طراحی سایت ،اتساری سادي اما قوی در تازاریاتی ایىتروتی
آیا ضوا ُن دّست داسیذ ّب سایتی داضتَ تاضیذ کَ هطتشیاى سا تَ خْد جزب کٌذ؟

دس عشصَ سقاتت جِاًی ،تاصاسیاتی ایٌتشًتی تشای صاحثاى کسة ّ کاس ُایی کَ تا خذهات ّ کاالُای هتفاّت دس تعاهل
ُستٌذ ،تسیاس حائض اُویت است .اگش ّب سایت ضوا ّاقعا جزاب تاضذ ،هطتشیاى ّ هخاطثاى تسیاسی سا جزب خْاُیذ
ًوْد.
طشاحی سایت اهشّصٍ تسیاس سایج ضذٍ است .صاحثاى کسة ّ کاس ُا کَ تا هحصْالت ّ خذهات هختلف سش ّ کاس داسًذ ُش
کذام داسی ّب سایت ُستٌذ .اها اص هیاى ُواى ُاّ ،ب سایت ُایی ُستٌذ کَ هطتشیاى تیطتشی جزب هی کٌٌذ دس
حالی کَ سایش ّب سایت ُا قادس تَ اًجام ایي کاس ًیستٌذ.
ایه جىثً مثثت ،داشته یک وب سایت مىاسة است .هثل ُوَ هْاسد ،ضوا تایذ تیي تذ ّ خْب یک کذام سا اًتخاب
کٌیذ .اًتخاب یک ضشکت هٌاسة تشای اًجام هشاحل طشاحی سایت تسیاس هِن ّ حیاتی است .صیشا اگش ضوا قصذ ّسّد تَ
دًیای تاصاسیاتی ایٌتشًتی ّ حضْس دس فضای هجاصی سا داسیذ ،اگش هی خْاُیذ دس ایي سقاتت تٌگاتٌگ خْدی ًطاى دُیذ،
داضتي ّب سایتی تا طشاحی هٌاسة اتتذایی تشیي هشاحل ّ گام ُای ضوا است .اها ُویي گام ُای اتتذایی ّ طشاحی
سایت جضّ هِن تشیي ُا هی تاضذ .صیشا اتضاسی است کَ تَ ساحتی تش هطتشیاى ضوا تأثیش هثثت یا هٌفی هی گزاسد.

سّصاًَ هیلیْى ُا کاستش ایٌتشًت ،اص ُضاساى ّب سایت تا اُذاف ّ هْضْع ُای هختلف تاصدیذ هی کٌٌذ .اها تٌِا ّب سایت
ُای هٌاسة تا طشاحی ّ هحتْای خْب ُستٌذ کَ دس رُي کاستشاى ًقص هی تٌذًذ .ایي جاست کَ طشاحی سایتً ،قص
خْد سا ًطاى هی دُذ.

پس ایي ضاًس تشای ُوَ ّجْد داسد کَ دس فضای ّب خْدی ًطاى دٌُذ ّ حضْس تأثیش گزاسی داضتَ تاضٌذ .اها تایذ اص ایي
ضاًس تَ تِشتیي ضکل استفادٍ کشد .صیشا اگش افشاد حشفَ ای ،هطاّس ضوا دس ایي ساٍ پش پیچ ّ خن تا خیل عظین سقیثاى
قذستوٌذ ًثاضٌذ ،ضوا ضاًس خْد سا اص دست خْاُیذ داد ّ حتی کسة ّ کاس خْد سا تا تحشاى ّ یا ضکست هْاجَ خْاُیذ
کشد.

تَ عٌْاى سخي پایاًی تایذ گفت کَ:
طشاحی سایت اتضاسی سادٍ تشای اًتطاس ،تثلیغ ّ تشّیج تشًذ ضوا است کَ تا هحتْا ،گشافیک ّ طشاحی هٌاسة هی تْاًذ
فشّش ضوا سا چٌذیي تشاتش کٌذ ّ کسة ّ کاس ضوا سا تَ قلَ ُای هْفقیت تشساًذ.

پس؛ از ٌمیه حاال تً فکر حضور قدرتمىد در فضای وب تاشید ،اتسار مىاسة را تسازید و از آن ترای رسیدن تً موفقیت
در تازاریاتی ایىتروتی استفادي کىید؛ و فراموش وکىید ترای رسیدن تً اٌدافتان ،حتما تاید از افراد حرفً ای و شرکت
ٌای معتثر کمک تگیرید.

