮا ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ از رﻗﺒﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﺎ  ،وب ﺳﺎﯾﺖ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﮑﺎت زﯾﺮ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ :
ﺗﺮوﯾﺞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎی وﯾﮋه
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ از ﺷﻤﺎ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﺪ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﺗﺠﺎرت آف ﻻﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﯾﮏ ﺗﺠﺎرت آن ﻻﯾﻦ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ
ﻣﺮﺗﺐ از ﺳﺎﯾﺖ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ وب ﺳﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎ اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﺳﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺮاح وب ﺳﺎﯾﺖ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
اﮔﺮ در اواﺳﻂ راه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را اﺷﺘﺒﺎه رﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ ﮐﺎری اﻫﺪاف ﺧﻮد را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻘﺎﺿﺎ
دارد ﮐﻪ ﺑﺮای او ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﺎ او وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪﯾﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﻧﻬﺎ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭘﺲ ﺑﻪ او اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را دادﯾﻢ  ،وب ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از اﻫﺪاف ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﯾﮏ راه ﺣﻞ واﺿﺢ  ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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2- ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ روی اﻫﺪاف و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﯾﺪ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ راه اﻧﺪازی وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ او ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺟﻮاب دادن ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮال ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر و ﺗﺠﺎرت
ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﺪ.
آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت آن ﻻﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت آن ﻻﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ دﻫﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ دارﯾﺪ؟
آﯾﺎ ﺧﻮدﺗﺎن وب ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن را ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺮاح وب ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،آﯾﺎ از ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺮاح وب ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؟
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ؟ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ وﯾﺎ اﺻﻼ ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﺮ ﻧﯿﺎزدارﯾﺪ؟
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ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺠﺎرﯾﺘﺎن را ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ )اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﯾﺎد آوری ﺷﺪ). ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از
اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را ﺗﻘﻠﯿﻞ دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ
ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارد در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

3- ﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮا ،ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﺎوﯾﺮی در ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ
ﻣﺤﺘﻮا ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ :
 ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ را در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﺌﻮ ﺷﺪهﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻓﺮاد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺲ اﻧﺪاز ﺑﯿﺸﺘﺮ  ،ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ وب ﺳﺎﯾﺘﺸﺎن را آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره
ﺷﺪ ،ﻣﺤﺘﻮا ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در دراز ﻣﺪت درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ و در واﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﺪ و اﻃﻼﻋﺎتﻣﻔﯿﺪی را در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داده اﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺴﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎ و ﻫﺮ دو اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﻮب و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﻋﮑﺎس ﺣﺮﻓﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد دﺳﺖ ﺧﻂ زﯾﺒﺎﯾﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ .اﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ،ﻋﺒﺎرات ﮐﻠﯿﺪی ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده،
ﺿﺮورت اﺳﮑﻦ ﮐﺮدن و ﻏﯿﺮه  ،ﺿﺮورت اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرش ﻣﻄﺎﻟﺐ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﺬاب و ﺣﺮﻓﻪ ای ،ﺧﻮد ﯾﮏ
ﻫﻨﺮ اﺳﺖ.
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4- ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وب ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺮای ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺳﺎﯾﺖ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ  :ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ از وب ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ آﻓﻼﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺑﺘﺪا ﻫﺪف ﺧﻮد را از ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد را از ﺧﻮد راﺿﯽ
و ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ .ﻇﺎﻫﺮ و ﻋﻤﻠﮑﺮد وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺷﻤﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ.

5- ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ
ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮاﺑﻌﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪون آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺘﯽ از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورﯾﺪ.
اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎﺳﺖ .اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺷﻤﺎ از ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻫﺘﻠﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺘﻞ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت آن ﻻﯾﻦ رزرو ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ
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اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ای ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎده ﻫﻨﮕﺎم راه اﻧﺪازی وب ﺳﺎﯾﺖ :
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ
در ﻫﻨﮕﺎم راه اﻧﺪازی ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در وب ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺮاح وب
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،و اﮔﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آن را ﺑﺮآورد ﮐﻨﯿﺪ.ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﻋﻤﻠﮑﺮدی از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در وب ﺳﺎﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. 
در ﻣﻮرد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻟﻮﮔﻮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ روﻧﻮﺷﺘﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﺘﺎن اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ اﺳﻢ داﻣﯿﻦ(Domain name) داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﻮب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺧﻮب ﺑﺮای ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ و روﻧﻮﺷﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺴﺐ در آﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ. 
ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻫﻢ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮای وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
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ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻨﯿﺪ ،درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﺼﯿﺒﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﻣﮑﺎﻧﺎت رزرو آﻧﻼﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  ،اﻣﺎ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. 

6- آﯾﺎ ﯾﮏDomain name ( اﺳﻢ داﻣﯿﻦ ( دارﯾﺪ؟
داﺷﺘﻦ ﯾﮏ اﺳﻢ داﻣﯿﻦ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ اﺳﻢ ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ اﺳﺖ .ﻧﺎم داﻣﯿﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎده و ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه آزاد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﺪ .داﻣﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻦ ﭼﻄﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮔﯿﺞ ﻧﺸﻮد .ﻧﺎم داﻣﯿﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﺳﻢ داﻣﯿﻦ را ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﭘﺸﺖ ﮐﺎرﺗﻬﺎﯾﺘﺎن ،ﺑﺮ روی ﺳﺮﺑﺮﮔﻬﺎﯾﺘﺎن ،اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻠﺘﺎن ،ﮐﺎرت ﺗﺠﺎرﯾﺘﺎن و ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﯾﺪ . اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﮐﺎری ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورده ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﺮدم
درﺑﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺎم دﯾﺠﯿﮑﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮد آﮔﺎه در ذﻫﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ .com و .ir اﺳﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ .net  ،و .TV ﻫﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از .org اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ .com و .ir  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﻧﺪ. ﻫﺮﮔﺰ ﯾﮏ
ﻧﺎم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﺎﯾﮏ domain ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻧﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼ ﮐﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد از ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺮاح وب ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻧﺎم
را ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﺪاﻗﻞ  ۲ﺳﺎل ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺑﺰرگ Domain ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎل
ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺎم وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ ارزش و ﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ.
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7- اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در آﯾﻨﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻫﻨﮕﺎم راه اﻧﺪازی ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش آن ﻧﯿﺰ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت وب ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﮏ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟ ﺷﻤﺎ
ﺷﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺳﻔﺎرش در ﻫﻔﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ رزرو ﺳﺎده ﺧﻮدﺗﺎن از ﻋﻬﺪه اﻧﺠﺎم آن ﺑﺮ آﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ
ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ۱۰۰ ﯾﺎ  ۱۰۰۰ﻋﺪد در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﺳﺪ ،ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟ﭘﺲ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﻬﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪاز اﺑﺘﺪای راه اﻧﺪازی وب
ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﯾﻨﺪه آن را ارزﯾﺎﺑﯽ  ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ روز ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.


8- آرم و ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ
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ﯾﮏ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺧﻮب  ،اﮔﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،اﺣﺴﺎس اﻃﻤﯿﻨﺎن را در ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورد  ،و اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن راﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻫﺴﺘﯿﺪ.ﺑﻪ آرم ﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ).ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
اﺳﺖ( .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﯾﮏ آرم ﺗﺠﺎری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از
ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪ ﻣﯽ روﯾﺪ  ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﺪ آن را ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ دﻫﯿﺪ. 
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺎم و آرم ﺗﺠﺎری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ آرم و ﻧﺎﻣﯽ ﺗﺠﺎری ﻧﺪارﯾﺪ  ،ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺮاح
وب ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ﯾﺎ ﯾﮏ ﻃﺮاح ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ آرم و ﻧﺎﻣﯽ ﺗﺠﺎری ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ و آن را در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺧﻮد در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺳﺮﺑﺮگ ،ﯾﻮﻧﯿﻔﻮرم ﮐﺎرﮐﻨﺎن  ،آﮔﻬﯽ ﻫﺎ و ﻏﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آرم ﺗﺠﺎری
ﺷﻤﺎ را ﻗﺒﻼ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
اﺣﺴﺎس ﺷﻨﺎﺧﺖ  ،اﻋﺘﻤﺎد را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد .ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮد آﮔﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻓﺮادی اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ آﻧﻬﺎ را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺎ آرم ﺗﺠﺎری ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.


9- آﯾﺎ ﻗﺎدرﯾﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﺘﺎن را ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ؟
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وب ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮏ اﺑﺰار ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ دﻧﯿﺎ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪﻫﯿﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪرﺳﯿﺪ.ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻠﻬﺎ و ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت آن ﻻﯾﻦ و آف ﻻﯾﻦ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﺘﺎن و ﯾﺎ ﺧﻮدﺗﺎن
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻠﻬﺎ و ﻓﺮوش
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ در اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻤﯿﻠﻬﺎ دﻗﯿﻘﺎ در ﻫﻤﺎن روز ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ وب
ﺳﺎﯾﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺻﻔﺤﺎت وب ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن را ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﮐﺎرﻣﻨﺪی اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺳﻔﺎرﺷﺎت را ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﺪ .رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در
وﻗﺘﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﺣﺎﻻ اﮔﺮ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ و ﮐﺴﺐ در آﻣﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .


10- آﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﺑﺎﻻی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺻﻔﺤﺎت ﺟﺴﺘﻮ ﺟﻮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؟
ﭼﻘﺪر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺴﺘﻮ ﺟﻮی ﯾﮏ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺳﻢ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﻮد؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺿﺮوری اﺳﺖ؟ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺳﺌﻮی ﺳﺎﯾﺖ ) ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺳﺎزی وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﺌﻮ ﻧﻤﻮدن ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ
ﻣﯽ ﮔﺮدد. 
ﻣﺮاﻗﺐ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﻋﺪه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎم ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ در ﺻﻔﺤﻪ اول ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ  .ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﺘﻮان ﻓﺮﯾﺐ
داد ﺗﺎ ﻧﺎم ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺟﺰو ﺻﻔﺤﻪ اول ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ  .ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺎم ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را در ﺻﻔﺤﻪ آﺧﺮ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎورد.
ﺑﺎﯾﺪ راه ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ زﯾﺎدی را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﺪ .اﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﻣﻘﺎﻻت ذﮐﺮ
ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ وب ﮐﻮ وب ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺌﻮی ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ ﺳﺌﻮی ﺳﺎﯾﺖ را اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ ﺳﺌﻮی ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آن ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺗﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ وب ﮐﻮ وب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ رزوﻣﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای وب ﮐﻮ وب.
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