طراحی سایت با دروپال در اصفهان
نام نویسنده :زهرا شریفی
طراحی سایت با دروپال ،ورد پرس و جومال در اصفهان به عنوان
سه سیستم مدیریت محتوا به طور روز افزون در حال افزایش
است .بیشتر شرکت ها ،سازمان ها ،نهاد ها و برند های شرکتی
معروف و مطرح در کل جهان ،این سیستم های استاندارد و معتبر
را برای طراحی سایت های خود انتخاب کرده اند .شما قطعا با
جست و جوی کلمات کلیدی طراحی سایت در اصفهان ،طراحی
سایت استان اصفهان و شرکت طراحی وب سایت در اصفهان و
 ...به این صفحه از سایت ما وارد شده اید؛ بنابراین قطعا تمایل

دارید که برای کسب و کار خود در اصفهان ،شهر نگین انگشتری
یک سایت حرفه ای طراحی کنید و یا یک سایت برای کسب و کار
خود دارید که نیاز به طراحی مجدد و ویرایش سازی دارد .مطمئن
باشید از آمدن به این سایت و اعتماد به تیم فوق حرفه ای وب
وایت هرگز پشیمان نخواهید شد.

سایت حرفه ای با دروپال در اصفهان

اصفهان نصف جهان عروس شهرهای باستانی کشور و شهر
گنبدهای فیروزه ای است که دنیایی از هنر ،صنایع دستی ،آثار
تاریخی و زیبایی های طبیعی در آن وجود دارد و از لحاظ صنعتی
و تجاری دومین شهر مهم کشور است.
طراحی سایت پله ای میان شما و دنیای دیجیتال مارکتینگ است
و به عنوان یکی از اساسی ترین قدم ها برای ورود به دنیای
دیجیتال مارکتینگ شناخته شده که در واقع برای راه اندازی کسب
و کار آنالین در اصفهان ،طراحی سایت اولین و ضروری ترین مرحله

می باشد که باید بر اساس فرهنگ بومی اصفهان و تجربه کاربری
مناسب ،جهت دسترسی بیشتر خدمات برای کاربران انجام شود.
جذب مشتری در صورتی انجام می گیرد که طراحی سایت ،جذاب
و با امکانات فوق العاده عرضه شود.

دروپال چیست؟
دروپال ( )Drupalیک سیستم کدباز جهت مدیریت محتوای سایت
ها است که به شما بدون نیاز به دانستن زبان برنامه نویسی،
امکان مدیریت و طراحی انواع مختلف وب سایت ها را خواهد
داد .دروپال نیز مانند وردپرس و جومال به زبان  PHPبرنامه نویسی
شده است و شما اگر برنامه نویسی  PHPرا بلد باشید می توانید
به راحت ترین شکل ممکن آن را توسعه دهید.

طراحی سایت اداری در اصفهان
امروزه با استفاده ی همگانی اینترنت و برپایی دولت الکترونیک
و پیشرفت روز افزون تکنولوژی ،وجود پورتال و وب سایت برای
تمامی ادارات امر ی ضرور ی است و اگر کسب و کاری نتواند حضور
مؤثر ی در طراحی سایت خود داشته باشد از رقبای خود عقب می
ماند.
یک وب سایت معتبر و استاندارد باید عالوه بر اطالع رسانی بسیار
حرفه ای ،امکان انجام امور ی که در گذشته به صورت حضور ی بوده
را به صورت آنالین قرار دهد .همچنین وب سایت ها با هدف

حذف کاغذ باز ی برای ارائه خدمات بهتر به ارباب رجوع و صرف
هزینه رفت و آمد ساخته شده اند.

الزم به ذکر است تنها ارباب رجوع ،کاربر یک سایت نیست بلکه
کارمندان یک کسب و کار نیز با هدف رفع نیاز و حل مشکالت می
توانند فعالیت های خود را به صورت آنالین و با اتالف وقت کم تر
انجام دهند.

هدف از طراحی سایت شرکتی

هدف اصلی طراحی وب سایت شرکتی در اصفهان ،ثبت جلوه ای
ماندگار از تجارت در ذهن مخاطبان است .طراحی یک وب سایت
شرکتی باید به گونه ای باشد که اگر مشتری بدون ذهنیت قبلی از
فعالیت شما در دنیای واقعی و برای اولین بار از طریق وب سایت
با برند شما آشنا شد ،با تصویر ی منحصر به فرد از کسب و کار و
نحوه ی طراحی آن مواجه شود.

اگر مخاطبان در اولین دیدار خود از سایت شما متوجه خالقیت
در طراحی وب سایت شوند ،تصویر ی که از برند شرکت در ذهن
آن ها ساخته می شود از ابتدا ایده آل و جذاب خواهد بود و قطعا
آن را از ذهن خود پاک نخواهند کرد.

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی
دیگر برای رشد کسب و کار ،نیاز ی به سرمایه گذار ی اولیه ندارید.
با طراحی یک سایت فروشگاه اینترنتی حرفه ای می توانید کسب
و کار خود را به راحتی در بستر دیجیتال رشد دهید .هیچ فرقی
نمی کند که فعالیت شما در چه حوزه ای است ،شما می توانید با
طراحی سایت فروشگاهی خود ،سود خوبی به دست آورید و نتیجه
ی مطلوبی مشاهده کنید.

تیم تخصصی وب وایت در تالش است که نقش تأثیرگذار ی در
رونق کسب و کارهای کوچک و بزرگ شما داشته باشد .بیشتر افراد
فکر می کنند فروش اینترنتی فقط برای کاالهای خاص که معموال
قیمت پایینی دارند و یا کمیاب هستند جواب می دهد .نه این
گونه نیست بلکه فروشگاه های اینترنتی موفق در سرتاسر ایران
فروشگاه هایی هستند که خدمات متفاوتی را به فروش می رسانند.

دومین رکن اساسی هر تجارت

دومین رکن اساسی هر تجارت ،یک سایت حرفهای و تأثیرگذار
است .طراحی یک سایت زیبا عالوه بر آن که حس زیباشناسی
مخاطب را تحریک میکند سبب میشود که تصویر خوبی از شما
و کسب و کارتان در ذهن مشتریان حک شود و هر گاه در مکانی
برند شما را می بینند و یا اسمی از شما و کسب و کار شما می
شود با نگاهی مثبت در مورد شما سخن بگویند.
زمانی که شما یک تصویر منحصر به فرد در ذهن مخاطبان خود
داشته باشید قطعا در کسب و کار خود نیز به موفقیتی منحصر به
فرد خواهید رسید.

سخن پایانی
اگر در اصفهان دارای کسب و کار هستید و هنوز سایتی با دروپال
را برای کسب و کار خود طراحی نکرده اید منتظر از یاد رفتن کسب
و کار خود باشید زیرا رقبای شما با طراحی یک سایت خوب به

سرعت از شما جلو خواهند زد و شما کم کم ورشکست می شوید.
بنابراین تا فرصتی برای پیشرفت کسب و کار خود دارید یک سایت
خوب طراحی کنید و نگران مشکالت و یا چگونگی طراحی سایت
خود نباشید زیرا تیم تخصصی وب وایت در تمامی مراحل ،همگام
شما می شود و نگرانی ها را از شما دور می کند پس با ورود به
سایت  www.webwhite.irبا دریافت مشاوره ی رایگان ما و یا
تماس با شماره تلفن  09130077913و  031-91010620با ما در ارتباط
باشید.
تیم فوق حرفه ای وب وایت با بهره گرفتن از بهترین متخصصین
طراحی سایت و تولید محتوا به شما در تمامی زمینه های طراحی
سایت کمک می کند.

پنج نکته ای که در این مقاله فرا گرفتید:
• طراحی سایت با سه سیستم مدیریتی
طراحی سایت با دروپال ،ورد پرس و جومال در اصفهان به عنوان
سه سیستم مدیریت محتوا به طور روز افزون در حال افزایش
است.
• طراحی سایت حرفه ای با دروپال در اصفهان
طراحی سایت پله ای میان شما و دنیای دیجیتال مارکتینگ است
که به عنوان یکی از اساسی ترین قدم ها برای ورود به دنیای
دیجیتال مارکتینگ شناخته شده و در واقع برای راه اندازی کسب
و کار آنالین در اصفهان طراحی سایت ضروری ترین مرحله می

باشد.
• دروپال چیست؟
دروپال ( )Drupalیک سیستم کد باز جهت مدیریت محتوای سایت
ها است.
• طراحی سایت اداری در اصفهان
پورتال و وب سایت برای ادارات امر ی ضرور ی است و اگر کسب
و کاری نتواند حضور مؤثر ی در طراحی سایت خود داشته باشد از
رقبای خود عقب می ماند.
• دومین رکن اساسی هر تجارت
دومین رکن اساسی هر تجارت ،یک سایت حرفهای و تأثیرگذار است.

