!یا تمایل به اوجام یک طراحی سایت کوچک با باالتریه میزان سود فروش در ایىتروت را دارید؟
تغیاسی اص أقات دس صَذگی َحِٕء سٔیکشد ؽًا دس یک پشٔژِ ،يًٓتشیٍ تخؼ اص يٕفقیت ؽًا خٕاْذ تٕد .عاخت
ٔ طشاحی عایت يیُی یا کٕچک ْى يغتثُی اص ایٍ قاػذِ ًَی تاؽذ .اگش تا تّ حال ْشگض عؼی تّ اَجاو ایٍ
کاس َکشدِ ایذ ٔ یا تالػ خٕد تشای طشاحی عایت کشدِ ایذ ،ايا تا ؽکغت يٕاجّ ؽذِ ایذ ،عپظ اجاصِ دْیذ تّ
ؽًا یک ساِ سعیذٌ تّ يٕفقیت َؾاٌ دْى!
ياَُذ اَجاو ْش کاسی ،سآْای دسعت ٔ غهط صیادی تشای اَجاو کاس ٔ پشٔژِ ٔجٕد داسد .اگش اص سٔػ ْای دیگش
اعتفادِ ًَاییذ ،ساِ ْای آعاٌ تش ٔ یا يؾکم تش تشای اَجاو پشٔژِء طشاحی عایت ٔجٕد داسد .تایذ یاد تگیشیذ کّ
ساِ خٕد سا تشای داؽتٍ ٔ عاخت یک يیُی عایت تک ففحّ ای پیذا کشدِ ٔ تذاَیذ کّ ْیچ اعتثُایی دس آٌ
ٔجٕد َذاسد.
ؽًا يی تٕاَیذ صيآَای ْذس سفتّ خٕد سا تذٌٔ ْیچ صحًتی کى کُیذ،انثتّ دس فٕستی کّ کاسْای يُاعة ٔ
فحیح تشای ؽشٔع پشٔژِء خٕد دس َظش تگیشیذ .چیضی کّ دس ایٍ يقانّ تّ آٌ خٕاْیذ سعیذ ایٍ اعت کّ ساِ فحیح
ؽشٔع پشٔژِء طشاحی عایت يیُی ٔ پش عٕد سا پیذا خٕاْیذ کشد.
قذو أل – تقًیى تگیشیذ کّ چشا يی خٕاْیذ طشاحی عایت کٕچک (يیُی عایت) تک ففحّ ای سا یاد تگیشیذ؟داَغتٍ ایُکّ "چشا" ٔ ایُکّ "چگَّٕ" تایذ چُیٍ پشٔژِ ْایی اَجاو گیشد ،تغیاس يٕثش ٔ قاتم کُتشل اعت .تا داؽتٍ
یک ْذف دس رٍْ تشای ؽشٔع پشٔژِء طشاحی عایت ،چیضی تشای کاس کشدٌ تش سٔی آٌ خٕاْیذ داؽتًْ .چُیٍ
خٕاْیذ داَغت کّ چّ صياَی تّ پایاٌ پشٔژِء خٕد يی سعیذ.
اجاصِ دْیذ تشای ؽًا داعتاٌ ؽخقی تّ َاو جک کّ دس تاَک کاس يی کشد سا تشای ؽًا تاصگٕ کُى .جک ْشگض
ْیچ تجشتّ ای دس عاخت ٔ طشاحی ٔب عایت ٔ یا اطالػات صیادی دس يٕسد ایُتشَت َذاؽتًْ .غش جک ،خاَى
نیُذا-دس جُثؼ دختشاٌ تشیتاَیا فؼانیت جذی داؽت .یک سٔص جک دس حال گؾت ٔ گزاس ٔ جغتجٕ دس ایُتشَت تٕد.
ال تّ جک گفتّ تٕد کّ ٔاقؼًا دٔعت داسد ٔب عایتی تشای جُثؼ دختشاٌ تشیتاَیا داؽتّ تاؽذ.
نیُذا قث ً
جک تقًیى گشفت کّ ایٍ ٔب عایت سا تشای ًْغشػ تغاصد ٔطشاحی عایت دس رٍْ جک تثذیم تّ یک ْذف
ؽذ ! 01عال تؼذ ،جک یکی اص تاصاسیاتاٌ ایُتشَتی يٕفق دس تشیتاَیا ؽذ .أ کغة ٔ کاس آَالیٍ سا تّ فٕستی اَجاو
يی دْذ کّ گٕیی ًْیؾّ کاس أ تاصاسیاتی ایُتشَتی تٕدِ اعت .داؽتٍ آٌ ْذف تشای جک یؼُی عاختٍ ٔ
طشاحی عایت تشای ًْغشػ -تاػث ؽذ تا تًايی ايکاَات تشای اَجاو کاس يحیا ؽذِ ٔ دَیای يجاصی تّ سٔی أ
تاص ؽٕد ٔ پاعخ أنیٍ "چشا" سا اص آٌ تگیشد.
قذو دٔو – أل ساِ سفتٍ سا تیايٕصیذ تؼذ تذٔیذ!تا یک طشاحی عایت کٕچک یا يیُی عایت تشای یک  e-bookعادِ ٔ یا یک يحقٕل عادِ ؽشٔع کُیذ .ایٍ
يٕضٕع ؽايم دٔ ػايم تغیاس يٓى يی تاؽذ .اتتذا تایذ ؽاَظ يٕفقیت خٕد سا تا فحثت ْای تیؼ اص حذ ٔ تی
يٕقغ خشاب َکُیذ ٔ دٔياً ایٍ کّ قادس خٕاْیذ تٕد کّ دس طٕل اَجاو پشٔژِ ،سَٔذ پیؾشفت آٌ سا تثیُیذ.
ایٍ دٔ ػايم دس يیضاٌ يٕفقیت ؽًا تغیاس تاثیشگزاس ٔ حیاتی يی تاؽذ .يؾاْذِء پشٔعّء اَجاو عشیغ طشاحی
عایت کٕچک (يیُی) تغیاس ْیجاٌ اَگیض ٔ تا اَگیضِ خٕاْذ تٕد .تُٓا دس چُذ سٔص ٔ یا حذاکثش دٔ ْفتّ يی تٕاَیذ
أنیٍ ٔب عایت يیُی خٕد سا ساِ اَذاصی ٔ تّ اجشا دس آٔسیذ .اَجاو دٔتاسِ ٔ دٔتاسِء ایٍ کاس احغاط خٕتی تّ ؽًا

خٕاْذ داد.
قذو عٕو – ْش سٔص یاد تگیشیذ ٔ اَجاو دْیذيٓى َیغت کّ يطانة سا اص کجا آيٕختّ ایذ ،اص کتاب ،دٔسِ ْای آيٕصؽی ٔ ...دس ٔاقغ ؽًا َیاص داسیذ کّ ْش سٔص
چیض جذیذی دس ایٍ يٕسد طشاحی عایت یاد تگیشیذًْ .چُیٍ ْش سٔص کاسی تش سٔی پشٔژِ تشای پیؾثشد آٌ اَجاو
دْیذ ٔ افالً يٓى َیغت کّ ایٍ کاس چقذس کٕچک تاؽذ .اکثش افشاد تّ عادگی دس اَجاو أنیٍ پشٔژِء طشاحی
عایت يیُی َاايیذ يی ؽَٕذ ،فشفًا تّ ایٍ دنیم کّ چُذ سٔص ایٍ کاس سا تّ حال خٕد سْا کشدِ ٔ دیگش ْشگض تّ آٌ
تاص ًَی گشدَذ .
ایٍ تشخٕسد تاثیش تغیاس تذی تش سٔی سٔیا ْای ؽًا خٕاْذ داؽت .تُاتشایٍ اگش ْش سٔص کًی تش سٔی پشٔژِ طشاحی
عایت کٕچک خٕد کاس کُیذ ،پشٔعّء اَجاو پشٔژِ پیؾشفت يُاعثی خٕاْذ کشد .تا اَجاو آٌ ٔ پیگیشی ٔ تالػ،
ْشگض دس ایٍ ساِ يتٕقف َخٕاْیذ ؽذًْ .چُیٍ يی تٕاَیذ صياَی تشای سفغ يؾکالت کٕچک ٔ یا اختالالت تٕجٕد
آيذِ اختقاؿ دْیذ.
ًْچُیٍ قادس خٕاْیذ تٕد تشای سعیذٌ تّ ْذف ٔ اَجاو فحیح کاس ،پشٔژِ سا تّ تخؾٓای کٕچک تش تقغیى کشدِ ٔ
قذو تّ قذو پیؼ تشٔیذ .دس ایٍ فٕست تًايی يشاحم پشٔعّء خٕد سا يؾخـ کشدِ ٔ يی تٕاَیذ ْذف َٓایی خٕد
سا دیذِ ٔ تّ آٌ َضدیکتش ؽٕیذ.
َتیجّ گیشی :اگش ٔاقؼًا يی خٕاْیذ تیايٕصیذ کّ تّ چّ فٕستی طشاحی عایت اَجاو دْیذ ،ایٍ عّ يشحهّ يی
تٕاَیذ تّ يٕفقیت ؽًا کًک صیادی ًَایذ .فقط تأس داؽتّ تاؽیذ کّ قادس تّ یادگیشی ْغتیذ ٔ تٕاَایی اَجاو آٌ
سا ياَُذ دیگش کاسْا داسیذ .کاس عختی َیغتْ -ى دسآيذتاٌ تاالتش خٕاْذ سفت ٔ ْى تّ يٕفقیت ْای ؽخقی
ؽًا اضافّ خٕاْذ ؽذ.
پشداخت اسائّ دُْذِ ساِ كاسْاي تجاست انكتشَٔیك ٔ فشٔػ يجاصي
ْى اكٌُٕ تشاي يؾأسِ سايگاٌ تًاط حافم فشيائیذ:
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