چزا تایذ یک ّب طایت داػتَ تاػین ؟
طاخت طایت تا تْجَ تَ افشایغ کارتزاًی کَ اس ایٌتزًت کاال ّ خذهات هْرد ًیاس خْد را جظتجْ هی ًوایٌذ تزای
ػزکت ُا تَ هْردی اجثاری تثذیل ػذٍ اطت ّ در صْرتی کَ ػزکت ُا اس ایي حْسٍ غافل تواًٌذ هؼتزیاى تلقٍْ
فزاّاًی را اس دطت خْاٌُذ داد .در ایي هقالَ دالیل لشّم طاخت ّب طایت را تزای ػزکت ُا ،هؤطظات ّ افزاد تزای
ػوا تیاى هی ًواین.
هذت ُا قثل ّجْد ًام یک ّب طایت ُز چٌذ غیز رطوی ّ تشئیٌی در کارت ّیشیت ُا جشّ الشاهات افزاد تْد .اها
اهزّسٍ طاخت طایت هؼتثز ّ هتفاّت تَ ػٌْاى گْاُی تز کیفیت ّ هْفقیت یک تجارت هحظْب هی ػْد .دیزی ًپاییذ
کَ اػتثار ّب طایت ُا اس طوت هخاطثاى ّ حتی رقیة ُا تَ ػٌْاى هؼیار ّ هالکی تزای قضاّت ػولکزد ّ پیغ تیٌی
رًّذ پیؼزفت کاری دیگزاى در ًظز گزفتَ ػذ.
تا کوی تأهل هؼخص هی ػْد کَ ّب طایت ُایی کَ تا ّجْد قذهت تاالی خْد ٌُْس ُن تزجظتَ ّ هْفق ُظتٌذ تز
رّی تزّسرطاًی ّ حفظ ارتثاطات توزکش تاالیی داػتَ اًذ .تزخی ػزکت ُا تا اطتٌاد تَ ایي اػتقاد کَ ّب طایت
هکاًی فزاُن هی کٌذ کَ در هْرد حیطَ کاری ،طزّیض ُا ،خذهات ّ هحصْالت خْد هطالثی تزای هخاطثاى خْد
ارائَ ًواییذ هالکیت یک ّب طایت را در دطت دارًذ.
تا تَ حال تَ ایي هْضْع فکز کزدٍ ایذ کَ چٌذ ًْع ّب طایت ّجْد دارد  ..؟!
تزخی هؼتقذًذ پایگاٍ ُای ایٌتزًتی کَ پلت فزهی تزای پؼتیثاًی کزدى اس تزاکٌغ ُای هالی فزاُن هی کٌٌذ ّ یا
اهکاًی تزای اًجام خزیذ ّ فزّع دارًذ ًْػی اس ّب طایت ُظتٌذ .تا ایي تصْر اپلیکیؼي ُایی کَ تز پایَ ّب کار
هی کٌٌذ ًْػی ّب طایت ُظتٌذ .در ّاقغ تَ صْرتی رطوی دطتَ تٌذی خاصی تزای ّب طایت ُا ّجْد ًذارد!
تزخی تز ایي اطاص ّب طایت ُا را دطتَ تٌذی ّ ًاهگذاری هی کٌٌذ کَ اگز حزفَ ی ػوا ارایَ هحصْالت
الکتزًّیکی اطت ػوا صاحة یک ّب طایت الکتزًّیکی ُظتیذ.
ها در ایي هقالَ اصالحاتی تز ایي رّع دطتَ تٌذی اًجام خْاُین داد .در ایي راطتا د رهْرد ُذف اصلی هالکیت یک
ّب طایت ّ اتشارُای هْرد اطتفادٍ تزای تْطؼَ ّب طایت ًیش صحثت هی کٌین.
اتشارُای هْرد اطتفادٍ تزای طزاحی یک ّب طایت در ّاقغ ُواى چارچْب یا فزین ّرکی اطت کَ رًّذ کاری طزاحی
ّب طایت را تَ صْرت طیظتواتیک تزای ػوا فزاُن هی کٌذ .اها چزا ّب طایت یک اصل تزای هْفقیت تجاری
هحظْب هی ػْد ؟
اگز رًّذ پیؼزفت ّب طایت ُا را در ًطز تگیزین ،در گذػتَ ّب طایت ُا تَ صْرتی اطتاتیک ّ تا در تزداػتي
هقذاری هحتْا تزای هخاطثاى خْد طزاحی هی ػذًذ .تؼذُا اطتفادٍ اس پلت فزم ُایی تزای ّارد کزدى ّرّدی ُا اس
هٌاتغ هختلف ،اطتفادٍ اس دیتا تیض ُای ّطیغ تز ّ تَ ًْػی تزّسرطاًی ّ پْیا کزدى هذاّم طایت ُا ًیش تَ رًّذ
کاری اضافَ ػذ.
تَ ستاى طادٍ تز ،اهزّسٍ ػوا تَ یک ّب طایت خْب ّ هؼتثز ًیاسهٌذ ُظتیذ…
ّب طایت تِتزیي ّ طادٍ تزیي راٍ تزای اًجام ارتثاطات طاسًذٍ را تزای ػوا فزاُن هی کٌذ .پض اگز ػوا هالک یک
ّب طایت قذیوی ّ حتی اپلیکیؼٌی هثتٌی تز ّب در حیطَ کاری خْد ُظتیذ ،تَ هؼٌای ّاقؼی “هالک یک ّب طایت
ُظتیذ” ّ تایذ تزای ًگِذاری آى تزًاهَ ریشی دقیق اًجام دُیذ.

فزین ّرک ُای رایج تزای ایجاد ّ تْطؼَ ّب طایت تَ ػزح سیز اطت :








WordPress
Joomla
Drupal
Umbraco
Kentico
DotCMS
Bespoke

جوغ تٌذی ًکات کلیذی کَ تزای هالکیت یک ّب طایت هْفق تایذ در ًظز داػتَ تاػیذ:









تؼییي اُذاف تجاری
تؼییي اُذاف ػخصی
تصوین گیزی در هْرد راٍ ُای ارتثاطی
تصوین گیزی در هْرد چارچْب پیام رطاًی
در ًظز گزفتي هْقؼیت ًام تجاری کًٌْی ّ راٍ ُای تِثْد آى
تؼییي راُکار تزای پیزّسی در دًیای رقاتت
تزًاهَ ریشی تزای افشایغ کارآیی ،پایذاری ّ اهٌیت ّب طایت
تؼییي راُکارُایی تزای افشایغ فزّع ّ طْد دُی

دالیل داػتي ّب طایت





















دطتزطی راحت هؼتزیاى تَ ػوا
هکاًی هٌاطة جِت تثلیغات
اتشاری هٌاطة تزای تاساریاتی
ًوایؼگاٍ هحصْالت ػوا
جِاًی ػذى
کظة ّ کار ػوا  ۴۲طاػتَ هی ػْد
تْطؼَ خذهات
تْطؼَ کظة ّ کار
ّب طایت هحثْب تزیي راٍ ارتثاط تزای هؼتزیاى اطت
جظتجْ در ایٌتزًت تظیار تاال رفتَ اطت ّ ػوا حتوا تایذ در ایٌتزًت حضْر داػتَ تاػیذ
ُویؼَ در دطتزص اطت
اطالع رطاًی در کْتاٍ تزیي سهاى
فزّع هحصْل اس طزیق ایٌتزًت تاػث کاُغ ُشیٌَ ُا هیؼْد
صزفَ جْیی در سهاى
تزًذ طاسی
حضْر در تاسار رقاتت
تثلیغات هادام الؼوز تزای هحصْالت خْد
دطتزطی ُویؼگی هؼتزیاى تَ ػوا
ػٌاختَ ػذى در فضای هجاسی
کظة اػتثار در تاسار جِاًی
ّ…

