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ایده پردازان

درباره شرکت
مجموعه ایده پردازان ثنا با تکیه به تجربیات، دانش و تکنیک در ابتدا از سال ۱۳۹۶ با مدیریت 

جواد جعفری، فعالیت خود را در حوزه طراحی سایت، اپلیکیشن، گرافیک، طراحی نرم افزار، 

عکاسی صنعتی، ساخت کلیپ های تبلیغاتی و موشن گرافیک آغاز نمود.

مهمترین اصل در زمینه ارائه خدمات قبل از هرچیز دیگری تعهد کاری شرکت است؛ این مسئله 

دغدغه بسیاری از افرادیست که برای اولین یا چندمین بار با شرکت های بدقول مواجه شده اند.

با تکیه برتخصص پرسنل خود و ایجاد بستر مناسب برای تولید دانش در شرکت و تدوین 

ساختار سازمانی چابک در زمینه طراحی، تولید، اجرا و پشتیبانی محصوالت و خدمات دانش 

بنیان گام های محکمی را برداشته است.
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داستان تیم ما

یک جمله خواندم در مورد اینکه :

" قدرت تیم به توانایی هر فرد وابسته است و قدرت فرد به توانایی تیم! "

این جمله نقل قولی بود از فیل جکسون، بازیکن حرفه ای و مربی پرآوازه ی بسکتبال!

کمی فکر کردن الزم داشت تا من ارتباط این جمله با شغل خودم را پیدا کنم. من یک دیجیتال 
مارکتر هستم و مدتی است که مدیریت و هدایت یک تیم دیجیتال مارکتینگ را بر عهده گرفته ام. 

دغدغه این روزهای من پیدا کردن چارت تیم دیجیتال مارکتینگ بود!

شاید به نظر شما هم ساده بیاید و به سرچ ساده ای در گوگل ختم شود! اما وقتی عمیقا با این 
موضوع گالویز شدم راهکاری نیافتم جز اینکه ساعت ها بخوانم و تحقیق کنم. نتیجه این مطالعات 
به چارت تیم دیجیتال مارکتینگ ما، مبدل شد که شاید به زودی، راهکاری کوچک برای شما باشد! 

چرا؟

چون کسانی مثل من و شما که دغدغه مارکتینگ، محتوا، تبلیغات، توزیع و نشر محتوا و البته 
تحلیل و آنالیز را دارند، هر روز به این فکر میکنند که از قدرت این همه نیروی متخصص چطور 
برای رشد و ارتقا تیم در راستای اهداف کسب و کار بهره ببرند تا به نتایج عالی دست پیدا کنند! 
مانند آقای فیل جکسون که بسکتبالیست ها را مثل قطعات پازل کنار هم می چیند و پیاپی امتیاز 

تحویل می دهد!

داستان از آنجایی شروع شد که برای تیم دیجیتال مارکتینگ ثنا، به دنبال یک راهکار می گشتم، 
سایت های زیادی را بررسی کردم، از فارسی گرفته تا سایت های انگلیسی! چارت مناسبی را برای 
تیم خودم پیدا نمی کردم یا چارتها کامل نبود یا اینکه متخصصین به صورت افقی کنار هم قرار می 

گرفتند که این مورد پسند ما نبود!
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می خواستم افراد متخصص تر باعث رشد افراد متخصص شوند. با بررسی اثر گذاری که تیم دیجیتال 
مارکتینگ می تواند بر روی سازمان ها و کسب کارهای بزرگ و متوسط بگذارد، 

7 بخش اصلی در نظر گرفتیم، که هر بخش را در ادامه به صورت مفصل توضیح می دهیم:

سخن آخر :
در مورد هر کدام از واحدهای مناسب برای چارت دیجیتال مارکتینگ یا یک تیم دیجیتال مارکتینگ 
حرفه ای تجربه هایی که داشتم را با مطالعاتم و گفتگو با مدیران و متخصصین این رشته برای شما 

نوشتم.
باید این نکته را اضافه کنم که هرکدام این واحدها میتواند ترکیب شده و بسته به ابعاد کسب و کار 

و سازمان شما گسترده یا جمع و جور تر شود.
اگر در مورد تیم دیجیتال مارکتینگ نظر و تجربه ای دارید خوشحال میشوم این تجربه را با ما هم 

به اشتراک بگذارید. 
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پیشنهاد حرفه ایی ها در طراحی وب سایت

قبل از بستن قرارداد با یک شرکت برای خلق وب سایتتان، حتما راجع به آن شرکت تحقیق 
نمایید؛ یک ضرب المثل عالی در این زمینه وجود دارد: برای قطع کردن یک درخت به جای 
یک ساعت ضربه زدن با تبر پنجاه و پنج دقیقه تبر خود را تیز کنید، پنج دقیقه را ضربه بزنید.

به کلمات بزرگ و اصطالحاتی که شرکت ها تحویلتان می دهند توجه نکنید، کارما سپردن پروژه 
طراحی مجموعه تان به حرفه ایی ها است و نتیجه مهم ترین بخش ماجراست.

تا حد امکان کارها را در زمینه فضای مجازی خودتان انجام دهید و اگر امکان آموزش از لحاظ 
زمانی را نداشتید برون سپاری کنید.

کار خود را به افراد و شرکتی در زمینه طراحی وب سایت بسپارید، که در زمینه مارکتینگ و 
سئو نیز فعالیت داشته باشند نه صرفا به طراحان معمولی ) این نکته بسیار مهم است حتما به 
آن توجه نمایید ( اگر به موارد باال دقت نکنید به شما قول میدهم که در این زمینه به مشکل 

خواهید خورد و اوضاع و شرایط بدتر می شود.
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سایت حرفه ایی

منظور از این طراحی ساخت وب سایتی است که تمام اصول طراحی در آن عملی و اجرا شود. 
در این دسته از وب سایت ها از صفر تا صد کلیه مراحل توسط تیم های حرفه ای و دپارتمان 

های مخصوص روند کار پیش می رود. 

یک وب سایت حرفه ای دارای خصوصیات مهمی است، که وب سایت های معمولی ویژگی 
های آن را ندارند.

از ویژگی های مهم سایت حرفه ایی
آینده می خواهد ساخته شود  در  که  برندی  به  توجه  با  عالی  و  دامین مناسب  انتخاب یک 
انتخاب یک هاست مناسب برای افزایش سرعت بهینه سازی و لودینگ سایت استفاده از یک 
تیم طراح گرافیک حرفه ای برای ایجاد تصاویر و رنگ بندی سایت. )لوگوها، بنرها، رنگ های 

اصلی سایت، اسالیدرها و غیره(

استفاده از یک تیم حرفه ای برنامه نویس بک اند )PHP, ASP.NET JavaScript و غیره( 
استفاده از یک تیم طراحی حرفه ای در زمینه فرانت اند )استفاده از Layout مناسب و قالب بندی 

حرفه ای سایت(

استفاده از تیم حرفه ای در زمینه بهینه سازی سایت )افزایش سرعت سایت و بهبود عملکرد 
افزایش  و  عملکرد  بهبود  )برای  ای  حرفه  مارکتینگ  دیجیتال  تیم  یک  از  استفاده  سایت 

InterAction سایت(
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سایت فروشگاهی

در طراحی وب سایت فروشگاهی باید به این نکته توجه شود که سایت دارای ظاهر گرافیکی 
زیبایی باشد، رنگ بندی و تصاویر به کار رفته در این سایت باید به گونه ای باشد که کاربران را 

مجذوب نماید. 
یک سایت فروشگاهی مانند ویترین یک فروشگاه می باشد. و از این لحاظ باید یک حس 

اعتماد و جذابیت را به کاربران القا نماید. 
اطالعات موجود در سایت برای هر محصول باید بسیار کامل و جامع باشد، تا هیچ شبهه ای 
را در زمینه خرید برای کاربران و مشتریان به جا نگذارد، هر چه این سایت کامل تر زیباتر و 

استانداردتر باشد احتمال موفقیت آن در فروش باالتر است. 
سایت های فروشگاهی معموال به درگاه های بانکی متصل می شوند تا یک کاربر بالفاصله بعد 
از انتخاب محصول خود بتواند به آسانی وجه آن را از طریق درگاه بانک پرداخت نماید. در این 

دسته از سایت ها راحتی و آسان بودن دسترسی کاربران بسیار حائز اهمیت است. 
زیرا اگر فروشگاه اینترنتی شما دارای هزاران محصول باشد و دسته بندی مناسبی نداشته باشد، 

به طور قطع یک شکست بزرگ در بیزینس شما حاصل می شود. 
برای آگاهی بیشتر در خصوص طراحی سایت فروشگاهی می توانید نمونه های طراحی شده 

توسط شرکت ما را از سایت مشاهده نمایید.
از نمونه های موفق این نوع سایت های فروشگاهی می توان به دیجی کاال و یا اسنپ مارکت 

اشاره نمود.
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سایت شرکتی

 معموال برای شرکت ها و سازمان هایی استفاده می شود، که قصد دارند نمونه خدمات و رزومه 
کاری خود را در معرض دید کاربران و مشتریان خود قرار دهند. و از طریق سایت خود اطالعات 
الزم را در خصوص خدمات ، رویداد ها و اخباری که در شرکت رخ می دهد را به کاربران نمایش 
دهد. این سایت یک پل ارتباطی بین کاربران و شرکت و یا با شرکت های مختلف می باشد.

این نوع وب سایت ها بیشتر از جذابیت باید استاندارد باالیی در طراحی داشته باشند و در 
انتخاب رنگ این نوع وب سایت ها باید از رنگ های تیره و رسمی تر استفاده شود. 

دسته بندی خدمات و نمونه کارها در این وب سایت ها اغلب یک جزء جدایی ناپذیر است. 
این نوع وب سایت ها می توانند قسمتی را هم برای فروش محصوالت خود داشته باشند که 

اغلب نیازی به اتصال به درگاه بانکی ندارد. 
سایت  از  را  ما  شرکت  توسط  شده  طراحی  های  نمونه  به  توانید  می  بیشتر  اطالعات  برای 

مشاهده نمایید.
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اهمیت نقش سئو در طراحی وب سایت

در ایـن قسـمت از اهمیـت سـئو در طراحی وب سـایت خواهیم گفـت. به عبـارت دیگر، برای 

بهینـه سـازی سـئو وب سـایت خـود وقـرار گرفتن آن در لیسـت هـای باالتر رنکینـگ گوگل و 

 SEO دیگـر موتورهـای جسـتجو بایـد بدانیـم کـه چگونه طراحـی وب سـایت بهینه، بـر روی

شـما تأثیر مـی گذارد. 

در ابتـدا بایـد گفـت، سـئو به چه معناسـت؟ اطمینـان پیدا کردن از جهت دسترسـی آسـان و 

سـریع بـه وب سـایت بـه گونـه ای که سـاختار وب سـایت بـرای موتـور های جسـت و جوگر 

قابـل فهـم باشـد .سـئو تنهـا دربـاره ی موتورهای جسـتجو نیسـت. بلکـه در طـرف مقابل به 

معنـای سـاخت وب سـایت به طوری اسـت که بـرای کاربران خوشـایند باشـد. 

همه آنچه در مورد نقش SEO در طراحی وب سایت خود باید بدانید. 
1. کاری کنیـد کـه بازدیـد کننـده عاشـق وب سـایت شـما شـود:این مسـئله در مـورد عناصـر 

طراحـی اسـت که شـما باید در نظر بگیریـد. متن قابل خواندن ، روانشناسـی رنگ ، اسـتفاده 

از سـاید بـار هـا و منـوی وب سـایت خـود از جملـه عواملی هسـتند کـه باعث جـذب بازدید 

کننده و سـپری کردن زمان بیشـتر در وب سـایت شـما می شـود. بـا اینکار جایـگاه خود را در 

موتـور های جسـتوجوگر افزایـش دهید. 

2. بهتریـن راه دسترسـی را بـرای بازدیـد کننـدگان خـود ایجـاد کنیـد: چند روش سـاده برای 

راهنمایـی بازدیـد کننـدگان خـود و پیش بینـی چگونگی اتصال سـریع آنها بـه اطالعات مورد 

نظـر وجـود دارد. بـه عنـوان مثـال ، ضـروری تریـن کلید های خـود را ماننـد منو ، لوگو شـما 

بایـد بـدون نیـاز به تـالش زیاد بـرای پیدا کـردن ، بـه راحتی قابل مشـاهده باشـند.

3. لینـک هـای داخلـی در وب سـایت خـود را فرامـوش نکنید: ایـن لینک های بـه ظاهر بی 

ارزش، بهترین دوسـتان شـما هسـتند. هرچـه بازدید کننده بیشـتر وقت خـود را صرف کلیک 

کـردن و پریـدن از یـک لینـک بـه لینـک دیگـر کنـد ، موتورهای جسـتجو بیشـتر مـی توانند 

سـایت شـما را کاربر پسـند طبقه بندی کنند. در این صورت تعداد بیشـتری از صفحات شـما 

باز می شـوند.
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4. کسـب کار خـود را درنقشـه محلـی موتـور جسـت و جـوی گوگل ثبـت کنید: گـوگل روزانه 

حـدود 3.5 میلیـارد جسـتجو را انجام می دهـد و تقریبا 88 در صد از کل جسـتجوهای تلفن 

همـراه را تشـکیل مـی دهـد. جسـتجوهای محلـی Google همچنیـن 76 درصـد از افرادی 

کـه در طـول روز از فروشـگاه هـای محلـی بازدیـد می کننـد ، مسـتقیمًا به فـروش تبدیل می 

شوند. 

5. از Header و Footer هـا در جایـگاه مناسـب اسـتفاده کنیـد: اگر بازدید کننـدگان نتوانند 

منـوی وب سـایت شـما بـه دلیـل بـزرگ بـودن یک عکـس و یـا طوالنی شـدن یـک متن در 

صفحـه، را پیـدا کننـد، انگیـزه خـود را بـرای ادامه جسـت جـو از دسـت می دهنـد و صفحه 

طراحـی شـما را تـرک مـی کننـد. ایـن کار باعث می شـود کـه تعـداد بازدیدکنندگان شـما در 

موتـور جسـتوجوگر کـم شـود. بـرای جلوگیـری از ایـن کار، میتوانید منـوی صفحه خـود را در 

بخـش های بـاالی صفحـه )Header( و پاورقـی )Footer( قـرار دهید.

6. تولیـد محتـوا بـرای سـایت را جدی بگیریـد: برای سـفارش محتوا و متـن مطالب توضیح 

محصـوالت و مقـاالت مـی توانیـد از فریلنسـرهای متخصـص تولیـد محتـوا اسـتفاده کنیـد. 

همچنیـن در صورتـی کـه محتـوای شـما به صورت متن تکسـت نیسـت مـی تواینـد با ثبت 

سـفارش تایـپ مقاله و اسـتخدام یک فریلنسـر تایپیسـت بـه راحتی مطالـب خود را 

در فرمـت قابـل ارائـه برای وبسـایت تحویـل بگیرید. 

ایـن گونـه اسـت که کسـب وکار های آنالیـن شـما در موتور های 

جسـت وجوگر پربازدیدو شـناخته شـده خواهید بود.
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طراحی سایت چند منظوره 1

این دسته از وب سایت ها به وب سایت هایی تلقی می شوند، که چندین سایت با مجموعه 
فعالیت های مختلف در یک وبسایت قرار گرفته باشد. مثال چنانچه شما قصد دارید سایت 
فروش محصول داشته باشید و در کنار این سایت کار های خدماتی را نیز انجام می دهید می 

توانید از این قبیل وب سایت های چند منظوره استفاده نمایید.
وبسایت  یک  در  مختلف  فعالیت  چندین  شدن  ادغام  به  توان  می  آن  مزایای  از 
شما  فعالیت های  کلیه  از  جامع  ارائه  سایت،  وب  چند  مدیریت  هزینه  کاهش  و 

 به مشتریان، تفکیک آن برای آسودگی بیشتر و مزایای بیشمار دیگر اشاره نمود. 
 

طراحی سایت خدماتی 2

سایت وکال 3

این قبیل وب سایت ها برای آن دسته از افراد و شرکت ها که کارهای خدماتی انجام می دهند 
مناسب است. به عنوان مثال اگر کارتان خدمات در حوزه نقاشی، عکاسی، باغبانی، طراحی 
توانند کمک  نوع سایت ها می  این  است،  قبیل  این  از  کارهایی  و  نظافت  آشپزی،  گرافیک، 

شایانی به شما در زمینه ارتقاء مالی نمایند.
از ویژگی های این قبیل سایت ها برند سازی شخصی و شرکتی در زمینه فعالیت و خدمات 
مورد نظر، نوبت دهی و مشخص کردن زمان انجام خدمات برای مشتریان و مزایای بیشمار 

دیگر می باشد.

طراحی سایت وکال این نوع وب سایت ها برای وکیالن و 
مشاوران حقوقی بسیار کاربردی است. 

با استفاده از این نوع وب سایت ها می توان به افراد 
قانونی خود  کار های  برای  وکیل  دنبال  به  که  زیادی 
شایانی  کمک  هستند،  مشاوره  نیازمند  و  گردند  می 

می شود.
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طراحی سایت گردشگری 5

این قبیل از وب سایت ها در حال حاضر برای افراد جامعه بسیار کاربردی هستند، از این قبیل 
وب سایت ها برای مشاهده مکان های دیدنی و گردشگری و همچنین در رزرواسیون هتل ها و 

مکان هایی از این دست استفاده می شود.
صاحبان  برای  مالی  ارتقای  زمینه  در  بسیاری  کمک  تواند  می  امروز  مشغله  به  توجه  با 
توان  می  سایت ها  وب  قبیل  این  مزایای  از  باشد،  ها  سایت  وب  از  دسته  این 
ها مکان  این  در  خود  اوقات  گذراندن  به  افراد  ترغیب  و  دیدنی  های  مکان   مشاهده 
رزرواسیون هتل ها، مهمانسراها و ویالها و غیره ارسال پیامک های تبلیغاتی به مشتریان قبل 

برای دعوت به مناطق دیدنی  و هزاران مزایای دیگر اشاره نمود.

طراحی سایت دکوراسیون 6

از این قبیل وب سایت ها برای آن دسته از افرادی که در زمینه دکوراسیون داخلی یا دکوراسیون 
منازل، هتل ها مکان های خاص و غیره فعالیت دارند، مورد استفاده قرار می گیرد و از این طریق 

می توانند نمونه کار های خود را به مشتریان خود عرضه نمایند .

از ویژگی های این قبیل سایت ها میتوان به معرفی نمونه کار های مجموعه خود به مشتریانی 
که به دنبال خدمات شما هستند، نوبت دهی آنالین برای انجام امور دکوراسیون و امکانات 

دیگر اشاره نمود.

طراحی سایت بیمه 4
این نوع وبسایت ها برای موسسات و بیمه ها طراحی می شوند . و بسیار در دنیای امروز 
قابل استفاده هستند و مورد استقبال واقع شده اند. به دلیل مشغله روزانه افراد این دسته از 
وب سایت ها می توانند به کاهش ترافیک و آسودگی افرادی که می خواهند در خانه یا محل 

کارشان برای ماشین، خانه و غیره بیمه نامه داشته باشند کمک می کند.
از مزایای این دسته وب سایت ها می توان صدور آنی بیمه نامه در هنگام پرداخت )آسودگی 
برای کاربران( ارسال پیامک های یادآوری در هنگام اتمام بیمه نامه، تمدید بیمه نامه به صورت 
خودکار بدون نیاز به هیچ گونه اقدامی تنها با یکبار ثبت نام در سایت و شارژ کیف پول و 

مزایای بیشمار دیگر اشاره کرد.
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طراحی سایت امالک 7

طراحی سایت خبری 8

این دسته از وب سایت ها برای مشاوران امالک و کلیه افرادی که در این زمینه فعالیت دارند 
بسیار مناسب است و می توانند امالکی که در دست رهن ، فروش و اجاره هستند را در وب 

سایت خود و پیش روی هزاران بازدید کننده و مشتری قرار می دهند. 

از  استفاده  به  توان  می  ها  سایت  وب  قبیل  این  مزایای  از 
فضای اینترنت برای معرفی بیشمار امالک، استفاده 
کاربران  آسان  استفاده  برای  مناسب  بندی  دسته  از 

و تخصصی  مناسب  فیلترهای  از  استفاده  سایت، 
برای دسترسی آسان تر مشتریان به خانه، ویال 

و امالک مورد نظر و مزایای بیشمار دیگر اشاره 
کرد.

این نوع وب سایت ها بیشتراز تبلیغات و نوشته های 
بصری مانند روزنامه ها ، خبر نامه ها ، هفته نامه ها 

و ماه نامه ها استفاده می کردند.
از مزایای این قبیل وب سایت ها می توان به 
انتشار سریع اخبار در فضای وب ، بازدید بسیاد 
کنند  می  ایجاد  ها  این وب سایت  که  باالیی 

تبلیغاتی قدرتمند و  ایجاد فضای  به منظور 
موارد دیگر اشاره کرد.
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طراحی سایت موزیک 9

استفاده  موزیک  و  موسیقی  به  مندان  عالقه  از  دسته  آن  برای  ها  سایت  وب  از  دسته  این 
مختلف  افراد  موزیک  و  آلبوم  انتشار  برای  باشند،  ای  رسانه  خواهند  می  که  کنند  می 
این  مزایای  از  سایتشان.  وب  مختلف  افراد  و  کابران  به  خود  آثار  معرفی  همچنین  و 
جامعه جوان  اقشار  بین  در  سایت ها  وب  قبیل  این  محبوبیت  به  توان  می  ها  سایت   وب 
سازی  وبرند  آسان  انتشار  هنرمندان  موزیک های  و  آلبوم  انتشار  برای  مناسب  فضای  ایجاد 

موزیک شخصی خود و مزایای بی شمار دیگر اشاره نمود.

طراحی سایت کودک 11

طراحی سایت ورزشی 10

این قبیل وب سایت ها برای کودکان و مهد های کودک و همچنین برای نمایش آلبوم کودکان 
استفاده می شود، بیشتر در خواست کنندگان مهد های کودک می باشند.

 ثبت نام آنالین در مهد های کودک 	 
پیگیری مربوط به عملکرد کودکان و وضعیت مهد	 
قرار دادن منطقه مهد بر روی گوگل و همچنین رزومه مهد 	 

برای ثبت نام کودکان و مزایای بیشمار دیگر اشاره نمود.

از این قبیل وب سایت ها بیشتر مجموعه های ورزشی استفاده می نمایند. و با استفاده از آن 
می توانند اخبار و اطالعات و محصوالت خود را در معرض دید کاربران و مشتریان خود قرار 

دهند.
از مزایای آن می توان به ثبت نام آنالین در یک رشته ورزشی خاص، انتقال اخبار و تصاویر روز 

ورزشی به بازدید کنندگان و مشتریان و مزایای بیشمار دیگر اشاره نمود.
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۱۳

طراحی سایت پزشکی ۱۲

ایـن نـوع وب سـایت ها بـرای پزشـکان و کلینیک ها مورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. و باعث 

آسـودگی هـم برای بیمـاران و هم برای پزشـکان می شـود. 

از مزایـای ایـن نـوع وب سـایت هـا مـی تـوان 

بـه  گرفتـن نوبـت ویزیـت بـه صـورت غیـر 

حضـوری بـرای بیمـاران )آسـودگی کار برای 

بیمارانـی کـه نمـی تواننـد چندیـن بـار بـه 

اطالعـات  بایگانـی  نماینـد.(  مراجعـه  مطـب 

بیمـاران و ایجـاد پروفایـل بـرای آنها بـه عنوان 

و  بیمـاران  بـرای  )آسـودگی  ویزیـت  سـابقه 

پزشـکان برای دسترسـی به اطالعات بیماران 

( و مزایـای بیشـمار دیگـر اسـت.

طراحی سایت ریسپانسیو

و  تبلت ها  موبایل،  های  گوشی  انواع  با  سازگاری  و  تطابق  برای  ها  سایت  وب  قبیل  این 
دسکتاپ ها طراحی می شوند، و اکثر وب سایت ها در حال حاضر با این متد طراحی می شوند. 

تطابق هر چه بیشتر با موبایل ها و تبلت ها 

بهینه سازی بهتر به دلیل کاربر پسند بودن سایت

قابلیت کاربری آسان در انواع دستگاه ها
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سئو سایت یا بهینه سازی سایت

یکـی از مباحـث مهم برای داشـتن سـایت موفق، بهینه سـازی سـایت می باشـد. این مبحث 

بـه قـدری مهم و ارزشـمند اسـت که شـما قبل از اینکه یک سـایت داشـته باشـید، ابتـدا باید 

بـه این موضـوع توجه زیـادی بکنید.

سـئو )SEO( در انگلیسـی Search Engine Optimization بـه فارسـی بهینـه سـازی برای 

موتورهای جسـتجو به طور سـاده یعنی وب سـایتی داشـته باشـیم که آن را برای موتورهای 

جسـتجو مانند Google / Yahoo / Bing و سـایر موتورها بهینه کنیم. این بدان معنیسـت 

کـه سـایت شـما بـه گونه ای سـاده شـود کـه موتورهای جسـتجو بتواننـد براحتـی هدف هر 

صفحـه از وب سـایت شـما را در ارتبـاط با کلمـه کلیدی خاص تشـخیص دهند. 

بهینـه سـازی وب سـایت احتیاج بـه متخصصانی دارد، که بیشـتر از اینکه به مسـائل تکنیکی 

 و فنـی در حـوزه سـئو آشـنایی داشـته باشـند، تجربـه باالیـی در ایـن زمینـه داشـته باشـند.

البتـه افـرادی کـه مـی خواهنـد در حـوزه اینترنـت بـه موقعیـت هـای عالـی برسـند، باید در 

حـوزه دیجیتـال مارکتینـگ کـه حـوزه ای وسـیع اسـت و سـئو یکـی از رشـته های آن اسـت 

تخصص داشـته باشـند.
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سایت ورد پرس

وردپرس یک سیستم مدیریت محتوا “Content Management System” یا به اصطالح 
CMS  می باشد. در این نوع طراحی بک اند ما CMSوردپرس می باشد، در صورتیکه می 
خواهید در خصوص CMS اطالعاتی را به دست آورید، صفحه مربوط به آن را مطالعه نمایید. 
به  مربوط  مدیریت محتوای  که  است،  کاربری  پنل  یک  در حقیقت  مدیریت محتوا  سیستم 

سایت را برای تغییرات و اضافه کردن و یا حذف محتوا در اختیار کاربر قرار می دهد.
وردپرس یکی از معروفترین و بهترین CMS ها به شمار می آید. این CMS یک سیستم رایگان 

می باشد ولی از لحاظ پیچیدگی و کاربردی بودن نیاز به داشتن تخصص و تجربه است .
زبان پایه CMS ورد پرس با php می باشد . بین یک وردپرس کار معمولی و حرفه ای تفاوت 

های در خصوص ریز جزئیات وجود دارد.
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سایت ارزان

این نوع طراحی از نظر کلی با وب سایت های حرفه ای تفاوت های اساسی دارد. این دسته از وب سایت 
ها در بیشتر مواقع بر پایه CMS های آماده طراحی می شوند. این دسته از وب سایت ها دارای ویژگی و 

معایبی هستند که در این قسمت معایب و مزایای آن را بررسی می کنیم.

مزایای وب سایت ارزان	 
هزینه معقول و مناسب  ) بین ۱ تا ۳ میلیون ناموت (

سرعت باالی تحویل این دسته از وب سایت ها ) معموال بین یک تا سه هفته (
آموزش سریع نحوه کارکرد با پنل مدیریت وب سایت

معایب این قبیل سایت ها	 
قالب از قبل طراحی شده و با توجه به قالب های موجود شکل وب سایت ایجاد می شود بهینه سازی سایت 

با توجه به وضعیت قالب از قبل انجام شده و برای بهینه سازی بهتر باید هزینه جداگانه پرداخت کنید
امکانات محدودترنسبت به وبسایتهای حرفه ای

البته معایب این دسته از وب سایت ها به این منظور نیست که نمی توان از آن ها استفاده کرد. و امروزه 
بیشتر وب سایت ها با توجه به این سیستم ایجاد شده اند.



 24

ایده پردازان

ارسال پیامک انبوه

بـا توجـه بـه منطقـه، سـن، جنسـیت، شـغل و مـوارد دیگـر شـما می توانیـد پیامک هـای 

تبلیغاتـی آمـاده کـرده و به صـورت انبـوه بـدون نیـاز بـه خرید دسـتگاه ارسـال پیامـک برای 

تعـدادی زیـای از مخاطبیـن ارسـال کنیـد.

بـرای شـروع کافی اسـت یـک پنـل اس ام اس تبلیغاتـی تهیه کرده تـا بتوانید در هر سـاعت 

از شـبانه روز بـرای مخاطـب پیامک ارسـال کنیـد اما اگر بـه دلیل محدودیت وقت و مشـغله 

کاری فرصـت انجـام ایـن کار را نداریـد، می توانید بدون خرید سـامانه ارسـال پیامـک، انجام 

ایـن امـر را بـه مـا   محول نماییـد تا با دقت بـاال و سـریع ترین زمـان ممکن پیامـک تبلیغاتی 

شما ارسـال شود.

در نظر داشـته باشـید که شـما نمی توانید با سـیمکارت شـخصی خـود پیامک انبـوه تبلیغاتی 

ارسـال کنیـد زیـرا باتوجه به قوانین کشـور سـیمکارت شـما مسـدود می شـود و می بایسـت 

از پنـل پیامـک تبلیغاتـی برای انجـام این کار اسـتفاده نمایید.
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تولید محتوا

تولید محتوا چه تاثیری روی سایت دارد؟ 

درست مانند این است که داشتن فروشنده چه 
تاثیری در فروش و سوددهی یک مغازه دار است. 

به  را  شما  سرویس  و  خدمات  که  است  عاملی  محتوا 
مشتریان بالقوه معرفی می کند. بدون محتوای مناسب سایت شما هیچ شانسی برای 

دیده شدن توی گوگل و فضای پر از رقابت کسب و کارهای اینترنتی ندارد. شکل های اصلی 
محتوا در دنیای امروز از قرار زیر است:

محتوای متنی	 
محتوای ویدیویی	 
محتوای صوتی 	 
محتوای تصویری	 

 
تولید محتوا چیست؟ 	 
چرا به محتوا برای سایت و شبکه های اجتماعی نیاز داریم؟ 	 
چطور محتوا تولید کنیم؟ 	 
هزینه تولید محتوا چقدر است؟ 	 
محتوا چه تاثیری بر سئو و بهبود رتبه سایت در گوگل دارد؟ 	 

اگر این صفحه رو مطالعه می کنید به طور قطع حداقل یکبار در ذهنتان با سواالت باال روبرو شده اید. شاید 
فکر می کنید می تواند  یا حداقل  ندارد  مناسبی  ترافیک  و  بازدهی  دارید، ولی وب سایتتان  یک وب سایت 
خیلی بهتر از این ها باشد. شاید هم تازه دارید قدم به دنیای تجارت الکترونیک و کسب و کارهای اینترنتی 

می گذارید. 
اجازه دهید با یک سوال شروع کنیم. برای گرفتن جواب سواالتتون این روزها به کجا مراجعه می کنید؟ به 
احتمال زیاد شما هم مثل خیلی های دیگر شروع به جستجو در گوگل میکنید. خب شما تنها نیستید. گوگل 
به طور متوسط روزانه جواب 4 میلیون سوال کاربرانش در سراسر دنیا را میدهد.وقتی شما توسط گوگل 
چیزی رو جستجو می کنید لینک هایی که در صفحه نتایج نشان داده می شوند محتوا است. چه حواسمون 

باشد چه نه ما روزانه مصرف کننده حجم قابل توجهی از محتوا هستیم.
 تمام این موارد محتوا هستند. محتوا بخش زیادی از زندگی هر روزه ما را تشکیل می دهد. ولی چرا محتوا 
چنین نقش فعالی در زندگی ما دارد؟ محتوا ما رو مطلع نگه می داره، به سواالت ما جواب می دهد، ما را 

سرگرم می کند ، برای گرفتن نتایج به ما راهنمایی  میدهد.
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بررسی تفاوت هاست و سرور

تفاوت هاست و سرور در چیست؟
می توان به این صورت تعریف کرد، هر وب سایتی که در اینترنت حضور دارد، بر روی یک سرور در جایی از جهان 
قرار دارد. بنابراین شرکت ارائه دهنده خدمات هاستینگ شرکتی است که مقادیر زیادی سرور را سازمان دهی 
آنها است مدیریت  ازای هزینه مشخص( در سروری که متعلق به  را )در  می کند و همچنین وب سایت شما 
می کند. این توضیح تا حدودی خالصه است، اما قصد داریم توضیح عمیق تری از زوایای مختلف سرورها و 

هاست ها ارائه دهیم تا بتوانید درک کاملی از این مفهوم و همچنین تفاوت هاست و سرور داشته باشید.

سرور چیست؟
کامپیوترهای سرور در دهه ۱۹۹۰ پدیدار شدند تا آپلود و راه اندازی وب سایت ها در اینترنت را مدیریت کنند. 
سرورها برای تبادل داده های دیجیتالی، از دریافت ایمیل تا ارائه تصاویر با وضوح باال، با یکدیگر در تعامل و 
ارتباط هستند. هر سرور دارای یک دامنه پروتکل اینترنت )IP( است که یک آدرس آنالین منحصر به فرد به 
سرور می دهد. به عنوان مثال اگر www.google.com را در یک مرورگر آنالین تایپ کنید، مرورگر IP منحصر 

به فرد مختص Google را فراخوانی می کند.

هاستینگ چیست؟
حال که با مفاهیم سرور و انواع آنها آشنا شدید، به تعریف هاستینگ و انواع آن می پردازیم. آشنایی با مفاهیم 
هاستینگ تصویر واضح تری از تفاوت هاست و سرور را برای شما ترسیم می کند. میزبانی وب یا هاستینگ 
نوعی سرویس میزبانی اینترنتی است که به افراد و سازمان ها امکان دسترسی به اینترنت را می دهد. سرویس 
میزبانی وب، سرورهای اجاره ای یا اختصاصی را برای استفاده مشتریان فراهم می کند که از طریق دیتاسنتر 

به صورت آنالین باهم ارتباط برقرار می کنند.

منابع یک سرور می تواند بین چندین مشتری به اشتراک گذاشته شود، که سرویس های هاستینگ با ارائه انواع 
مختلف برنامه های میزبانی وب این کار را میسر می کنند. سرویس های میزبانی وب به مشتریان امکان ایجاد 
دامنه را می دهند که از طریق آنها دسترسی به اینترنت را میسر می سازد. بسیاری از کسب و کار های کوچک در 
شروع کار خود از سرویس های میزبانی وب استفاده می کنند تا در هزینه های خود صرفه جویی کرده و کار خود 

را گام به گام اما با موفقیت توسعه دهند.
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دامنه سایت چیست؟

www. :دامنه همان آدرسی هست که شما با وارد کردن آن در مرورگرتان وارد یک سایت می شوید مثال
google.com اجازه دهید دامنه را به زبان ساده تر توضیح دهیم تصور کنید شما قصد دارید یک کسب و 
کار راه اندازی کنید، برای اینکه کسب و کار شما درآمد مناسبی داشته باشد باید آن را در یک منطقه مناسب 

و یک آدرس سر راست که مشتری شما آن را به خاطر بسپارد راه اندازی کنید.

یک آدرس که ویژگی اصلی آن این باشد که کاربر شما بدون دردسر بتواند آن را بیابد، و ترجیح دهد به جای 
اینکه به محل کسب و کار رقیب شما برود، پیش شما بیاید چون شما یک آدرس راحت دارید که مشتری 
شما آن را به خاطر سپرده و احتیاجی نیست خودش را به دردسر بیندازد و همان طور که میدانید این آدرس 
تنها منحصر به فرد برای کسب و کار شما می باشد مثال: بازار، خیابان ۱، پالک ۱ این آدرس فقط و فقط برای 

شما می باشد.

پسوند دامنه
 ir،. پسوند های بسیار زیادی وجود دارند که هر کدام از آن ویژگی های خاص خود را دارند پسوند ها مثل

com. و…

انواع پسوند دامنه
از شرکت  پسوند ها به دسته بندی های مختلفی تقسیم میشوند، اما همه آن ها ملزم به دریافت مجوز 

ICANN می باشند، به پسوند هایی که مجوز رسمی دارند TLD یا )Top Level Domain( می گویند.

پسوندهای عمومی
پسوند های شامل com. به معنی commercials که مناسب فعالیت تجاری می باشد، دامنه net. که به 
معنی network مناسب برای شبکه و در نهایت org. به معنی organization که مخصوص ارگان هاست 
اما نکته حائز اهمیت این است که محدودیت برای ثبت این دامین وجود ندارد و هر کسی میتواند این 

دامین ها را رجیستر کند.
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هزینه و قیمت طراحی سایت 

برای اینکه درباره هزینه یا قیمت طراحی وب سایت توضیحاتی بدهیم باید به مواردی توجه 

نماییم. 

قیمت طراحی وب را عوامل مختلفی مشخص می نمایند که از این عوامل می توان به اشاره کرد:

هاست و سرور انتخابی سایت

طراحی بک اند سایت که با پلت فرم آماده باشد یا کد نویسی اختصاصی

طراحی فرانت اند سایت و اینکه UI سایت چقدر حرفه ای و جذاب باشد

پشتیانی فنی و محتوای سایت، که تا چه میزان فعالیت را شامل شود 

اختصاصی بودن عملکرد سایت و ایجاد اپلیکیشن برای آن

دامنه ها قیمت های متغیری دارند
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هویت بصری)Visual identity( چیست ؟

یکی از نقش های اصلی »برند« یا »تأثیر سازمانی« هر شرکتی را هویت آن شرکت بازی می کند.

در بیشتر موارد، طراحی هویت بر اساس مصالح بصری که در شرکت، کاربرد داخلی دارد به همراه 

مجموعه ای از قواعد )در یک دفترچه ی راهنما( انجام می شود. این قواعد که هویت را می سازند 

معموالً مشخص می کنند که هویت شرکت باید چگونه در رسانه های گوناگون اجرا شود؛ مثال از راه 

تعریف پالت رنگهای تأیید شده، فونتها، لی آوت ها، اندازه ها و یا مواردی از این دست. این قواعد 

تضمین کننده ی پایدار ماندن هویت شرکت است که در عوض، برند را به عنوان کلیتی واحد، قابل 

بازشناسی می کند.

هویت یا »تصویر« شرکت از مواد بصری متعددی ساخته می شود:لوگو )نماد کل هویت و برند(، 

اوراق اداری )سربرگ، کارت ویزیت، پاکت، غیره(، ابزار بازاریابی )بروشور، تراکت، کتاب و وبسایت(، 

محصول و بسته بندی )محصول فروشی و بسته بندیای که با محصول ارائه می شود(، طراحی پوشاک 

)لباسهای واقعی که کارمندان به تن می کنند(، طراحی تابلوها )برای فضای داخلی و خارجی(، پیامها 

و اقدامها )پیامهایی که از طریق راههای ارتباطی مستقیم یا غیر مستقیم مخابره می شوند(، سایر 

انواع ارتباطات )صدا، بو، لمس کردنی ها و …( هر چیز تصویری که در حکم نماینده ی شرکت باشد. 

)مثالً تقویم، ساعت، قلم و …(

همه ی این چیزها هویت را می سازند و باید کلیت برند را پشتیبانی کنند. اما لوگو تمام هویت 

سازمانی و برند را در یک نشانه ی قابل تمیز خالصه می کند. این نشانه، چهرک )آواتار( و سمبل 

تجارت و در حکم کلیت واحد است.

هویت بصری بطور مشخص مربوط به بخش دیداری است که با حس بینایی انسان مرتبط است. 

در هویت سازی میتوان از هر کدام یک از حواس پنجگانه استفاده کرد. به عنوان مثال هویت 

سمعی ، به هویتی اطالق میشود که شما تنها با شنیدن آن را شناسایی میکنید ، مانند ، موزیکی که 

هنگام روشن شدن یک موبایل می شنوید.

زیر مجموعه های هویت بصری :
1- هویت بصری )اهداف و افق ، رنگ سازمانی و… که همگی میتوانند در طراحی هویت بصری نقش داشته باشند(

2- لوگو )نماد ، تصویر(
3-رنگ بندی

4- برند )زمینه فعالیت ، محصول(
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هویت بصری:
شامل تمام مواردی میشود که مخاطب با حس بینایی آن را شناسایی میکند ، مانند ” لوگو ، 
رنگ سازمانی ، ست اداری ، پترن و…” بنابراین میدانیم که هویت بصری ، لوگو و برند کامال 
با یکدیگر متفاوت اند اما هریک در تکامل دیگری موثر است. به عنوان مثال ، رنگی )رنگ 
سازمانی( که برای لوگو استفاده میکنیم ، تکمیل کننده ی بخشی از ماموریتی ست که “لوگو” 

در نمایش هویت بصری به عهده دارد.
میتوان گفت که تمام این عناصر ، تکه های یک پازل هستند و باید در جای درست قرار بگیرند. 
نیازمند چیدمان  با تکه های تعریف شده و منظم نیست که فقط  پازل  پازل یک  این  البته 
درست باشد . در طراحی عناصر هویت بصری که شامل ) لوگو ، ست اداری ، رنگ سازمانی و…( 
میشود گاهی باید از بین المان های نامرتبط و قطعات نامنظم به بهترین ساختار ممکن رسید.

لوگو :
اما نقش بسیار  برند محسوب میشود  برای یک  از طراحی هویت بصری  لوگو جزء کوچکی 
پررنگی دارد به گونه ای که طراحی آن ، ساختار تمام اجزای هویت بصری را تحت تاثیر قرار 
خواهد داد. زمانی که طراحی لوگو به پایان میرسد طراحی دیگر اجزای هویت بصری براساس 
آن شروع خواهد شد. البته ترتیب مراحل طراحی دیگر اجزا میتواند ثابت نباشد اما طراحی 
لوگو قطعا اولین مرحله در طراحی یک پک کامل هویت بصری برای برند خواهد بود. لوگو به 
خودی خود بار بزرگی از نمایش هویت یک برند را به دوش میکشد بنابراین مهمترین بخش 
در طراحی هویت بصری محسوب خواهد شد. طراحی یک لوگوی اصولی و مرتبط با اهداف و 
افق سازمان ادامه ی مسیر طراحی هویت بصری را هموار خواهد کرد. لوگو یک عنصر برجسته 
در هویت بصری بشمار میرود که تغییر )نه بازسازی( آن در آینده با فراز و نشیب های زیادی 

روبرو خواهد بود.
پس یادمان نرود: لوگو، تجارت یا محصولی را در ساده ترین شکل قابل شناسایی میکند.
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رنگ بندی :
رنگ سازمانی بزرگترین بخش هویت بصری را در برمی گیرد و انتخاب دقیق و صحیح آن بسیار 
اما   ، از اهمیت لوگو و طراحی آن کم نمیکند  از طراحی لوگو خواهد بود. این تفسیر  مهمتر 
رنگ سازمانی در هویت بصری بسیار بسیار حائز اهمیت است . شاید با تغییر لوگو در آینده 
بازهم بتوانید به جایگاه خود بازگردید اما تغییر رنگ سازمانی هرگز توصیه نمیشود. دالیل قابل 

توجهی در اینباره وجود دارد.
1- مهمترین عنصری که مخاطب در نگاه اول )ناخودآگاه( به آن توجه می کند رنگبندی است.

2- بخش بسیار وسیعی از هویت بصری را در برمی گیرد که شامل رنگبندی لوگو ، ست اداری ، 
تبلیغات محیطی و اینترنتی ، فرم اداری و … خواهد بود.

3- رنگبندی مهمترین عنصری ست که مخاطب حتی بدون دیدن لوگو می تواند به سرعت برند 
شما را با آن بیاد بیاورد.

4- پراکندگی رنگبندی در طراحی هویت بصری یک نقص بزرگ محسوب می شود ، رنگبندی 
باید مرتبط و دایره ی آن حتی المکان محدود به یک یا دو رنگ باشد.

نکته : در برخی موارد با استفاده از تعدد رنگبندی می توان یک مفهوم را منتقل کرد . به عنوان مثال 
رنگبندی استفاده شده در لوگوی eBay سعی در انتقال یک مفهوم مرتبط با کسب و کارش دارد. 
به هرحال تعدد رنگبندی در طراحی هویت بصری هرگز توصیه نمیشود مگر در مواردی که استفاده 

از رنگ های متعدد ، بهترین گزینه برای انتقال یک مفهوم باشد.
طراحی اوراق اداری نیز یک بخش مهم در هویت بصری ست. معموال مکاتبات رسمی بین شرکت 
که  است  تعامالت  در  دیداری  زبان  یک  واقع  در   . می شود  انجام  اوراق  این  با  ها  سازمان  و  ها 
می تواند در جلب اعتماد بسیار موثر باشد. طراحی ست اداری خود از قواعد و اصولی پیروی میکند 
، اما بخشی از آن که مربوط به هویت بصری می شود ، شامل ارتباط و هماهنگی بین رنگ ها ، الگو 
ها و… در طراحی آن است. معموال از الگوهایی )پترن( در طراحی اوراق اداری استفاده میشود که 
بخشی از بسته ی هویت بصری یک برند را تکمیل می کنند . بهتر است این الگوها بادرنظر گرفتن 

ساختار لوگو طراحی شود.
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عکاسی صنعتی چیست؟

عکاسی صنعتی شاخه ای از رشته عکاسی است که هدف آن عکس برداری از محصوالت، در 
جهت پیشبرد اهداف تجاری و بازاریابی برای کسب و کار یا برند است. در واقع سوژه عکاس، 
همان محصوالت کسب و کار است و هدف جذب و ترغیب مشتری به خرید محصول است. 
البته در برخی از موارد در صورتی که کسب و کار خدمت محور باشد، باز هم از این نوع عکاسی 

برای تبلیغات استفاده می شود.
بنابراین عکاسی صنعتی جنبه بازاریابی و تبلیغاتی دارد و از آن جا که همه روزه استقبال از خرید 
های آنالین بیشتر می شود، وجود عکس های با کیفیت و یونیک از زوایای مختلف محصول 

واقعی، سبب دیده شدن محصول و افزایش احتمال خرید می شود. 
کاتالوگ  طراحی  برای  مناسب  و  می شوند  تهیه  عکاسی صنعتی  اصول  رعایت  با  ها  عکس 

محصول، ژورنال ها، قرارگیری در سایت و سایر رسانه های اجتماعی و بیلبورد      ها هستند.

عکاسی صنعتی مناسب چه کسب و کارهایی است؟
تقریبا همه ی کسب و کارها محصول یا خدمتی را ارائه می کنند که می توان آن ها را به تصویر 
کشید. برای مثال رستوران ها و کافه ها و شیرینی فروشی ها برای تبلیغات خدمت و طراحی 
منو رستوران خود از عکاسی غذا که بسیار پرطرفدار است، بهره می برند. هم چنین این شاخه از 
عکاسی، در صنایع محصول محور همچون تولید مبلمان و سرویس خواب، پوشاک، جواهرات 

و دکوراتیو منزل بسیار کاربرد دارد.
کسب و کار های خدماتی همچون آموزشگاه زبان و موسیقی، موسسات کنکور ، شرکت معماری 
، نمایشگاه ماشین و بنگاه های معامالتی امالک نیز می توانند از این نوع عکاسی برای تبلیغات 

خدمات خود بهره جویند. عکاسی صنعتی در تبلیغات بیشتر کسب و کارها کاربرد دارد.
اگر عکس مطلوب مشتری باشد در مرحله بعدی به توضیحات محصول مراجعه می کند، اما 
اگر عکس برای مشتری جذاب نباشد، احتماال وقت خود را صرف خواندن توضیحات محصول 
نخواهد کرد و شما به همین سادگی مشتری را که به سایت یا صفحه اینستاگرام خود جذب 
این در حالی است که حتی مشتری حاضر نشده توضیحات  از دست می دهید.  اید،  کرده 

محصول شما را بخواند.
بنابراین اگر عکاسی از محصوالت از طرف صاحبین کسب و کارها بی اهمیت تلقی شود یا کار 
عکاسی از محصوالت را خودشان، بدون اطالع از اصول عکاسی صنعتی انجام دهند، ممکن 
است به علت مشتری پسند نبودن عکس ها، مشتریان خود را از دست بدهند. در حالی که 
که  نحوی  به  از محصوالت هستند،  برداری  عکس  در  متخصص  ای،  حرفه  عکاسان صنعتی 

عکس برای مشتری جذاب باشد.
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