اهمیت محتًای تا کیفیت در طزاحی سایت
اگش لصذ داسیذ وسة ٍ واس آًالیي ساُ تیٌذاصیذ ٍ یا وسة ٍ واس خَد سا ٍاسد فضای آًالیي وٌیذ ،تایذ تذاًیذ وِ چغَس آًالیي
تٌَیسیذ .ػثاست "هحتَا ،پادضاُ است" دس عشاحی سایت سا اوثش افشاد ضٌیذُ اًذ ٍ هوىي است اهشٍص ووی ولیطِ ای تِ ًظش تیایذ،
اها اّویت ویفیت هحتَای یه سایتٌَّ ،ص تِ لَت گزضتِ تالی است ٍ ایي ػثاست ّواًٌذ گزضتِ وِ تشای تَصیف اّویت
هحتَای سایت تِ واس تشدُ هی ضذ ،هؼٌا داس ٍ هْن است

اهمیت محتًای تا کیفیت در طزاحی سایت
هحتَای تا ویفیت ،ػاهل ولیذی دس عشاحی سایت تشای ایجاد تؼاهل ٍ تشلشای استثاط تا تاصدیذوٌٌذگاى سایت استّ .ویي ایجاد
.تؼاهل رسُ رسُ تِ اًجام ػولیات ّای هْن تش ،هثل اًجام خشیذ ٍ  ...هٌتْی هی ضَد ٍ واستشاى سا تِ الذام فشا هی خَاًذ
دس صیش تِ هَاسدی اضاسُ هی وٌین وِ تِ ضوا ووه هی وٌذ تشای هحتَای سایت خَد ،استشاتژی تچیٌیذ ٍ هحتَای هٌاسة ایجاد
وٌیذ

تحقیقات در مًرد مطالة مزتثط تا سمیىه کاری
تا ٍب سایت ّایی وِ هحتَای هشتثظ تا صهیٌِ واسی ضوا هٌتطش هی وٌٌذ ،استثاط داضتِ تاضیذ .اص آخشیي اخثاس ٍ چالص ّای
هشتثظ تا صهیٌِ فؼالیت خَد هغلغ تاضیذ .هغالؼِ صیاد ضوا سا ٍاداس هی وٌذ تا سَال تپشسیذ ،ایذُ ّای خَد سا تشسسی وشدُ ،آى ّا
سا گستشش دّیذ ،جالة تشیي آى ّا سا تشگضیٌیذ ٍ دس سایت خَد لشاس دّیذ

مخاطثان هذف خًد را تشىاسیذ
ضوا تِ خَتی آگاُ ّستیذ وِ چغَس تایذ تا یه وَدن  5سالِ یا تْتشیي دٍست خَد ٍ یا یه هذیش ػالی ستثِ ،تِ ضىل هتفاٍت
سخي تگَییذ .دس ٍالغ ضوا هی داًیذ وِ چغَس سخٌاى خَد سا تا هخاعثاًتاى تغثیك دّیذ تا تشای آى ّا لاتل فْن ٍ دسن تاضذ.
.ایي هْن دس ایجاد هحتَا ّن صادق است

تِ ػثاست ولی تایذ دسن ػویمی اص خَاستِ ّای تاصاس ّذف خَد داضتِ تاضیذ .عشاحی سایت فمظ عشاحی گشافیىی سا ضاهل ًوی
ضَد .تلىِ عشاحی سایش الواى ّای سایت ّن جضٍ ًىات تسیاس هْن عشاحی سایت است .پس تایذ تذاًیذ وِ آى ّا هایلٌذ چِ
هغالثی سا هغالؼِ وٌٌذ ٍ توشوض ٍ تالش خَد سا تش سٍی آى ًَع هغالة تگزاسیذ تا ًتیجِ هغلَتی دسیافت وٌیذ .سؼی وٌیذ
.هحتَای پیچیذُ ایجاد ًىٌیذ

.محتًای شما ،کامالً تستگی ته خًاسته های تاسار هذفتان دارد
هذف گیزی تزای اقذام
ممکه است محتًای شما جذاب ي مفیذ تاشذ ،اما وتیجه ای که مذ وظز داریذ را دریافت وکىیذ .چزا؟
صیشا هحتَای سایت ضوا خَاًٌذگاى ٍ تاصدیذوٌٌذگاى سایت سا تطَیك تِ اًجام ػول ًوی وٌذ ٍ آى ّا سا تشای الذام فشا ًوی
خَاًذ .ضوا تایذ هحتَایی ایجاد وٌیذ وِ خَاًٌذگاى سا تشای الذاهی خاظ فشاخَاًذ ٍ آى ّا سا تِ ایجاد تؼاهل تا سایت تطَیك وٌذ.
 Followاًجام واسّایی هثل ثثت ًام دس لسوت اسسال اخثاس جذیذ تِ ایویل ،خشیذ هحصَل ،ضشوت دس سٍیذادّای ضوا ٍ یا
.وشدى صفحِ فیسثَن
"ًىتِ دیگش :اص جوالت هجَْل استفادُ ًىٌیذ " .صًذگی ضوا تا هحصَالت ها تْتش هی ضَد
"تِ جای جولِ تاال اص ایي جلوِ استفادُ وٌیذ" :هحصَالت ها صًذگی ضوا سا تْتش هی وٌذ
:یا حتی ػثاستی تْتش ،هستمین ٍ لاعؼاًِ وِ واستشاى سا تِ الذام تطَیك هی وٌذ
"صًذگی خَد سا تا هحصَالت ها تْتش وٌیذ"
هختصش ٍ هفیذ
اگش هی خَاّیذ هحتَای آًالیي تٌَیسیذ ،تا دلت ٍ ٍاضح ایي واس سا اًجام دّیذ .اص تىاسگیشی هتَى عَالًی ٍ جوالت اضافی
تپشّیضیذ ٍ حذ اهىاى ،هحتَای سایت سا هختصش ٍ هفیذ ایجاد وٌیذ تا اص عشیك ووتشیي ولوات ،تیطتشیي پیغام ٍ اعالػات سا
.هٌتمل وٌیذ
واستشاى هتي ّای وَتاُ تش سا ساحت تش هی خَاًٌذ ٍ اگش تا لغات هٌاسة ٍ پیام ّای هشتثظ تِ ضىل دسست پش ضذُ تاضذ ،تْتشیي
تاثیش سا ًسثت تِ هتي ّای عَالًی تا تَضیحات فشاٍاى داسد.

