
وبسایت
قلب دیجیتال مارکتینگ

جلسه دوم دوره دیجیتال مارکتینگ



پایه های وبسایت

هاستودامنه–مقدمات✖

شرکتیکیاکنیمطراحیخودمان:سایتطراحی✖

بیرونی؟

داشتهجذابوبسایتیکچگونهیعنی؟زیبایی✖

باشیم

برگردندشماوبسایتبهکهکنیدکاری–طراحی✖

می گویند؟چهآمارها-است؟موثرآیا✖



چرا باید سایت داشته باشیم؟

افراد پیش از خرید، راجع به محصول % 70آمارها نشان می دهد ✖

و شرکت در فضای آنالین به تحقیق می پردازند

%  47تجربه استفاده از اینترنت با سرچ شروع می شود،% 93✖

لینک اول کلیک می کنند3افراد روی 

دو اولویت ( %48/4)و ایجاد سهم آوا (%51/3)ایجاد فروش ✖

ه اصلی دیجیتال مارکتینگ هستند که بخش زیادی از آن به وسیل

سایت محقق می شود



مقدمات 
دامنه و هاست

مقدمه ای بر خرید هاست و دامنه



انتخاب دامنه–مقدمات 

اسم شرکت و یا عبارات جستجو شونده✖

com.بخریم و یا ir–دامنه های مختلف ✖

بهترین مکان برای خرید دامنه✖

خرید با اعتبار ساالنه یا بیشتر✖

خرید دامنه



انتخاب هاست–مقدمات 

چه مقدار هاست بخریم؟ از کجا بخریم؟ هزینه هاست چقدر ✖

است؟

(آیا سایت بر روی هر هاستی کار می کند؟)سازگاری ✖

حجم، پهنای باند، سرعت، خدمات )ویژگی های هاست خوب ✖

...(پس از فروش مناسب

خرید هاست



طراحی سایت 
خودمان یا شرکت بیرونی؟

مقدمه ای بر المان های ضروری سایت



خودمان یا شرکت بیرونی؟–طراحی سایت 

مهارت های شخصی و بودجه✖

انتخاب پلتفرم ها✖

SEE5 ،WEBZIکاموا، رایو، : سایت سازها ○

(CMS)سیستم های مدیریت محتوای رایگان ○

وردپرس■

جومال■

دروپال■

ویبولتین■



وردپرس، جومال یا دروپال؟–طراحی سایت 

انتخاب برتر



Developerاستخدام طراح و –طراحی سایت 

طراحی سایت توسط شرکت های بیرونی✖

هرگز–طراح سایت های ارزان ○

سایت های خوب○

سایت های فوق العاده○

طراحی سایت



زیبایی یعنی؟
طراحی مناسب و زیبا

نکات ضروری یک وبسایت مناسب



سوال-زیبایی یعنی؟ 

بهترین وبسایتی که اخیراً دیدید چه بوده است؟ : سوال✖

چرا؟✖



برندسازی و جایگاه یابی-زیبایی یعنی؟ 

چه چیزی ارائه می دهید؟✖

محصوالت و خدمات خود را مشخص کنید○

چرا شما بهترین انتخاب هستید؟○

مشتریان شما چه کسانی هستند؟○

به مشکالت مخاطبین اشاره کنید و راه حل ○

مشخص کنید



برندسازی و جایگاه یابی-زیبایی یعنی؟ 

به وبسایت رقبا نگاه کنید✖

اهداف کسب و کار را مشخص کنید✖













آیا موثر است؟ 
مستندات



آیا موثر است؟ 

بازدید کنندگان✖

✖Bounce Rate

منبع ترافیک ورودی✖

اهداف✖





آیا موثر است؟ 

✖Bounce Rate

فوق العاده% 20○

متوسط% 30○

ای بدک نیست% 40○

مشکل دارد% 50○

نرخ تبدیل✖

متوسط  = % 1○

خوب= % 2○

عملکرد مناسب= % 3○



طراحی 

کاری کنید که به وبسایت شما برگردند



دکاری کنید که به وبسایت شما برگردن–طراحی 

می کند؟درگیررامخاطبینسایتآیا✖

کنیدپروموتراخدماتومحصوالت✖

مناسبمحتوای✖

نیستمادربارهصفحهاصلی،صفحه✖

نکنیدکردنفکربهواداررامخاطبان✖

Callاز✖ To Actionکنیداستفادهها

نباشیدمتفاوتخیلی✖



هاNavigationاهمیت –طراحی 

؟آیا کاربران به راحتی به چیزی که دنبال آن هستند می رسند✖

به نقشه سفر بازدید کنندگان فکر کنید✖

✖Navigationاصلی:

لینک های اصلی به صفحات اصلی○

(7حداکثر )تعداد کم باشد ○

به صورت افقی زیر هدر اصلی○

✖Navigationفرعی:

لینک به صفحات فرعی○

به صورت عمودی در سایدبار یا به صورت دراپ داون در منوی اصلی○



سرعت–طراحی 

از ساخت صفحه هایی با سرعت پایین خودداری کنید✖

هر چه سریع تر، بهتر✖

پراهمیت برای سئو✖

پخش خودکار ویدئو و یا موسیقی را قطع کنید✖



طراحی

کنیدبهینهراتبدیلنرخ✖

کنیدبهتروفشردهرافروشچرخه✖

کنیدارائهشفافصورتبهراپیام✖

استفادهموفقیتداستانساختوفروشبرایمشتریاناز✖

کنید



پروژه 

...همین حاال شروع کنید



پروژه

(پیشنهادات در جدول صفحه بعد قرار داده شده است)خرید هاست و دامنه از سرویس دهنده های مناسب ✖

در صرورتی کره خودتران )مذاکره با چند شررکت طراحری وبسرایت و بررسری پیشرنهادات ✖

پیشرنهادات در جردول صرفحه بعرد قررار داده شرده )( قصد طراحی سایت را دارید، نصب اولیه را انجام دهید

(است

انتخاب و آماده سازی اطالعات صفحات مورد نیاز وبسایت✖

سایت( وبالگ)مشخص کردن موضوعات مقاالت ✖

در صورتی که هم اکنون وبسرایت داریرد، پیشرنهادات بهینره سرازی طراحری آن، بررسری ✖

.را انجام دهید و گزارشی ساده ارسال نمایید... سرعت سایت و 

از نگاه شما چالش های داشتن یک وبسایت پویا و فعال چیست؟✖



(جدول ضمیمه)پروژه

نماینررده گرامرری، لطفررا گررزارش پروژه هررای •

خود را در یرک فایرل ورد تنمریم نماییرد و 

بررررررررای مرررررررن بررررررره آدرس ایمیرررررررل 

sajadab@systemgroup.net  یررا شررماره

زمان )ارسال نمایید09124722279تلگرام 

(. مرداد10ارائه تا 

سرروالی داشررتید، لطفررا بررا مررن در تمرراس •

باشید

دریافت گواهینامه حضرور در دوره منرو  •

☺به ارائه تکالیف است 

اطالعاتنامحوزه کاری

http://mihanwebhost.comمیهن وب هاستخریدهاست و دامنه

https://afradata.netافرادیتاخریدهاست و دامنه

http://abtinweb.comآبتین وبخریدهاست و دامنه

https://websima.comوبسیماطراحی وبسایت

https://hamyardev.comهمیار توسعهطراحی وبسایت

09126204468آقای اسکندریطراحی وبسایت

http://mihanwebhost.com/
https://afradata.net/
http://abtinweb.com/
https://websima.com/
https://hamyardev.com/


سپاسگزارم
:راه های ارتبا 

:  تلگرام

09124722279

:ایمیل

sajadAb@systemgroup.net

:شماره تماس

81022888

www.sepidarsystem.com/marketing2018

mailto:sajadAb@systemgroup.net

