طراحی سایت تبلیغاتی
نویسنده  :مرجان عمادی
طراحی سایت تبلیغاتی وجهه کاربردی در دنیای امروز!
امروزه در فعالیت های تجاری و صنعتی که دو اصل مهم در این فعالیت ها سرعت و
رقابت می باشد ،طراحی سایت تبلیغاتی یک وجهه کاربردی به خود گرفته است .می
بایست برای این که بتوانیم فعالیت های تجاری خود را رشد دهیم ،سطح کیفی و عملکردی
و همچنین میزان فروش محصوالت و خدمات خود را تا حد ممکن افزایش دهید .جهت باال
بردن میزان سودآوری ،فروش و بازاریابی ،می بایست به طور کامل با استراتژی ها و
تکنیک های عرصه تبلیغاتی آشنا شوید و یا می توانید از مشاوران و متخصصان این
حوزه کمک طلب کنید.

ابتدا قبل از شروع توجه کردن به این موضوع که طراحی سایت تبلیغاتی همانند دیگر
حرفه ها نیز در دنیای مدرن امروزی نیازمند تخصص های کامال حرفه ای می باشد،
بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد .بهتر است در شروع کار پیش از انجام هر کار دیگری،
ابتدا با شاخصه های طراحی سایت تبلیغاتی حرفه ای و همچنین طراحی سایت شرکتی را
کامال آشنایی داشته باشید و در این صورت بتوانید با دید گسترده تری اقدام به طراحی
سایت مورد نظر خود کنید.

وب سایت باید حس اعتماد را در مخاطبان بیدار کند!

پایه و اساس طراحی سایت تبلیغاتی ،آشنایی مخاطبین با سبک کاری ویژه و همچنین
شخصیت برند منحصر به فرد شما است .در وب وایت شما به سادگی می توانید با طراحی
سایت به صورت اختصاصی پیام خود را با دقت و به درستی به مشتریان و کاربران خود
منتقل کنید .همچنین شما می توانید با داشتن یک سایت کامال حرفه ای و تخصصی ،کلیه
نیاز های مشتریان و کاربران خود را به خوبی پوشش دهید و برند و شغل خود را به
خوبی و کامال حرفه ای به مخاطبین و مشتریان نشان دهید .تیم حرفه ای و متخصص وب
وایت در کنار شما است تا مشتریان خود را با ایجاد حس عالی و فوق العاده و همچنین
ایجاد حس اطمینان از طریق ساختن تصویر کاملی از نمونه کار ها ،محتوا های فوق
العاده ،خدمات آنالین و همچنین توجه به اصول تبلیغات ،به سایت تبلیغاتی خود جذب کنید.

سبک های اصلی تبلیغات و طراحی سایت تبلیغاتی

عرصه تبلغات امروزی از روش ها و سبک های مختلفی جهت رسیدن به اهداف مورد
نظر کمک می گیرد .از جمله ای این شیوه ها شامل :تبلیغات کالسیک ،تبلیغات چریکی،
تبلیغات نامحسوس ،تبلیغات ویروسی ،تبلیغات شفاهی و تبلیغات اینترنتی و آنالین که در
واقع طراحی سایت های تبلیغاتی در جمع تبلیغات آنالین قرار دارد.
همچنین تبلیغات اینترنتی همانند دیگر تبلیغات نیز دارای مدل های گوناگونی می باشد که
شامل:










انجام تبلیغات به صورت کلیکی
انجام تبلیغات به صورت ایمیلی (ایمیل مارکتینگ)
انجام تبلیغات بنری در سایت های مختلف
انجام تبلیغات به صورت متنی
انجام تبلیغات به صورت ارائه کاتالوگ دیجیتال
انجام تبلیغات از طریق بهینه سازی و سئو
انجام تبلیغات به صورت سیستم تبلیغاتی «پاپ آپ»
انجام تبلیغات به صورت ویدئو آنالین
انجام تبلیغات به صورت همکاری در فروش محصوالت سایت ها

چرا تیم وب وایت؟

گروه مهندسی حرفه ای وب وایت به شما این اطمینان را می دهد تا به صورت کامال
حرفه ای و مطابق با خواسته شما در هر زمینه ای به شما کمک کند .تیم متخصص وب
وایت آماده ارائه مشاوره تخصصی در زمینه کسب و کار شما است .اگر شما در هر زمینه
ای با مشکل مواجه شدید و یا نیاز به مشاوره داشتید ،می توانید با ما تماس حاصل فرمایید
تا مشاوره های الزم را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

سخن پایانی
تیم متخصص وب وایت در جهت افزایش و جلب رضایت مشتریان گرامی تالش می کند
تا بهترین و باکیفیت ترین خدمات را ارائه دهد.
تیم وب وایت آماده است تا به صورت اختصاصی در زمینه طراحی سایت های مختلف به
شما کاربران عزیز مشاوره دهد .شما می توانید جهت درخواست مشاوره به بخش مشاوره
در سایت مراجعه کنید و از خدماتی که در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم نهایت استفاده
را بکنید .همچنین اگر شما در رابطه با طراحی سایت تبلیغاتی و یا سایر خدمات سوالی
داشتید ،می توانید پیشنهادات خود را با ما در بخش نظرات به اشتراک بگذارید .منتظر
انتقادات و پیشنهادات فوق العاده شما عزیزان هستیم.
شما عزیزان می توانید برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان با شماره
 09304852006یا شماره  031-91010620تماس حاصل فرمایید و یا به نشانی
 info@webwhite.irایمیل بزنید تا در کمترین زمان حداکثر  24ساعت به صورت
کامالً حرفه ای کارشناسان ما به سواالت شما پاسخ بدهند.
ممنون که تا پایان ما را همراهی کردید.

چهار نکته ای که شما در این مقاله یاد گرفته اید :
 .1طراحی سایت تبلیغاتی وجهه کاربردی در دنیای امروز!
امروزه در فعالیت های تجاری و صنعتی که دو اصل مهم در این فعالیت ها سرعت و
رقابت می باشد ،طراحی سایت تبلیغاتی یک وجهه کاربردی به خود گرفته است .می
بایست برای این که بتوانیم فعالیت های تجاری خود را رشد دهیم ،سطح کیفی و عملکردی
و همچنین میزان فروش محصوالت و خدمات خود را تا حد ممکن افزایش دهید.
 .2وب سایت باید حس اعتماد را در مخاطبان بیدار کند!
پایه و اساس طراحی سایت تبلیغاتی ،آشنایی مخاطبین با سبک کاری ویژه و همچنین
شخصیت برند منحصر به فرد شما است .در وب وایت شما به سادگی می توانید با طراحی
سایت به صورت اختصاصی پیام خود را با دقت و به درستی به مشتریان و کاربران خود
منتقل کنید.
 .3سبک های اصلی تبلیغات و طراحی سایت تبلیغاتی
عرصه تبلغات امروزی از روش ها و سبک های مختلفی جهت رسیدن به اهداف مورد
نظر کمک می گیرد .از جمله ای این شیوه ها شامل :تبلیغات کالسیک ،تبلیغات چریکی،
تبلیغات نامحسوس ،تبلیغات ویروسی ،تبلیغات شفاهی و تبلیغات اینترنتی و آنالین که در
واقع طراحی سایت های تبلیغاتی در جمع تبلیغات آنالین قرار دارد.
 .4چرا تیم وب وایت؟
گروه مهندسی حرفه ای وب وایت به شما این اطمینان را می دهد تا به صورت کامال
حرفه ای و مطابق با خواسته شما در هر زمینه ای به شما کمک کند .تیم متخصص وب
وایت آماده ارائه مشاوره تخصصی در زمینه کسب و کار شما است.

