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3 نکته برای بهینه سازی سایت
کتی الندین مجله پنجره خالقیت

معنی  بدین  این  اما  است،  افزایش  به  رو  الکترونیک همواره  تجارت  رشد صنعت 

رشد  به  رو  باید،  که  سرعتی  با  الکترونیک  تجارت  کسب وکارهای  همه  که  نیست 

هستند. طراحی خوب یکی از موثرترین ابزارهای رشد است که شما می توانید برای 

رسیدن به رشد مطلوبتان بر روی آن کار کنید. طراحی خوب شامل جنبه های مختلفی 

از عناصر بیرونی کسب وکار شماست، از طراحی لوگو تا ظاهر وب سایت، بروشورهای 

بازاریابی و خود تجربه کاربری شما. همه این ها باید هوشمندانه انجام شوند. طراحی 

ضعیف، کسب وکار شما را تضعیف خواهد کرد. به سه استراتژی زیر توجه کنید.

1. سرعت بارگذاری وب سایت خود را بهینه کنید
اگر  است.  قدرتمند  شما  وب سایت  اندازه  به  شما  الکترونیک  تجارت  کسب وکار 

بازدیدکنندگان با طراحی بی مفهوم و سرعت بارگذاری پایین روبه رو شدند، پیش از 
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آنکه فرصتی برای درگیر کردن آن ها پیدا کنید آنجا را ترک خواهند کرد و فروش 

کمتری خواهید داشت. تحقیقات دانشگاه استنفورد نشان می دهد که 75 درصد از 

کاربران بررسی شده اینترنت اعتبار یک کسب وکار را صرفا بر اساس ظاهر وب سایت 

آن قضاوت خواهند کرد.

آمار نشان می دهد اگر بارگذاری وب سایت شما به چهار ثانیه طول بکشد آماده 

باشید که 25 درصد از بازدیدکنندگان بالقوه خود را از دست بدهید.

بسیاری از فروشگاه های تجارت الکترونیک به طور افراطی از تصاویر سنگین استفاده 

می کنند و این می تواند مسئله ساز باشد. اطمینان پیدا کنید که اندازه فایل عکس 

خود را تا جایی که بی کیفیت نشود کوچک کرده اید. استفاده هنری و هدفمند از 

برای رسیدن به طراحی هوشمند شما مفید  رنگ، فضای سفید و متن می تواند 

باشد. چندین عنصر گرافیکی خاص برند را برای ایجاد وب سایتی لذت بخش به آن 

تزریق کنید.

به آنچه می خواهید وب سایت شما در برداشته باشد فکر کنید. اگر وب سایت شما 

مملو از گرافیک ها و تصاویر باشد، زمان بارگذاری نسبت به وب سایتی با طراحی 

ساده و حداقل گرافیک طوالنی تر خواهد شد. با این حال در اینجا راه حل اصلی 

این نیست که شما باید الزاما عناصر تصویری و گرافیکی را از طراحی وب سایت 

خود به طور کامل حذف کنید. در عوض شما باید از عناصر طراحی، برای تاثیرگذاری 

بیشتر و سرعت بارگذاری باالتر به طور هوشمندانه استفاده کنید. این چیزی است 

محصول  صفحات  و  اصلی  صفحه  در   ،Basecamp پروژه  مدیریت  نرم افزار  که 

بزرگ، چند رنگ جلوه گر، تصاویر  از فونت های  نرم افزار  این  انجام می دهد.  خود 

سرگرم کننده و توضیحات فوق العاده ای درباره محصول استفاده می کند. صفحات 

آن به سرعت بارگذاری شده و بسیار خوانا هستند.
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اما در کل وقتی شما با طراح وب سایت خود کار می کنید، مطمئن شوید که سرعت 

بارگذاری باال به منظور اشتراک گذاری اطالعات، یک اولویت برتر باشد.

2. مشتریان فعلی را با تبلیغات بازاریابی مجدد و کمپین های ایمیلی هدف 
قرار دهید

فروش به مشتریان فعلی به صرفه تر از به دست آوردن مشتریان جدید است. اگر 

روی  بر  دهید،  رشد  به سرعت  را  الکترونیک خود  تجارت  می خواهید کسب وکار 

از  تکراری  فروش های  آوردن  دست   به  برای  خود  بازاریابی  تالش های  از  برخی 

مشتریان فعلی تمرکز کنید. دو استراتژی فوق العاده برای تعامل با این مشتریان، 

تبلیغات »بازاریابی مجدد« و کمپین های ایمیلی هستند.

تبلیغات بازاریابی مجدد، کاربرانی را هدف قرار می دهد که از قبل وب سایت شما 

دریافت  را  تبلیغات  این  که  افرادی  که  است  بدین معنی  این  کرده اند.  بازدید  را 

می کنند آن هایی هستند که احتماال بیشترین گوش شنوا را برای شما دارند؛ زیرا از 

قبل خودشان کسب وکار شما را جست وجو کرده اند. یک طراحی تبلیغاتی چشمگیر 

در برند بصری شما کمک می کند تا کسب وکار شما در ذهن مردم باقی بماند. این 

طرح جالب توجه را به یک پیشنهاد ارزشمند متصل کنید تا مشتریان فعلی برای 

استفاده از این فرصت در سایت شما جمع شوند.

همچنین ممکن است شما بخواهید با یک کمپین ایمیلی به مشتریان قدیمی خود 

دسترسی پیدا کنید. ایمیل هنوز هم یک ابزار بسیار موثر برای تماس با مشتریان 

است، خصوصا مشتریانی که خرید خود را به صورت آنالین و به  راحتی از طریق 

گوشی های هوشمند خود انجام می دهند.
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3. وب سایت خود را برای دسترسی موبایل بهینه کنید
تعداد  سال ها  این  طول  در  است.  کرده  تغییر  اینترنت  به  مردم  دسترسی  شیوه 

یافته است. و  اینترنت دسترسی دارند کاهش  به  از طریق کامپیوتر  کاربرانی که 

مردم بیشتر و بیشتر از طریق دستگاه های موبایل خود به اینترنت دسترسی پیدا 

می کنند. در نوامبر 2016 دستگاه های موبایل محبوب ترین راه دسترسی به اینترنت 

شدند.

زمانی که شما یک وب سایت می سازید، عاقالنه است که آن را برای کاربران موبایل 

بهینه کنید. در غیر این صورت سایت شما ناشناس مانده و کسب وکار خود را از 

دست خواهد داد.
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