
گی های یک سایت شرکتی که باید رعایت شوند 10  تا از ویژ
ن می رسد، نمونه طراحی زمانی که صحبت از طراحی سایت می شود یکی از اولین طراحی هایی که به ذه

دیده    سایت شرکتی است. به احتمال زیاد طراحی سایت شرکتی بیشترین انواع طراحی سایتی باشد که تا به حال

اید )البته اگر عاشق خرید اینترنتی نباشید!( پس در نتیجه طراحی سایت شرکتی یکی از شاخص ترین انواع 

خوب را  شرکتی   سایت  یک  های  ویژگی  طراحی سایت به شمار می رود. برای همین هم هست که می خواهیم

به اتفاق یکدیگر بررسی کنیم. در این مقاله به بررسی ویژگی های طراحی سایت شرکتی ، بخش های مورد  

خش های مورد نیاز یک  نیاز آن و مزایای آن خواهیم پرداخت. یادتان هم باشد که سایت یک شرکت تمام ب 

سایت را دارد و تفاوت آن با دیگر سایت ها در محتوای آن می باشد. با ما همراه باشید تا این موارد را بررسی  

 .کنیم

 فهرست 

 شرکتی  سایت یک های ویژگی

 خوب شرکتی  سایت یک های ویژگی

 خوب شرکتی  سایت یکی مزایای

ویژگی های یک  
 سایت شرکتی

شرکتی   هر  به  سایت  طراحی  دانید،  می  که  همانطور 

این دلیل که در دنیای امروز  به  نو می بخشد.  اعتبار 

یکی از موارد مورد بحث در دنیای پر رقابت برند ها 

به روز بودن آن هاست. مسلما این به روز بودن باعث  

می شود که هم مخاطبان سنتی یک برند از خدمات آن 

کنند و هم مخا برند مورد  استفاده  تر جذب  طبان جدید 

نظر بشوند. به همین خاطر است که در حال حاضر اکثر 

را در  شرکتی   سایت  طراحی  برند های بزرگ روز دنیا

ار خود قرار می دهند. شاید برایتان جالب باشد  دستور ک
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که طراحی سایت شرکتی یکی از مرسوم ترین و ساده ترین طراحی های سایت به شمار می رود و طراحان  

  یک   های  ویژگی  و توسعه دهندگان سایت عالقه زیادی به طراحی این نوع سایت ها دارند. اما همه ی طراحان

 .باید رعایت نمی کنندخوب را آن طور که  شرکتی  سایت

به همین خاطر هم هستش که در این مقاله می خواهیم ” ویژگی های سایت شرکتی ” خوب را برای شما شرح  

دهیم. البته الزم است که بگوییم این ویژگی هایی که می خواهیم بگوییم ممکن است در نظر شما بدیهی باشد. 

منوال پیش می رود. اما در این ویژگی ها نکات ریزی اصول و استاندارد بیشتر سایت های دنیا رو همین  

وجود دارد که از سایت شما نه یک سایت قابل قبول بلکه یک سایت عالی می سازد. حواسمان باشد که طراحی  

سایت شرکتی نماینده برند شما محسوب می شود. سایت شما در واقع خود برند شما است پس تمام تالشتان را 

 ترین سایت به کار بگیرید. حال فرقی نمی کند که طراحی سایت شما اختصاصی باشد یا ازباید برای ارائه به

CMS  وردپرس برای طراحی سایت خود استفاده کنید. در ادامه با ما همراه باشید تا این ویژگی ها را بیان

 .کنیم

 ویژگی های یک سایت شرکتی خوب
یادی موجب می شوند که به سایت شرکتی شما می  ویژگی های یک سایت شرکتی خوب زیاد هستند. عوامل ز

شود گفت یک سایت شرکتی خوب، اما موضوع اینجاست که تمرکز ما در این مقاله هم روی طراحی سایت  

 .شماست و هم محتوای شما را شامل می شود. حال این ویژگی ها را با یکدیگر بررسی می کنیم

 شد سایت شما باید با استاندارد های روز همسان با
یکی از ویژگی های یک سایت شرکتی باید این باشد که هر چیزی که یک سایت الزم دارد را باید داشته باشد.  

شما   Navigation Barبخش هایی مانند صفحه اصلی، درباره ما، خدمات، تماس با ما و بالگ باید حتما در

در سایت شما گم نشود. همچنین سایت شما باید به نحوی باشد که کاربر   Navigation باشند و به طور کلی 

بخش های دیگر سایت شما باید به راحتی در دسترس کابر قرار بگیرد تا کاربر، از هر روشی که وارد می  

شود بتواند به راحتی با خدمات شما آشنا شود. خواهشی که از شما داریم این است که سعی کنید در طراحی  

ارج نشوید، به این خاطر که کاربران وقتی وارد سایت شرکتی  سایت شرکتی از اصول و استاندارد یک سایت خ

 .می شوند یک سری انتظارات خاص دارند که باید برآورده بشود

 بهینه سازی موتور های جست و جو باید انجام بشود



سئو سایت در طراحی سایت شرکتی بسیار مهم است به این خاطر که شاید واقعا راه دیگری برای جذب مخاطب  

به جز این وجود نداشته باشد. در مقاالت قبلی توضیح داده ایم که برای سئو سایت چه کار هایی باید انجام  جدید  

بدهیم فقط در طراحی سایت شرکتی الزم است یک نکته را متذکر شویم. سایت شرکتی باید بالگ داشته باشد،  

به آن ها لینک داده شود. به عالوه    در بالگ آن تولید محتوا بشود و هم درباره خدمات اصلی صحبت شود، هم

یا   3رعایت تمام نکات سئویی، شما باید در طراحی سایت شرکتی بیشتر از کلمات کلیدی النگ تیل )عبارات 

 .کلمه ای( استفاده کنید 4

 سایت شرکتی باید ریسپانسیو باشد
ین سایت ها از گوشی های  درصد از مخاطب  50جدا از اینکه بار ها به این موضوع اشاره کردیم که بیش از  

باید   سایت شرکتی  یک  های  ویژگی  از  یکی  این خاطر  به  کنند،  می  استفاده  سایت  به  برای ورود  هوشمند 

رسپانسیو بودن آن باشد که معموال مخاطب سایت شرکتی، پشت سیستمش دنبال سایت نمی گردد. به همین 

موبایل و دیگر دستگاه ها از سایتتان داشته باشید  خاطر است که شما باید یک نسخه بهینه شده برای گوشی های  

 .که محتوای آن چیدمانش بهم ریخته و نامرتب نباشد
 

 هاستینگ خوب و آپ تایم باال
سایت شرکتی شما اگر یک بار باال نیاید، هم رتبه اش در موتور جست و جو بهم می خورد و هم اینکه کاربر  

هنده خدمات هاست معتبر انتخاب کنید  دیگر دوباره به سایت شما سر نخواهد زد. پس حتما یک شرکت ارائه د



تا همیشه سایت شما در دسترس باشد و به اصطالح، آپ تایم باالیی داشته باشد. حواستان باشد که سایت شرکت  

شما، نماینده کار شماست و انتخاب یک شرکت هاستینگ خوب و معتبر هم باعث در دسترس بودن همیشگی  

بارگذاری   سرعت  هم  و  شود  می  شما  سرعت  سایت  همین  درباره  بعدی  مورد  اتفاقا  داشت.  خواهد  باالیی 

 .بارگذاری است

 سرعت بارگذاری سایت شرکتی باید باال باشد
درست است که ما ایرانی ها آدمای صبوری )در مواجهه با سرعت لودینگ سایت ها( هستیم. ولی حتی اگر 

کاربر هم ما را ببخشد، گوگل به خاطر سرعت بارگذاری پایین ما را نخواهد بخشید. پس یکی از ویژگی های  

. معموال سایت های شرکتی  یک سایت شرکتی خوب این است که سایت باید سرعت بارگذاری باالیی داشته باشد

 باید به صورت ساده و به دور از پیچیدگی طراحی شوند. به همین دلیل هم حجم کد های آن ها باید کم باشد و

CSS   و جاوا اسکریپت آن ها هم باید مینیفای شود. تصاویر سایت باید به درستی سرو و آپتیمایز شوند و

د هم باید روی سایت نصب باشند. این موضوع هم باعث تجربه  افزونه های الزم برای پایین آوردن زمان لو

 .کاربری عالی می شود و هم اینکه سایت شما رتبه خوبی از گوگل دریافت خواهد کرد

 رنگ و طراحی منحصر به فرد سایت 
یکی از ویژگی های یک سایت شرکتی خوب این است که کامال نماینده خدماتی باشد که قرار است ارائه دهد.  

نتیجه طراحی سایت شما و رنگ سایت شما باید بر طبق خدمات شما باشد. خصوصا اینکه رنگ های سایت    در

شما باید حتما رنگ های لوگو برند شما را نیز شامل شوند. راستی اگر لوگو هم ندارید، برای طراحی سایت  

زم است که شما این هویت شرکتی خودتان حتما باید لوگو طراحی کنید. لوگو هویت بصری برند شماست و ال 

 .را داشته باشید

 مزایای یک سایت شرکتی خوب 
 ارتباط بهتر با مشتریان 

طراحی سایت شرکتی باعث می شود که ارتباط شما با مشتریانتان بیشتر شود و آن ها بتوانند بیشتر محصوالت  

ود و هم اینکه وفاداری و خدمات شما را بشناسند. همین موضوع باعث می شود هم کسب درآمد شما بیشتر بش

 .مشتریان به شما بیشتر شود

 معرفی محصوالت و خدمات 



بستر عالی،  در یک  توانید  کنید، می  باید رعایت  که  آن طور  را  یک سایت شرکتی  های  ویژگی  اگر شما 

محصوالت و خدمات قدیمی و جدید خودتان را معرفی کنید. همچنین کاربران می توانند از طریق سایت از 

 .ها و خبر های جدید شما درباره محصوالت و خدمات، با خبر شوند تخفیف

 کاهش هزینه ها 
دیگر نیازی نیست که هزنیه های باال برای تبلیغات خودتان بدهید. اگر ویژگی های یک سایت شرکتی را به  

یشتر شما خوبی رعایت کنید و روی سئو سایتتان نیز کار کنید، همان سایت شما می تواند منبع جذب مشتری ب

بشود. خیلی ها ممکن است برند شما را نشناسند ولی از طریق سایت شما می توانند با خدمات شما آشنا شوند  

و مشتری شما شوند. همچنین شما فقط در ساعات کاری جذب مشتری نمی کنید، هر زمان از شبانه روز ممکن 

 .که از خدمات شما استفاده کننداست کاربران به سمت شما بیایند و با دیدن سایت شما بخواهند 

 سخن پایانی
در این مقاله سعی کردیم که ویژگی های یک سایت شرکتی خوب را برای شما شرح بدهیم. اما باز هم همیشه  

این را به شما می گوییم که یکی از مواردی که می تواند باعث شود که طراحی سایت شرکتی شما هم منحصر  

یت شماست. خالقیت شما و در واقع خالقیت طراح و توسعه دهنده سایت شما که  به فرد باشد و هم موفق، خالق

می تواند تفاوت ها را رقم بزند. اما باز هم بهتر است این خالقیت در چارچوب استاندارد طراحی سایت شرکتی  

مقاله لذت  انجام بشود و آن مواردی که الزم است رعایت بشوند، حتما در سایت لحاظ شوند. امیدوارم از این  

برده باشید و از این به بعد، دید خوبی درباره اینکه یک سایت شرکتی خوب باید چه ویژگی هایی داشته باشد،  

 .داشته باشید. ممنون که همراه ما بودید

 


