
 

 

 

 م؟یداشته باش تیوب سا دیچرا با

 :های مقالهسرفصل

 مقدمه 
 سایت داشته باشیم؟چرا باید وب 
 سایت و بیلبوردشباهت وب 
 سایت و مغازههای وبتفاوت 
 سایتچند دلیل برای ضرورت داشتن وب 
 سایتهای نداشتن وببهانه 
 گیرینتیجه 

 مقدمه

سایت داشته باشیم؟ این است که در که چرا باید وب آید این استجواب اولین سؤالی که پیش می
 ک،کنند. برای پیدا کردن پزشهایشان از اینترنت استفاده میگیریتصمیم حال حاضر بیشتر مردم برای

ن همراه های تلفگوشی وسیلهرستوران، خرید لوازم الکترونیکی و سایر لوازم با جستجو در اینترنت به



 

 

وکار خود در اینترنت داشته باشید، امکان دیده کسب ای اختصاصی برایفحهمیسر است؛ بنابراین اگر ص
 .ایدکرده شدن زیادی برای خود فراهم

 
 یتاثیر وب سایت بر کسب و کار اینترنت

 داشته باشیم؟ سایتچرا باید وب

 ایتسوب باشد. به این معنا که آدرس دفتر همان آدرسنوعی دفتر کار شما در اینترنت میسایت بهوب
 کار خود هستند و که مشتریان در اینترنت برای موضوع موردنظر خود دنبال نمونهاست. هنگامی شما

ده، شدرستی قرار دادههایش بهبندیدسته بینید که همه نمونه کارها وشوند و میوارد یک سایتی می
 افتند و اگر شما حتیشود و به فکر همکاری با آن مجموعه میمی احتمال بسیار زیادی نظرشان جلببه

یادی برای ز  اینترنت نباشید، شانس بسیارتر باشید ولی در فضای بسیار ماهرتر و باتجربه از آن سایت
 .دهیدجذب مشتری را از دست می

توصیه می  وکارسایت بر کسباهمیت وب برای آگاهی بیشتر و دقیق تر به شما عزیزان خواندن مقاله
 .کنیم تا به طور کامل با اهمیت این موضوع آشنا شوید
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 اانجام طراحی سایت توسط شرکت ویر

 لبوردسایت و بیشباهت وب

ردها دائمًا اید. این بیلبواتوبان هستید، بیلبوردهای تبلیغاتی را دیده احتمااًل زمانی که در حال رانندگی در
ا را هطراحی آن ها وحال تغییر هستند. روش کار به این صورت است که نوع متن تبلیغاتی، عکس در

ا گونه است ولی بسایت هم همینوب کنند تا توجه بینندگان را به خود جلب کند. داشتنویرایش می
شود. برای اینکه افراد بسیار زیادی به مجازی منتشر می جای فضای حقیقی در فضایاین تفاوت که به

ئو را های سدستورالعمل روزرسانی باشید و حتماً کنند، باید دائمًا در حال تغییر و به سایت شما مراجعه
 .بررسی و اجرا کنید

 و مغازه سایتهای وبتفاوت

 های سنگین مغازههزینه

اجاره،  های سنگینای داشته باشید، باید هزینهخود مغازه اگر شما قصد داشته باشید تا برای محصوالت
ایجاد یک  که با طراحی ورا بپردازید که به سرمایه زیادی احتیاج دارد؛ درحالی… و دکور، مالیات، برق

مشتری و حتی شاید هم بیشتر را  سایت قادر خواهید بود تا با پرداخت هزینه کمتر با همان تعدادوب
 .جذب کنید



 

 

 ساعت کاری

ساعته و  24توانید با ارائه خدمات ندارد و شما می برخالف مغازه، ساعت کاری سایت محدودیتی
 .را تبدیل به مشتریان دائمی خود کنید هاها را جلب کنید و آنمشتری پشتیبانی آنالین رضایت

 تراکت

نیاز دارید که تراکت چاپ کنید و در مرحله اول به کاغذ نیاز دارد  تان را تبلیغ کنیدشما برای اینکه مغازه
صل کاغذ حا زیست نابود شود تامعناست که باید درختان بسیار زیادی قطع شوند و محیط  و به این

 ها را کنار گذاشته و اینکنید، باید آن د تا در محتوا یا طراحی تغییر ایجادشود. در ضمن اگر نیاز باش
ار بر و دشوهای چاپ تراکت، توزیع آن بسیار زمانپوشی از هزینهچشم فرآیند را مجددًا تکرار کنید. با

گ را و ظاهر کاتال آسانی با چند حرکت ساده محتوا وتوانید بهاگر هم نیاز به تغییر باشد، می است و
اید زیست کوشا بوده کنید، در حفظ محیط وسیله طراحی سایت را انتخابویرایش کنید. اگر تبلیغات به

 .دهیدها را تغییر میای آنشوید و بدون هزینهبیزینس خود می و با پرداخت هزینه کمی باعث رونق

 
 تتفاوت سایت و مغازه چیس

 

 



 

 

 :سایتچند دلیل برای ضرورت داشتن وب

 نوع خریدهای امروزه

شوند تا افراد زیادی را به شوند و موفق میتر میساعت پررونقبهساعت روز وبازارهای اینترنتی روزبه
در ترافیک و  جویی در زمان، نماندنمشتریان مجازی خود اضافه کنند. امروزه مردم برای صرفه جمع

د وکار خوکنند. اگر شما برای کسب تمایل دارند تا اینترنتی خرید… های گشتن در بازار وخستگی
ی از کدهید و یزیادی از مشتریان خود را از دست می سایتی نداشته باشید، باید بگوییم جمعیتوب

که اگر رضایت مشتریان را جلب کنید، آدرس سایتتان را به آشنایان خود  های سایت این استمزیت
 .شودها افزوده میو هرروز بر تعداد آن دهندمی

 داشتن اطالعات مشتریان

خود اضافه کرده باشید و مایل باشید تا این موضوع را به  به فرض اگر اجناس جدیدی را به فروشگاه
های هشمار تک بهها را داشته باشید، ارسال تکهای آنبرسانید و حتی اگر هم شماره اطالع مشتریانتان

 باشید که خود مشتریان تلفن یا کننده است ولی اگر سایتی داشتهبر و خستهها کاری بسیار زمانآن
 .ها را مطلع کنیدتوانید آنچند کلیک ساده می راحتی و باوارد کنند، به آدرس ایمیل خود را

 اینترنت، فضایی بدون مرز

کند و مردم در هر نقطه جهان با جغرافیایی خیلی معنا پیدا نمی از زمان پیدایش اینترنت، مرزهای
هر ش اینکه کسی از ارتباط هستند. اگر شما صاحب یک مغازه در یک محل باشید، امکان یکدیگر در حال

داشته باشید، مردم در  سایتکه اگر وبدیگری به فروشگاه شما مراجعه کند، خیلی کم است؛ درحالی
 .ببینند و مشتری شما شوند توانند محصوالت و فروشگاه شما راسرتاسر کشور می

 :های نداشتن سایتبهانه

 درصد از مردم از اینترنت استفاده  65 به شما بگوییم که سایت ندارم. این را بایداحتیاجی به وب
توانند مشتری محصوالت شما شوند و اگر سایت نداشته ها میزیادی از آن کنند که تعدادمی

 .دهیدشدت کاهش میشانس فروش خود را به باشید،



 

 

 ندارند  سایتکنید که رقبای شما هم وبندارد. اگر فکر می وکار من به فضای اینترنت ربطیکسب
یک فرصت طالیی برای شماست که در یک گیریم که اینندارید، نتیجه می هم نیازی و شما
یادی ز  وکار خود شوید و مشتریانگونه از رقبا مشغول به تبلیغ کسبخلوت و بدون هیچ فضایی

 .را به دست آورید
 صرفه است و اگر هزینه بهسایت بسیار مقرون های طراحیپول طراحی سایت ندارم. هزینه

برید که هزینه شما ازآن را بسنجید، به این موضوع پی میپس تدایی طراحی سایت و درآمداب
 .است صرفه بودهبه

 وکاری شنیدن این جمله از کسی که صاحب یک کسب .از همین تعداد مشتریانم راضی هستم
تند که سافراد معمواًل به دنبال درآمد بیشتر و پیشرفت روزافزون ه است، بسیار بعید است؛ زیرا

 .های افزایش درآمد، جذب مشتریان آنالین استراه یکی از
 سایت اینکه فالورها را به مشتری تبدیل کنید، باید یک وب کنم. برایاز اینستاگرام استفاده می

 .ها را جلب کنیدداشته باشید تا بتوانید اعتماد آن ایتخصصی و حرفه
 سایت بسیار کمتر از تلگرام انید که کنترل وبسایت را ندارم. جالب است بدوقت چک کردن وب

 .گیرداز شما زمان می

تماس  تیم ویرا قبول نیست.اگر نظرتان عوض شد می توانید همین حاال باها قابلبنابراین این بهانه
خواهید ین تصمیم پشیمان نبگیرید و طراحی سایت کسب و کارتان را به ما بسپارید و مطمئن باشید با ا

 .شد

 :گیرینتیجه

وکاری کردیم، نتیجه می گیریم که برای اینکه در هر نوع کسب با توجه به مطالبی که در این مقاله صحبت
ال دنب کنید، طراحی سایت یک کار مهم و ضروری است. بهانه را کنار بگذارید و به پیشرفت و ترقی

 .طراحی سایت خود باشید
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