
چرا این همه سایت در دنیا برای کسب و کار های مختلف وجود دارد؟ به احتمال زیاد چند دلیل محدود و غیر 

ضروری نیستند که باعث شده اند کسب و کار ها در سرتاسر دنیا به فکر طراحی سایت بیفتند. سایت ها با  

پردازیم که  سایت  طراحی   از  هدف 5اهداف زیادی طراحی می شوند و ما نیز قرار است در این مقاله به  

را برای طراحی سایت   اصلی ترین اهدافی هستند که ارزش دارند که ما به خاطر آن ها هم که شده، بودجه ای

کنار بگذاریم. در این مقاله قرار است ریزتر این اهداف را بررسی کنیم و بله می خواهیم شما را قانع کنیم که 

کسب و کار شما مسلما به یک سایت نیاز دارد. هرچند که همه چیز به کیفیت طراحی سایت شما بستگی دارد، 

  .باشد. در این مقاله همراه ما باشید سایت قرار نیست نتیجه بدی برای شما داشته
 فهرست 

 ؟  چیست سایت طراحی از هدف

 !بدانید باید که سایت طراحی اصلی  اهداف  از تا5 

 ؟   چیست سایت طراحی  از هدف
حق دارید که این سوال برایتان پیش بیاید که چرا باید  

قیمت یک  به  که  باشید. خصوصا زمانی  داشته  سایت 

کنید ممکن است با    سری از طراحی سایت ها نگاه می 

چرا   چیست؟  سایت  طراحی  از  هدف خود فکر کنید مگر

سرمایه   سایتشان  روی  همه  این  کار  و  کسب  مدیران 

گذاری می کنند و این همه هم برای آن اقدامات بعد از  

طراحی انجام می دهند؟ احتماال شما این سواالت را به 

این خاطر در ذهن دارید که معجزه فضای دیجیتال را  

نمی دانید و نمی دانید که دنیای وب چه تاثیری روی 

به هر حال    اعتبار شما می  ندارد!  هم  اشکالی  گذارد. 

گاهی این تاثیر کامال واضح و مشخص است و بیشتر  

اوقات هم جز صاحبان سایت کسی نمی تواند پیشرفت  

در کسب و کار را ببیند. برای همین هم می خواهیم به 

انجام می  با چه اهدافی  شما بگوییم که طراحی سایت 

 .شود

https://tabaneshahr.com/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://tabaneshahr.com/%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#part1
https://tabaneshahr.com/%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#part2
https://tabaneshahr.com/%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#part2


دسته کلی تقسیم می شوند و باقی اهداف زیر مجموعه همین هدف ها هستند. طراحی   5به   سایت  طراحی  اهداف

 سایت به منظور برندسازی، به منظور کسب درآمد، به منظور خدمات دیگر به مشتریان، پایین بردن هزینه ها

و ارتباط با مشتریان انجام می شود. اما یک هدفی هم به جز این ها هستش که برای هر کسی متغیر است. آن 

هدف از طراحی سایت “هدف شما” می باشد. شما ممکن است خودتان هدف خاصی از طراحی سایت داشته 

شما هدفی در ذهنتان باشد  باشید که در کمال تعجب هیچکدام از مواردی که نام بردیم نباشد. ممکن است خود  

و بخواهید با آن سایت را طراحی کنید. مهم نیست که هدف شما چیست، مهم این است که هدف خودتان را  

بشناسید و در راستای آن تالش کنید که یک طراحی سایت مناسب برای خودتان داشته باشید که هم خودتان از 

 .رقرار کنندآن راضی باشید و هم مخاطبان شما با آن ارتباط ب

 

 هدف از طراحی سایت  5
هدف اصلی قرار می گیرد که خود    5هدف از طراحی سایت شما هرچیزی هم که باشد در زیر مجموعه همین  

تای آن ها به فکر طراحی سایت باشید. تصور کنید که شما با    5این اهداف کافی هستند که شما برای هر  

پذیر نیستند و ممکن است    طراحی سایت می توانید کار هایی را انجام بدهید که هرگز در دنیای واقعی امکان 

آن طور که باید دنیای خارج از دنیای وب نتواند این اهداف را برای شما محقق کند. می دانید که دنیا دارد به 

چه سمتی می رود و دیگر در اینجای عصر مدرن که طراحی سایت به اوج پیشرفت خودش رسیده است )و 

نید از این پیشرفت نه تنها به نفع خودتان استفاده کنید، بلکه البته هنوز هم جای پیشرفت دارد( و شما می توا

می توانید کسب و کار خودتان را هم به واسطه آن دستخوش پیشرفت های بسیاری کنید. بیایید این اهداف را 

 .بررسی کنیم

 

 فروش مستقیم/کسب درآمد
همین خواهد ماند. کسب درآمد  مهمترین و اصلی ترین هدف از طراحی سایت همین است و تا ابد هم احتماال  

برای همه مهم است و بیشتر برند ها و شرکت ها اگر به سراغ طراحی سایت می روند هدف اصلی شان کسب  

درآمد بیشتر است و گاهی همین سایت خودش تبدیل به یک محیط کاری می شود. گاهی شما طراحی سایت را 

اشید و ممکن است اصال نه فضایی برای فروش فیزیکی  برای این انجام می دهید که یک منبع درآمد داشته ب

داشته باشید و نه حتی صاحب یک شرکت باشید و بخواهید برای آن سایت طراحی کنید. طراحی سایت می  
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تواند خودش برای شما شروع یک کسب و کار جدید باشد که اتفاقا محدودیتی هم ندارد و اگر تالش کنید، روز  

 .سب درآمد شما اضافه کند. پس در این مورد دو حالت ممکن است که پیش بیایدبه روز هم قرار است به ک

یک اینکه شما ممکن است یک سایت با هر موضوعی را طراحی کنید و در آن به فعالیت های مختلف بپردازید  

مد و در نهایت هم برای کسب درآمد تبلیغ دریافت کنید. دریافت تبلیغات یکی از بهترین روش های کسب درآ 

است. روش های مختلفی هم وجود دارد مانند تبلیغات کلیکی، رپورتاژ و … که می توانید با آن ها برای دیگر 

کسب و کار ها تبلیغ کنید و کسب درآمد کنید که این مورد نیازمند این است که سایت شما بازدید باالیی داشته 

راد مستقیما محصوالت و خدمات شما را خریداری باشد. دوم اینکه همین سایت شما می تواند جایی باشد که اف

کنند و فرایند پرداخت را هم در همان سایت شما انجام بدهند. کاال و خدمات اگر الکتریکی باشد، کاربر همانجا 

 .آن را دریافت می کند و اگر کاالی فیزیکی باشد، می توانید با پست آن را برای مخاطب بفرستید

 .د مستقیم شما میسر می شود با همین روش ها کسب درآم 
 

 
 برند سازی/ کسب اعتبار بیشتر

چه شما یک شرکت داشته باشید، چه صاحب یک برند معتبر باشید و چه بخواهید برندسازی شخصی خودتان 

را انجام بدهید، شما به طراحی سایت “نیاز” دارید. بله! نمی خواهیم طراحی سایت را به کسی تحمیل کنیم و  

سازی و کسب اعتبار بیشتر در شاید شما برای فروش و کسب درآمد به آن نیاز نداشته باشید اما برای برند 

دنیای امروز وجود یک سایت الزم است. در دنیای امروز خیلی از افراد دیگر به دنبال فروشگاه ها و شرکت  

های فیزیکی نیستند و می خواهند در دنیای وب به دنبال کسب و کار های مورد نیاز خود بگردند. شما اگر 



نید پاخگوی نیاز این افراد باشید و هم مشتریان خودتان را افزایش یک سایت در دنیای وب داشته باشید می توا

 .بدهید و هم در دنیای وب هم خودتان را به دیگران بشناسانید و اعتبار بیشتری برای برند خود بخرید

گاهی این برندسازی ممکن است اصال برای یک شرکت نباشد و این خود شخص شما باشید که با طراحی 

موت شوید. شما می توانید به عنوان یک متخصص در هر زمینه ای، یک سایت برای خودتان  سایت بیشتر پرو 

برای   Neil Patel طراحی کنید و اسم خودتان را بیشتر بر سر زبان ها بیندازید. خود من شخصا نمی دانم که

ن یعنی برندسازی  ، ایالن ماسک را می شناسند و ایTesla چه شرکتی کار می کند و خیلی از مردم عام به جای

 .شخصی قوی که در سایت ها و شبکه های اجتماعی شکل گرفته است

 

 کاهش هزینه ها 
برای اینکه این هدف از طراحی سایت را بخواهیم توضیح دهیم شاید بهتر باشد مثالی بزنیم که بیشتر متوجه 

رفته باشید که از شما  این موضوع بشوید. شاید شما هم در حال حاضر شده باشد که یک کافه یا رستوران  

خواسته باشند که وارد سایت آن ها بشوید و منوی کافه یا رستوران را از آن جا نگاه کنید و سفارش خودتان 

را بدهید. همین موضوع خودش باعث می شود که در هزینه هایی که قرار است برای طراحی و چاپ منو  

از داشته باشد که شخصی آمار خرید و فروش های  بشود صرفه جویی شود. یا مثال شاید کسب و کار شما نی

شما را داشته باشد و به طور کلی انبارداری شما را کنترل کند. مثل اینکه دیگر نیازی نیست شخصی را برای  

 .این کار استخدام کنید و خود سایت این کار ها را برای شما انجام دهد

تا چه مقدار سایت به کاهش هزینه های ما کمک می کند  با مثال های باال می توانیم به وضوح متوجه شویم که  

و فقط هم محدود به همین موارد نمی شود. گاهی شما با داشتن سایت ممکن است کاری که چندین نفر قرار 

است انجام دهند را فقط به یک نفر بسپارید. همین موضوع بسیار در کاهش هزینه های شما و ذخیره بودجه به  

 .شما کمک می کند

 

 دمات مشتریان خ
مشتریان درباره خدمات شما سوال دارند و یا می خواهند از خدمات شما استفاده کنند. نمی دانند هم که دقیقا  

کجا باید حضوری به سراغ شما بیایند. اسم شما را در گوگل سرچ می کنند و به سایت شما می رسند. در آن  

و هم اگر شما این امکان را برایشان قرار داده باشید، می جا هم می توانند اطالعات تماس شما را دریافت کنند  

توانند با کارشناسان شما چت کنند و سوال هایشان را آنجا از او بپرسند. همچنین شما می توانید با بالگ خودتان  



اطالعات زیادی از خدمات و محصوالتتان در اختیار مشتریان قرار بدهید تا هم بیشتر از حرفه ای بودن شما  

 .طمینان حاصل کنند و هم بهتر با محصوالت و خدمات شما ارتباط برقرار کنندا

 ارتباط با مشتریان 
یک هدف از طراحی سایت این است که اصال مشتری شما را بیشتر بشناسد. تحقیقات نشان داده اند که کاربران 

و آن را بیشتر بشناسند. برای  بیشتر از برندی استفاده می کنند که با آن احساس راحتی بیشتری داشته باشند  

همین هم سایت می تواند این بستر ارتباطی را فراهم بکند که هم کاربران با محیط و نوع کار شما بیشتر آشنا  

شوند و هم انتقادات و پیشنهادات خودشان را در اختیار شما قرار دهند. همچنین شما می توانید با طراحی کمپین  

ن ارزش های بیشتری را به مشتریان اضافه کنید تا هم اسم برند خودتان را بیشتر  های اینترنتی در سایت خودتا

 .سر زبان ها بیندازید و هم مشتریان را از خودتان راضی تر کنید

 

 سخن پایانی
هدف می توانند به شما بگویند که چقدر    5هدف از طراحی سایت را به شما گفتیم که احتمال می دهیم همین   5

طراحی سایت برای شما الزم است. شاید با اطمینان نشود گفت که طراحی سایت یک “امر ضروری” است. 

خودشان را به خوبی پیش ببرند  چون ممکن است خیلی از برند ها همین حاال هم توانسته باشند بدون سایت کار  

اما از یک جایی به بعد، دنیا به شکلی در خواهد آمد که طراحی سایت دیگر یک آپشن الزم محسوب نمی شود  

و تبدیل به یک اصل اساسی می شود. تا زمانی که آن روز برسد بهتر است سریعتر دست به کار بشوید که 

منون که در این مقاله با ما همراه بودید و امیدواریم که مورد شما یکی از پیشرو ها در این پیشرفت باشد. م

 .توجه شما قرار گرفته باشد

 


