آنچه شما نیاز دارید در هنگام انتخاب نام دامنه در نظر بگیرید
بسیاری از صاحبان کسب و کار کاردان می دانند که داشتن چند نام دامین در بازار کسب و کار شما ارزش باالیی دارد.
اما آیا می دانستید که ثبت دامین های متعدد در واقع می تواند به محافظت از نام تجاری و در نهایت بهبود کسب و کار شما
کمک کند؟
به عنوان مثال اگر شما کسب و کاری به نام “کارخانه کیک باب” در یک مرکز خرید محبوب داشته باشید کسب و کار شما ،تا
زمانی خوب است که هنوز یک فروشگاه جدید به نام کیک باب درست در کنار شما باز نشده باشد .این می تواند یک حالت ایده
ال را برای شما یا هر کسب و کار دیگر ایجاد کند ،درست است؟

مانند آجر ومالت که برای ساختمان است ،برای حفاظت از حضور آنالینتان ،شما نیاز به محافظت از نام دامین خود دارید .یک راه
برای شما این است که شما چند دامین ثبت کنید .به عنوان مثال اگر شما قبال دامین  www.POUYASAZAN.ORGرا ثبت
کرده باشید یا طرحی خاص برای ثبت یک دامین داشته باشید شما ممکن است بخواهید تحت همین نام دامین های دیگر را با
پسوند های سطح باالی دیگر مانند  net.یا  .TVثبت کنید.
عالوه بر این شما هم چنین ممکن هست بخواهید نامهای دیگری را نیز ثبت کنید.
زمانی که می خواهید تصمیم بگیرید برای ثبت دامنه ها ،برای حفاظت از نام تجاری خود موارد زیر را در نظر بگیرید :

• طرحی برای رشد آینده
شما ممکن است به صورت محلی شروع به کار کنید اما کسب و کار شما ممکن است در سالهای بعد در سطح منطقه ،سرار کشور
یا حتی در جهان توسعه پیدا کند .فعال باشید و طرح ها را در ذهن خود توسعه دهید با خرید دامنه های متعدد از جمله پسوند
دامین کشورهای دیگر.

•اصالح کردن غلط امالیی
اگر شما یک نام دامین دارید که به راحتی اشتباه نوشته می شود ،شما میتوانید کاربران خود را به جای اینکه صفحه ی خطا یا به
سایت رقیب بروند به مسیر درست هدایت کنید .این یک راه است که چگونه شما نام تجاری خود را و نامهای نزدیک به آن را
تغییر دهید .اگر شما در حال حاضر یک دامین داشته باشید ،شما میتوانید urlتان را تجزیه و تحلیل کنید و ببینید که ترافیک
آن چگونه بوده است در واقع الگ های سایت خود را بررسی کنید .شما ممکن است متعجب شوید و ببینید که بعضی از این
اصطالحات در حقیقت از امالی اشتباه سایت شما بوده است .بهتر است این دامین ها را خرید کنید قبل از اینکه رقیبان شما آنها
را خریداری کنند.

•حفاظت از نام خود و حذف رقبا
از آن جایی که نام شرکت شما و تصویر برای برند و هویت شما حیاتی است ،نام شرکت شما و هر تغییر متداول دیگر ،به حفظ
شهرت آنالین شما کمک خواهد کرد .ثبت بیش از یک نام دامنه برای شرکت شما هم چنین شانس رقیبانتان را برای ثبت مشابه
کم می کند .بنابراین دامین اصلی خود را با ثبت متغیرهای وابسته کنترل نمایید جهت جلوگیری از ورود دیگران به محدوده ی
شما.
کلید کسب و کار موفق ،حفاظت از داراییتان می باشد و اینکه از هر فرصتی استفاده کنید .هنگام راه اندازی کسب و کار آنالین
این بدان معناست که از نام دامینتان که با ارزش ترین دارایی وب سایتتان است عاقالنه و به طور موثر حفاظت نمایید.

