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 و اطالعات اولیه مورد نیازم داشتن وب سایت لزو

 

و کارهایی نیاز به داشتتن در این مقاله می خواهم به دالیل لزوم داشتتن وب ستایت و اینکه چه افراد و چه کستب 

 .بپردازمچیست، وب سایت دارند و منافع آن 

یح و مواردی که باید در مورد وب ستایت بدانید و اینکه چوونه ی  به اصتالالحات و تو ت،  در مقاله شتماره بددی

 ماو چه اشتخا  و شترکت هایی صتالحیت طراحی و کد نویستی وب ستایت  وب ستایت خوب و میید داشتته باشتیم  

 .را دارند می پردازم

 

  وب سایت چیست ؟

، اقدام به خرید یا کرایه ی  محل  ر دنیای ستنتی اولین کاری که می کنید شتما برای راه اندازی ی  کستب و کار د

این   نظر می گیرید برای کستب و کار خود می باشتید و یکی از مهمترین مواردی که در تهیه محل کستب و کار در  

تردد،  مذکور در گذر مخاطبان و مشتتریان شتما باشتد و اینکه به اندازه کافی ف تای آن محل جهت محل  استت که  

 عبور و مرور مشتریان و جلب توجه آن ها مناسب باشد.

 ترنت است . نیای اینکسب و کار شما در دوب سایت نیز همان محل 

، محصتوالت و خدمات شتما را در قالب های متن، تصتویر،  ی  ستری صتیحات که اطالعات شتما، کستب و کار شتما

 می دهد. ارائهو گرافی  به مشتری ویدئو، صوت 

 البته این قابلیت مازاد که اطالعات و روند صیحات در صورت طراحی و مشاوره مناسب در نقش ی  فرد فروشنده 

 فدال و حرفه ای نیز تا به فروش رساندن محصوالت، مشتریان را هدایت می کند.
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 د؟ن من در اینترنت هستنآیا مشتریا

میزان  به  نواهی وال ، برای پاست  به این ستو نیاز های متیاوت دارند که مشتالل مشتتری ها همان مردم هستتند  

 بیندازیم. ریب نیوذ اینترنت در ایران و جهان و یا به عبارتی  در اینترنتح ور مردم 

  36/59  ، فیس بوک و ...تویترمانند اینستتتاگرام، واتستتال، تلورام،   تدداد ایرانی های ع تتو شتتبکه های اجتماعی

 می باشد. %7/87ون نیر است و  ریب نیوذ اینترنت در ایران میلی

 میلیارد نیر است . 79/4استیاده کننده از اینترنت بالغ برتدداد کاربران جهانی 

ود نتدارد و اینترنتت بزرت ترین بتازار بزرت  جته می شتتتویتد کته بزرگتر از بتازار اینترنتت وجبتا نوتاهی بته این آمتار متو

موجودی استت که هر روز در حال گستترده تر شتدن، پر رنر تر شتدن می باشتد و شتما با نداشتتن وب ستایت 

 از سهم مدامالت این بازار محروم شده اید. در نتیجه حذف کرده اید وز این بازار بزرت و عظیم خودتان را ا

 

 دارم و نیازی به داشتن سایت ندارم. ( Instagram )ستاگرامچ اینمن پب

بستیار باال استت و کستانی   ( Social Media )تدداد مشتترکان و کاربران ایستنتاگرام و ستایر شتبکه های اجتماعی 

داشتته و درآمد های سترشتاری را ، می توانند پیشترفت خوبی  بدانند که نحوه صتحیح فدالیت در این رستانه ها را  

 کسب نمایند، اما :

اً فدالیت می کنند فراختصتاصتی ندارند و فقد در چنین رستانه هایی صت  کستانی که برای کستب و کار خود ستایت

مانند کستانی هستتند که ی  لرفه را به صتورت امانی و بدون هیچ  تمانتی در ماندگاری در فروشتواه فرد دیوری  

دارد و هیچ ت تمینی نمی باشتد که در ی  لحظه تمام زحمات آنها در آن رستانه ها با عوامل متیاوتی و بستیاری 

ارائه دهنده، تحریم، گزارش رقبا و بالک شتدن صتیحه و رستانه، طری صتیانت و چون: جمع آوری رستانه توستد 

 بدهند. ، یا هزاراناحتمال دیور از بین برود و آن را از دستطری های مشابه

با مالکیت خود را داشتته باشتید و   شتما وب ستایت اختصتاصتیه مقدم بر همه آن ها کلذا عقل ستلیم حکم می کند 

ردن و ح تتور در رستتانه های دیور که می توانند باعش پیشتترفت شتتما ، مدرفی شتتما و ستتو  دادن  البته کار ک

در راستتای کسب روری استت و بستیار می تواند به شتما کم  کند و  ریان به وب ستایت خودتان شتود الزم و  تمشتت

 درآمد و برند سازی و حذف هزینه ها موثر باشد.
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 هزینه های طراحی و راه اندازی وب سایت گران است 

ه  م کلبه جای نام هزینه باید از  دیدگاه شتتما را در این زمینه تصتتحیح کنم و بوویم باید   گام اول الزم می بینمدر  

دفتر و محل کستب و کار همیشته جزس سترمایه گذاری حستاب   د، زیرا راه اندازییاده کنیاستت  «  یسترمایه گذار »

 می شود.

داشتتتتن ی  دفتر و شتتتدبه و ح تتتور در   رمایه گذاری و ایجاد و  ستتتمبلغ الزم جهت در گام دوم باید گیت که  

غازه  دنیا که هر روز در حال گسترش است و از طرف دیور هر روز نیز دنیای کسب و کار سنتی و م  ن بازاربزرگتری

شتما با داشتتن اطالعات الزم و ه  البتو  پائین تر استت  ، بستیار ، بستیارشتودو شترکت داری ستنتی کم رنر تر می  

ه ای را بیابید که با هزینه های مناستتب و کار حرفه ای می توانید شتترکت ها و افراد مدتبر و حرف  شتتناخت کافی

 وب سایت شما را راه اندازی کنند .

 تصاصیمزایای داشتن وب سایت اخ

 

 ند.ا در اینترنت جستجو می کنمردم مهمترین نیاز های خود ر

درصتد بستیار باالیی از مردم با استتیاده از تلین های همراه، ، امروز  همانالور که در مقدمه هم گیته شتد 

نیاز دستترستی ستریع و بالدرنر به اینترنت دارند و در اولین لحظه که   اینترنت ثابت در منزل و محل کار

موتور ستر  هایی به محصتول یا خدمتی داشتته باند و یا ستوالی در ذهنشتان خالور کنند ستریدا آن را از 

جستتجو می نمایند و اولین مدرفی ها را کلی   و ستایت های مختل   ،  ( Google.com )   گلگوچون  

 .بسیاری نیز منجر به خرید می شود د رصدکرده و 

 

 داشتن وب سایت به کسب و کارتان اعتبار می بخشد.

ی  الزمه و   ف ای اینترنتامروز داشتتن آن و ح ور در  در گذشتته داشتتن وب ستایت ی  مزیت بود ولی  

، و بودن شتما و کستب و کارتانبا دنیای روز و تکنولو یبایستته استت که به مدنای اعتبار شتما و هموام 

 .شما است، خدمات و محصوالت ، دانشقدیمی و سنتی نبودن
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 مکانیمحصوالت و خدمات بدون محدودیت زمانی و فروش 

ستاعت در    24با داشتتن ی  وب ستایت، در واقع دفتر شتما در بزرگترین بازار ایران و جهان به صتورت  

، در هر روز هیته در حال فدالیت، مدرفی و فروش استت و افراد از هر کجای ایران و جهان  7شتبانه روز و  

 د، اطالعات کسب کنند و خرید نمایند.ی از شبانه روز می توانند وارد وب سایت شما بشونساعت

 

 ، خدمات و فروشصرفه جویی در هزینه ها ی راه اندازی

وب ستایت بستیار پائین تر از حالت ستنتی استت هزینه های راه اندازی و توستده کستب و کار در اینترنت و  

طراحی و راه که دارای ستترمایه نیستتتند می توانند کستتب و کارهای خود را با و حتی بستتیاری از افراد  

 راهاندازی نمایند و درآمدهای عالی و سرشاری داشته باشند.وب سایت  اندازی

ستاعته شتبانه روز بدون   24از طرف دیور نیز وب ستایت شتما همانند ی  فروشتنده حرفه ای به صتورت  

 و به صورت خستوی ناپذیر فدالیت می نماید.پورسانت و حقو  و لیره ، و هزینه های بیمه

 

 ترنتیبازاریابی این

. ینه های بازاریابی اینترنتی و مدرف در دنیای اینترنت بستیار کمتر از هزینه های بازاریابی ستنتی استتهز

رزان تر از درون شتهری استت برون شتهری که خودش بستیار ادر جاده های   استتند هزینه ی   برای مثال  

و اینکه تا چه حد مشتتتریان هدف ما آن تبلیغ را  تومان می باشتتد   15،000،000داقل امروزه ماهیانه ح

را   خودمبالغ بستیار پایین تری می توانند مشتتریان هدفمند ستوال استت ولی شتما با ببینند نیز خود جای 

 سمت خود جذب نمائید.در دنیای اینترنت پوشش داده و به 

 

 برقراری ارتباط با مشتری 

شتتتریان به راحتی نظرات خود را راجع به محصتتوالت و خدمات شتتما در قالب های انتقاد و در دنیای اینترنت م

 یشنهاد به شما ارائه می دهند.پ
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 مشتریان هدفمند

مشتتریان و افراد به شتما و ستایت شتما از طریت جستتجو و مدرفی گوگل و موتور ستر  ها از آنجایی که  

، لذا مشتتتریان هدفمند شتتما می باشتتند و اگر وب ستتایت شتتما حرفه ای و دستتترستتی پیدا کرده اند 

 د بازدید کننده ها خریداری خواهد شد.طراحی شده باشد، قالدا آن محصول و خدمات توس هوشمندانه 

 

 د سازیبرن

و می توانید برای خود    شتما با داشتتن وب ستایت، کستب و کار خود را به هزاران مشتتری مدرفی می کنید 

 و کسب و کارتان شهرت و اعتبار به دست بیاورید.

 ، افزایش، و برند ، میزان مدرفی شما توسد موتور سر  ها و افراداعتبار آن را افزایش داده و با این افزایش

 .شما مستحکم و فروش شما تثبیت می شود

 

 ع آوری اطالعات مشتریانجم

در کستتب و کارهای ستتنتی ی  مشتتتری را ممکن استتت دیور هرگز نبینید و نتوانید با او ارتباط مجدد  

از مشتتری در    نالین خودتان،آو کستب و کار  اما در وب ستایت   ،برقرار کنید و او را برای خود حیظ کنید 

ت او را دریافت  یا حتی در زمان مراجده به وب ستتایتتان می توانید شتتماره همراه، ایمیل و اطالعا هنوام

 و تا سال ها با او در ارتباط باشید و آن مشتری را برای خود حیظ کنید.کنید 

 بندی نهایی جمع 

می خواهید کستتب و کار ی  وب ستتایت و مزایای آن پرداختم در صتتورتی که  در این مقاله به اهمیت داشتتتن 

، یا کسب و کار خودتان را دارید و می خواهید بقای آن را ت مین نمائید جدیدی راه بیندازید و سرمایه ای ندارید 

انستانی،  ، هزینه های خود را در بخش های نیرو هایو رفتار مشتتریان پیش بروید   تکنولو یو هموام با جامده و  

مد باالیی را به دست آورید،  آو در  مشتریان را جلب کنید ش دهید، حجم بسیار زیاد  لیره کاهبازاریابی، تبلیغات و  

برند ستتتازی کنید و برند خودتان را در ذهن مشتتتتریان و جامده ماندگار کنید همین امروز جهت راه اندازی وب 

 سایت اقدام نمایید.

و ه در زمینه طراحی وب ستتایت می تواند بهترین  بقه و تجربشتترکت مدیران برتر با بیش از بیستتت ستتال ستتا

 جهت کسب نتیجه ماللوب و ت مینی ارائه دهد. با مشاوره رایوانرا نیاز شما مورد وب سایت ی ترین صصتخ
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