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با داشتن سایت گردشگری
مسافرت یکی از کارهایی است که هر کسی می تواند با انجام آن لذت ببرد .اگر مدت زیادی
مسافرت نروید مطمئن باشید مغز شما تنفس واقعی نخواهد داشت .گاهی وقت ها در اینترنت می
بینید که یک سری از سایت ها تجربیات مسافران را از مسافرت به نقطه ای خاص به نمایش
می گذارند اینها همان سایت های گردشگری هستند .طراحی سایت های گردشگری یک بستر
جدید و فوق العاده در صنعت توریسم می باشد که در ایران به تازگی در حال شکل گیری است.
این روزها بارها شاهد این بوده اید که در فضای مجازی و بخصوص اینستاگرام ،پیج های
گردشگری وجود دارند که یا زیر نظر سازمان گردشگری و جهانگردی مستقیما فعالیت می کنند
و یا مستقل هستند .در هر صورت هدف نهایی همه ی اینها یک چیز مشترک خواهد بود ،آن هم
رشد و اعتالی فرهنگ توریسم و گردشگری و ایجاد بستری برای معرفی مکان های گردشگری
و یا جذب مشتری و توریسم .این هدف چیز کمی نیست و می توان از همین طریق امکانات

زیادی را برای مسافران و گردشگران ایجاد کرد تا دچار سردرگمی نشوند .حتی ایجاد چنین
بسترهایی در فضای مجازی می تواند اشتغال زا باشد و ارز آوری بسیاری برای کشور داشته
باشد .نمونه های واقعی آن را می توان در کشورهایی مثل تایلند و استرالیا و یا کشورهای
اروپایی دید .حتی کشور ترکیه با وجود اینکه هم مرز با ایران است ولی در صنعت توریسم و
گردشگری بسیار موفق تر از ایران عمل کرده و سالیانه میزان زیادی ارز آوری از این طریق
انجام می دهد .تمام این مسائل را گفتیم تا به این نکته برسیم که بگوییم صنعت توریسم و
گردشگری بسیار بستر مناسب جهت انجام کار می باشد.

مزایای طراحی سایت گردشگری برای آژانس ها
یکی از نیازهای اساسی تمام آژانس های مسافرتی و دفاتر خدمات جهانگردی این است که بتوانند
در یک جای امن و پر طرفدار برای خود تبلیغ کنند تا جذب توریست و مسافر داشته باشند .این
جای مناسب همان پیج های اینستاگرامی هستند اما اگر بخواهیم یک جای مناسب و امن تر از
اینستاگرام را داشته باشیم باید به سراغ سایت های گردشگری برویم .سایت های گردشگری
همان مکان مجازی و اینترنتی امن و مناسبی هستند که می توانند صنعت توریسم کشور را
دگرگون کنند .داشتن چنین سایتی نیازمند متخصصان حرفه ای است .طراحی سایت گردشگری
می تواند بسیار درآمد زا باشد .اگر به تازگی قرار است وارد چنین فضایی شوید ،حتما باید یک
سایت در این زمینه داشته باشید .کمترین میزان درآمد شما می تواند از تبلیغات آژانس های
مسافرتی باشد ،در غیر این صورت میزان درآمد برای شما از یک سایت گردشگری باالتر از
تصورات شما خواهد بود .در این مقاله چند مورد از مزایای داشتن یک سایت گردشگری را
ذکر می کنیم تا بدانید قرار است چه گنجی داشته باشید:







یک سایت گردشگری مکانی برای تبلیغات آژانس های مسافرتی است که می تواند درآمد
خوبی برای شما داشته باشد و همچنین بازدیدکنندگان سایت تان باال خواهد رفت.
معرفی مسافرخانه ها و هتل ها هم درآمد زایی خوبی در این سایت خواهد داشت.
قرار نیست فقط تبلیغات آژانس ها را داشته باشید .می توانید امکان فروش بلیط های
مسافرتی هم در آن بگذارید.
انعقاد قرارداد با اماکن مختلف برای معرفی مکان های تفریحی شاد و مفرح مثل کنسرت
ها ،تئاترها یا شهربازی ها و هر جایی که می تواند مسافران و توریست ها را برای چند
ساعت سرگرم کند.
معرفی خدمات مختلف مثل مطب پزشکان و بیمارستان و کلینیک ها و ارائه ی تخفیفات
ویژه به مسافران در این زمینه شاید در ابتدا بگویید که چه ربطی بین گردشگری و

توریست و اماکن درمانی و مطب پزشکان وجود دارد ،خیلی خالصه بگوییم که تصور
کنید شما وارد یک شهر جدید شده اید تا چند روزی را در آنجا خوش بگذرانید .ناگهان
بیمار می شوید و نمی خواهید از خدمات بیمارستان های عمومی استفاده کنید .شاید
دوست داشته باشید به کلینیک خاص یا مطب پزشک خاصی بروید و از تخفیفات ویژه
ای که در سایت گردشگری مورد نظرتان بوده استفاده کنید .باز هم یک مثال ملموس تر
بزنیم :شاید بارها شنیده باشید ،خدمات دندانپزشکی در کشورهای اروپایی و آمریکایی
بسیار باالست .بسیاری از توریست ها وقتی وارد ایران می شوند به دندان پزشکان
مراجعه می کنند و عالوه بر گردشگری ،دندان های خود را درست می کنند.
این ها فقط نمونه ای کوچک و ناچیز از مزایای طراحی و داشتن یک سایت گردشگری است.
خیلی از مزیت ها و امکانات دیگری نیز وجود دارد که می توانید با مراجعه به سایت های
گردشگری آن ها را مشاهده کنید.

تفاوت سایت گردشگری با سایت آژانس های مسافرتی

اگر بخواهیم به شکل ساده این تفاوت را بیان کنیم می توانیم بگوییم که آژانس های مسافرتی که
به صورت فیزیکی وجود دارند و ممکن است در کنار کار خود سایت هم داشته باشند ،می توانند
خدمات خود مانند قیمت بلیط و تورها را معرفی کنند و از این طریق درآمد کسب کنند اما سایت
های گردشگری با معرفی مکان های گردشگری کشور ها و شهرهای مختلف و اماکن دیدنی
سعی می کنند برای آن منطقه حس نیاز به گردش و دیدن ایجاد کنند تا سازمان گردشگری برای
آن منطقه تورهای مسافرتی طراحی کند و این تورها در دفاتر آژانس مسافرتی یا همان سایت
گردشگری به مسافران و متقاضیان ارائه شود .سایت گردشگری بیشتر برای معرفی و تبلیغات
است اما سایت آژانس مسافرتی برای ارائه ی خدماتی همچون فروش بلیط و  ...می باشد.

یک سایت گردشگری چه خدماتی ارائه می کند؟

در سایت های گردشگری که می توانند مستقیما زیر نظر سازمان گردشگری فعالیت کنند،
خدمات مختلفی ارائه می گردد .خدماتی نظیر:









تبلیغات :این تبلیغات می تواند گسترده باشد و عالوه بر اماکن تفریحی ،شامل مکان های
خصوصی مثل کلینیک ها و مطب پزشکان و پیراپزشکان و خیلی از فروشگاه ها و
جاهای دیگر را شامل شود.
ایجاد تورهای مسافرتی جذاب و مشتری پسند
معرفی مکان های دیدنی
معرفی آژانس های مسافرتی
ارائه ی بلیط و تخفیفات ویژه
تعویض ارز و درخواست ویزا
خدمات حمل و نقل مسافران و رزرو هتل و مسافرخانه

نیز از خدمات بی نظیر یک سایت گردشگری می باشد.

کالم آخر
تیم متخصص وب وایت در جهت افزایش و جلب رضایت مشتریان گرامی تالش می کند تا
بهترین و با کیفیت ترین خدمات را ارائه دهد .تیم وب وایت آماده است تا به صورت اختصاصی
در زمینه ارائه طراحی سایت گردشگری 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 .اگر شما در رابطه با نحوه ی طراحی سایت
گردشگری 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.
همچنین 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 کامالا
حرفه ای کارشناسان ما به سواالت شما پاسخ بدهند.

 3نکته ای که شما در این مقاله فرا گرفته اید :
 .1توریسم و گردشگری درآمد زایی باالیی دارد :
گردشگری و توریسم از هر نظر در کشور های در حال توسعه و بخصوص کشور ایران جایگاه
درآمد زایی باالیی دارد فقط باید این جایگاه را بدست آورد و درآمد زایی کرد.
 .2خدمات گردشگری در سایت گردشگری بسیار وسیع می باشد :
خدمات سایت گردشگری فقط به فروش یا معرفی چند مکان خالصه نمی شود .می توان با راه
اندازی قسمت های مهمی همچون توریسم درمانی ،از سایت گردشگری درآمد کسب کرد.
 .3طراحی سایت گردشگری کار متخصصان حرفه ای است :
اگر طراحی سایت گردشگری را به متخصصان با تجربه بسپارید مطمئن باشید نکته ای از قلم
نخواهد افتاد و با پشتیبانی عالی می توانید سایت را مدیریت کرده و از آن درآمد بدست بیاورید.

