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1 – تهیه لیست خالصه محتواهای مورد نظر
تمامی وب س�ایت های موفق در اینترنت پیش از هرگونه انتش�ار 
محتوا، لیستی از خالصه محتواهای مورد نظرخود تهیه می کنند. 
لیست خالصه محتوای تهیه شده کمک می کند تا وب سایت شما 
در مسیر درستی قرار گرفته و اطالعات مناسبی را درباره شرکت 
تجاری ش�ما ارائه می کند. درواقع این لیست به شما می گوید که 

در رابطه با چه چیزی و با چه کسانی باید ارتباط برقرار کنید. 

2 – طراحی صفحات وب سایت
و تأیید آنها

باتوج�ه ب�ه اطالع�ات و محت�وای گردآوری ش�ده تیم 
طراحی وب س�ایت با استفاده از تجربه و توانمندی خود 
صفحه اصلی وب س�ایت ش�رکت تجاری شما را طراحی 
ک�رده و آن را برای اس�تفاده در اختی�ار مخاطبان تان 
قرار می دهند. اس�تفاده از طراحی صحیح و به کارگیری 
ابزاره�ای مفی�د نق�ش مهم�ی در کاربرپس�ند ب�ودن 

وب سایت شما خواهد داشت. 

فرآیندتولیدمحتوادروبسایتها

3 – مناسب س�ازی وب سایت برای 
تمامی مرورگرها

مش�تریان فعل�ی و بالقوه ش�ما از طی�ف متنوعی 
بنابرای�ن  می کنن�د،  اس�تفاده  مرورگره�ا  از 
مناسب س�ازی وب س�ایت شما برای مش�اهده در 
تمامی مرورگرهای موجود از اهمیت بسیار زیادی 
برخوردار بوده و موجب مراجعه مس�تمر مشتریان 

و مخاطبان تان می شود. 

4 – استفاده از نرم افزارهای کاربردی
اس�تفاده از نرم افزارهای کاربردی و مفید نقش بسیار مهمی در سهولت استفاده مشتریان از وب سایت تان 
دارد، بنابراین با ساده س�ازی فرآیند ثبت نام، خرید و جس�ت وجو تجربه مناس�بی از تعامل با کس�ب و کار 

اینترنتی تان را در اختیار مشتریان قرار دهید. 

 5 – محتوا و جلوه های
گرافیکی مناسب

ب�ا اس�تفاده از زبان ه�ای برنامه نویس�ی رایج 
و همچنی�ن وارد ک�ردن محت�وا و جلوه ه�ای 
گرافیکی مناسب می توانید وب سایت باکیفیت 
و مفیدی ایجاد کنید و در اختیار مشتریان قرار 
دهید. بدون ش�ک استفاده صحیح از ابزارهای 
موج�ود می تواند ب�ه غنی ش�دن و محبوبیت 

وب سایت شما بینجامد. 

6 – راه اندازی 
آزمایشی وب سایت

که وب س�ایت ش�ما  هنگامی 
کدنویس�ی  طراحی،  مراح�ل 
پش�ت  را  خ�ود  توس�عه  و 
سرگذاش�ت و فرآیند ساخت 
آن کامل شد، ش�ما می توانید 
وب س�ایت تان را ب�ه ص�ورت 
آزمایش�ی راه ان�دازی کنید و 
با توجه ب�ه بازخوردهای ارائه 
به  مش�تریان،  توس�ط  ش�ده 
رفع نقاط ضع�ف احتمالی آن 

بپردازید. 

7 – راه اندازی نهایی 
وب سایت

زمانی که وب س�ایت تجاری شما مراحل 
طراحی، س�اخت و راه اندازی آزمایش�ی 
خود را س�پری ک�رد و ش�ما از عملکرد 
اطمین�ان  آن  کاربرپس�ند  و  مناس�ب 
حاص�ل کردید زم�ان راه ان�دازی نهایی 
آن فرا رس�یده است. در این مرحله شما 
می توانید وب س�ایت خ�ود را در معرض 
دید جهانیان ق�رار دهید و محصوالت و 

خدمات تان را به فروش برسانید. 

8 – استفاده از بازاریابی آنالین و افزایش مخاطبان
ش�بکه جهانی اینترنت بس�یار گسترده بوده و میلیون ها وب سایت در این شبکه مشغول فعالیت هستند. در چنین فضایی 
الزم است با بهره گیری از تکنیک های موجود در زمینه بازاریابی آنالین مشتریان بیشتری را به سوی وب سایت تان هدایت 

کرده و درنهایت میزان فروش تان را افزایش دهید. 
 


