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 مقدمه

وکار خود را از حالت قدیمی و سنتی خارج شغل و کسب ها تصمیم دارند تادر حال حاضر بیشتر شغل
 وکارتوانیم بگوییم که بیشتر صاحبان کسبمدرن و امروزی استفاده کنند. می هایکنند و از الگوریتم
اشند بستر اینترنت داشته ب کنند تا حضور پررنگ و خوبی درسایت استفاده میاز وب برای رونق کار خود

ان شود تا صاحبکنند. یکی از دالیلی که باعث می مرورزمان معروف شوند و مشتریان زیادی را جذبو به
شود تا مشتریان زیادی جذب شوند و حتی بیاورند این است که باعث می سایت رویمشاغل به وب

همیت بررسی ا شود. در این مقاله سعی شده است تا بهوکارشان میگسترش دامنه فعالیت کسب عثبا
 .وکار بپردازیمسایت بر کسبوب

 وکارسایت بر کسباهمیت وب

طور کنند تا نیازهای خود را برآورده کنند و هماناینترنت سپری می امروزه مشتریان بیشتر زمان خود را در
هستند، اهمیت  ویژه مشاغلی که دارای محصولسایت بهوکارها به وبشدن کسب دانید مجهزمی که

ه کنند، معتقدند کتخصصی فعالیت می صورتسایت که در این حوزه بهباالیی دارد. تمامی طراحان وب
ازگی توکاری که بهها بسیار مهم و حیاتی است. هر کسبتجارت وکار واستفاده از اینترنت برای کسب

 زمان زیادی است که کارش را شروع کرده است، سرانجامدار است و مدتحتی سابقه شده و یاستأسی
حاضر بیشتر مردم در  سایت دارد و در حالبرد که نیاز مبرمی به وبیک روز به این موضوع پی می

ر گکنند؛ بنابراین افروشگاهی دیدن می هایهای اجتماعی عضو هستند و از سایتبسیاری از شبکه
سفارش دهید، کار بسیار  سایتوب محصوالت خود یک کار شوید و برای معرفی و فروشبهدست

 .وکار را درک کردسایت بر کسبتوان اهمیت وبای کردید و میهوشمندانه

 سایتاندازی وبجویی در راهصرفه

های زیادی را بپردازید ولی در مقایسه با شروع فعالیت جدید باید هزینه سایتاندازی یک وبراه برای
فروشگاه، حقوق کارمندان  هایی مانند خرید تجهیزات، اجاره یا خریدک فروشگاه حقیقی باید هزینهی در
های خود توانید تا درصد بسیار زیادی در هزینهمی ایسایت حرفهبسیار کمتر است و با یک وب… و

بر تعداد مشتریان خود بیفزایید. آژانس  ،دیجیتال مارکتینگ فعالیت درزمینه   جویی کنید و باصرفه
م یهای وردپرسی برایتان طراحی و تنظسایتگوناگونی برای انواع وب خالقیت و نوآوری ویرا پلن های

 مطلع شوید. های ماسایتهای طراحی وبتوانید از تعرفهکه با مراجعه به بخش خدمات می کرده است
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 ها را با توجه بهسایتدارد انواع وب جز این شرکت ویرا برای رفاه بهتر شما مشتریان گرامی آمادگیبه
های ما، کافیست ت و تعرفهمشاوره رایگان و برای آگاهی از قیم بودجه شما طراحی کند و برای دریافت

 .بگیرید با ما تماس

 سایتچند دلیل مهم برای داشتن وب

 وکار شماشدن کسبجهانی 
 جویی در هزینهصرفه 
 وکارروزی کسبداشتن شبانهنگه 
 افزایش رشد و پیشرفت شرکت 
 امکان مدیریت مکاتبات خارج از کار 
 نمایش محصوالت 
 بازاریابی اینترنتی 
 برندینگ 
 برقراری ارتباط بهتر با مشتری 

 
 تسایاهمیت وب

 سایتاقتصادی بودن وب

های طراحی ها مربوط به دستمزد شرکتاز هزینه سایت، بخش زیادیبرای طراحی و ساخت یک وب
شود. های طراحی سایت تعیین میوکارتان و سابقه شرکتفعالیت کسب سایت است که با توجه به نوع



 

 

قابلیت  های طراحی سایت بسیار کم است و همچنین اینست و دامنه در برابر هزینهخریدها یهزینه
 .سال تمدید کنید 5الی  1تان از وجود دارد که دامنه

 سایتاهمیت رسیدگی به وب

سازی کنید، باید به این نکته توجه داشته باشید طراحی و پیاده سایتتان رااگر قصد این رادارید که وب
 روزی در دسترسی مخاطبان است و در اصل نماینده شماصورت شبانهساعته و به 24سایت که وب

زمان استراحت شما  ها این قابلیت رادارند که درسایتدانید وبطور که میشود و همانمحسوب می
ها برای جذب کاربران و یافتن جایگاه راه رسانی کنند. یکی از بهتریننیز بتوانند به مشتریان خدمت

وکار جذاب و مفید است. تنها کافیست نقاط قوت و ضعف یک کسب اسب در گوگل، بارگذاری محتوایمن
 .مقاالت کاربردی و کاربرپسند منتشر کنید را بسنجید و

 وکاربازاریابی در کسب

ای و با رعایت اصولی و دقیق قوانین و مقررات موتورهای توان بدون پرداخت هزینهدر حال حاضر می
مربوط به  سایت خوب به همراه کلمات کلیدیکار بازاریابی را انجام داد. اگر یک وب (سئو )جستجو
که مشتریان قصد کرده و هنگامی تولید محتوا هاتوانید بر مبنای آنوکارتان را داشته باشید، میکسب

 .کنندسایتتان هدایت میخرید محصوالتتان را داشته باشند، موتورهای جستجو کاربران را به وب

 وکاراعتمادسازی در کسب

وکار موفق و ایجاد بستری برای فروش برای شروع یک کسب شمااین را باید بگوییم که اولین گام 
 شود، جلب اعتماد مشتری است. کاربران تا زمانی کهدرآمدزایی شما می محصوالت که منجر به
هم  فروش و پیشرفتی کنند و درنتیجهسایتی جلب نشود، از آن سایت خرید نمیاعتمادشان به یک وب

اعتماد مشتریان جلب شود، این است که  شود تای که باعث میشود. یکی از فاکتورهایحاصل نمی
 .ته باشدداش… اعتماد مشتریان گذشته، نماد اعتماد الکترونیکی و سایتتان گواهینامه و مجوزهای رسمی،
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 سایتارتباط با مشتریان در وب

اط با ارتب تواند فرصتی بسیار خوب و طالیی برای برقراریمی سایت خوبی داشته باشید،اگر یک وب
از  توان از مشتریان نظرسنجی کرد ورسانی میجز خدمتها بهسایتباشد. در وب مشتری در درازمدت

 .همین طریق مشکالت، پیشنهادات، شکایات و انتقادات را پیگیری کرد

 سایت با کاتالوگفرق وب

زمان از ها قابلیت این رادارند که همسایتکه وبدرحالی در یک کاتالوگ فقط عکس و متن قرار دارد؛
مشتریان  ی بهرسانشود تا امر اطالعپشتیبانی کنند که سبب می… فیلم، صوت، تصویر و  متن، انیمیشن،
رسد و حتی پس از محدودی می ها کاتالوگ فقط به دست افرادجز اینای انجام شود. بهدقیق و حرفه

دارد که در زمان و مکانی در دسترس باشد و از بین  سایت این قابلیت راولی وبرود مدتی از بین می
 .رودنمی

 


