
 

 

 

 ساخت وطراحی سایت فروشگاهی

 درب انفروشندگ گرید. است گرفته خود به یگرید یمعن کاال فروش ت،یسا یطراح یاستراتژ و نیآنال یابیبازار یآور فن با امروزه

 ماا باشد، متفاوت است ممکن نیآنال یابیبازار در خدمات و محصوالت فروش یها روش اگرچه. شوند یم گذشته به مربوط درب به

 .شود زمنعکسین شما تیسا وب یطراح در که باشد ازین است ممکن و است همان هنوز یاصل نیقوان

 

 یابیبازار و ینترنتیا فروش نقصان اما. دیبرسان فروش به ایدن سرتاسر در را خود محصوالت تا دهد یم شما به را امکان نیا نترنتیا

 اشدب یا گونه به دیبا شما یفروشگاه تیسا یطراح. باشدیم رو در رو و یشخص تماس عدم و یحضور ریغ معامله در تنها نیآنال

 .دیینما تالش سخت مورد نیا در دیبا زین شما و باشد داشته را شما محصول دیخر یبرا داریخر کردن متقاعد ییتوانا تا

 

 وب در یا آموزنده و مثبت زیچ نکهیمگرا. بود نخواهد ادیز فروش به منجر شهیهم برق و زرق پر یفروشگاه تیسا وب یطراح

 دیاب تان، تیسا وب در یمشتر حفظ منظور به. دینما یم جذب خود به را دکنندگانیبازد اکثر که باشد داشته وجود شما تیسا

 دبرس صفحه آخر به که یزمان تا کرده جلب را خواننده محتوا، در موجود جمالت از کی هر که باشد یا گونه به شما تیسا یطراح

 .دینما دایپ کاال سفارش به لیتما و

 

 دیبا شما تیسا وب اول صفحهء پس. باشد یم شما تیسا یطراح یبخشها نیتر مهم از یکی شما تیسا وب اول صفحهء ساخت

 در. دارد یمعن برق و زرق پر صفحهء کی یبارگزار از شتریب یفروشگاه تیسا وب یطراح یساز آماده باشد؟ یموارد چه شامل



 

 

 یآسان به آن درصفحات حرکت که است یصورت به یا حرفه تیسا یطراح. باشد شده یده سازمان ینوع به دیبا تیسا وب واقع

 .ردیگ یم انجام

 

 رنظ دیکن یسع. باشد یا حرفه زین شما تیسا وب یطراح دیبا د،یدار فروش یبرا خود تیسا وب در یباارزش محصول شما اگر

 باعث روش نیا. دیده آموزش تان تیسا وب در شده ارائه خدمات و محصوالت مورد در خود انیمشتر به آموزگار کی مانند را خود

 محصوالت ریتصو خواهد ینم شما یمشتر. دیدرآ شینما به شما تیسا وب در یسادگ و وضوح به شما خدمات و محصوالت شود یم

 ت،هس دنبالش به شما تیسا در که یزیچ آن به یربط چیه که هوشمندانه یها کیگراف و یغاتیتبل صورت به را شما خدمات و

 .ندیبب

 

 حهءصف در دارد انتظار نیهمچن. ستمیب صفحهء در نه ندیبب اول صفحهء در را دیکن یم ارائه شما آنچه خواهد یم واقع در یمشتر

 دیبا تیسا یطراح. دینما مشاهده زین را "دیخر یها حل راه" بتواند بلکه باشد داشته یدسترس محصوالت و خدمات به تنها نه اول

 یمتن غاتیتبل و ریتصاو ای بنرها و ها یآگه با دینبا شما تیسا وب. دینما ارائه ساده یا وهیش به را خدمات نیا که باشد یصورت به

 .باشد یم تیاهم یدارا اریبس یا حرفه تیسا یطراح در زین دیسف و یخال یفضا شود، ختهیر هم به

 

 چند ای کی فقط گذشته در هم درب به درب یها فروشنده. باشند مشاهده قابل وضوح به که رندیگ قرار یمکان در دیبا ها نکیل

 فرادا یبرا یآسان و یسادگ به تا دیدار نگه ساده را خود تیسا وب ظاهر دیکن یسع پس. رساندند یم فروش به را مرتبط یکاال

 کرذ خود انیمشتر به است الزم.باشد حل راه کی یمشتر یبرا دیبا شما یها سیسرو و محصوالت واقع در. باشد فهم و درک قابل

 .ندینما استفاده شما محصوالت از است بهتر خود، پول رهءیذخ به لیتما صورت در که دیینما

 

 و شما یبرا را سکیر نیکمتر محصوالت و خدمات دهندهء ارائه عنوان به که دیینما یطراح یا گونه به را خود تیسا تیموقع

 سته ازشانین مورد که ییزهایچ و محصوالت دیخر یبرا متیق نیکمتر دنبال به شهیهم انیمشتر. باشد داشته کارتان و کسب

 سرتاسر رد دیبا بیترغ نیا. شود یم شما یکاالها اشتباه انتخاب از آنها ترس ختنیر به منجر مخاطبان بیترغ نیبنابرا. باشند یم

 .باشد داشته وجود شما تیسا وب

 



 

 

 نیآنال ماداعت جادیا. باشد یم شما یکاال از یتینارضا هنگام او پول دادن بازپس یبرا ینیتضم وجود یمعن به یمشتر ترس بر غلبه

 که تاس یمعن بدان نیا. باشد یم انیمشتر یبرا شما بودن دردسترس مشکل، نیبرا غلبه یها راه از یکی اما ست،ین یا ساده کار

 خود اقامت محل آدرس یحت و تلفن شماره ل،یمیا آدرس و نموده یطراح تماس اطالعات عنوان به یبخش خود تیسا یطراح در

 .باشدیم یرحضوریغ و نیآنال یمشتر با خوب رابطهء کی جادیا یبرا یمناسب روش نیا.دیده قرار آن در را

 

 یم کار یمشتر یبرا شما بلکه دیفروش ینم محصول کی فقط شما. ردیپذ ینم انیپا اعتماد فروش، از بعد دیباش داشته ادی به

 بو در نیهمچن. دیریبگ نظر در "ازفروش پس خدمات" یبرا را یبخش دیبا اول صفحهء در خود تیسا یطراح در نیبنابرا. دیکن

 دست به را شما تیسا وب تا دهند یم محصول دیخر شنهادیپ یمشتر به که دارند وجود یفروش مشاوران یفروشگاه یها تیسا

 .دینما شما نیآنال فروشگاه به بازگشت به اقدام یمشتر مجدد و نسپرده یفراموش

 

 پاسخ افتیدر یبرا دیبا بعالوه. نشوند دهیکش شما یرقبا سمت به و مانده یباق شما خود یبرا شما انیمشتر دیخواهیم مطمئناً رایز

 صفحهء و تیسا یطراح یبرا هم یزمان آخر در. دیینما آنها یبرا العاده فوق یها فروش و فیتخف ارائه به اقدام ،یمشتر از عیسر

 ندیانم یم مشاهده که یزیچ نیاول افراد صفحات، و قسمتها یتمام مشاهدهء و یریگ میتصم هر از قبل. دیبگذار خود فروشگاه اول

 .شماست تیسا یاصل و اول صفحهء

 

 یسک نباشد جذاب آن تیسا یطراح و یاصل صفحهء ساخت اگر. شماست منزل رونیب محوطهء مانند شما تیسا وب یاصل صفحهء

 .داد نخواهد نشان آن داخل از دیبازد به لیتما

 


