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بهينه كردن نسخه موبايلى سايتتان بايد فرآيند پويايى باشد. از تحليل هاى مخصوص اين موضوع و 
همچنين بازخورد كاربران براى بهبود سايتتان كمال استفاده را بكنيد. اين امر مهم موجب وفادارى و بازديد 

منبع: هرچه بيشتر كاربران از سايت شما خواهد شد. 
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راهنمايى براى بهينه كردن نسخه موبايلى سايت كسب وكار شما

بياييد شروع كنيم: تجارت موبايلى
اگر سايت شما روى تلفن هاى همراه نمايش داده نمى شود، 
موقعيت مهمى را از دست داده ايد. اگر وب سايت شما روى 
موبايل قابل دسترسى است، اما كاربران تجربه خوبى با آن 
ندارند، باز هم شما مشتريان خوبى را از دست داده ايد، اما 
به راحتى  اين است كه  براى شما  نباشيد، خبر خوب  نگران 
ايجاد  سايت تان  براى  موبايلى  خوب  نسخه  يك  مى توانيد 

كنيد. كافى است مسير زير را دنبال كنيد: 

چرا بايد مواظب باشيم، وب سايت مان روى موبايل به درستى نمايش داده شود؟ براى اينكه عدم انجام اين كار باعث خواهد شد،
مشتريانمان را از دست بدهيم. به آمار زير توجه كنيد: 

تعداد زيادى پالگ اين و اپليكيشن وجود دارد كه مى تواند مشكالت شما را برطرف كند. لزوما به تغييرات در كدهاى برنامه نويسى 
سايت نيازى نيست. 

محتواهايى را اولويت بندى كنيد كه كاربران موبايلى سايت شما آنها را جست وجو مى كنند. سايتتان را تحليل كنيد و ببينيد كاربران قبلى شما 
چه چيزى روى سايت شما مشاهده يا جست وجو كرده اند.  اصلى ترين فعاليت ها روى تلفن هاى هوشمند: 

قبل از اينكه طراحى جديد سايت را معرفى يا جايگزين كنيد، آن را روى 
دستگاه هاى گوناگون موبايل با سيستم عامل هاى مختلف تست كنيد. 
عمومى ترين سيستم عامل هاى مورد استفاده در موبايل هاى هوشمند كه 
بايد در تست شما مورد بررسى قرار بگيرند، به شرح زير است: 

براى شكار كاربران، سايتتان را به گونه اى طراحى كنيد كه به سرعت 
بارگذارى شود (كند نباشد) و كاربران بتوانند به سرعت به اطالعات 
موردنظرشان دسترسى پيدا كنند. چند درس كاربردى را در اين زمينه 
در زير ببينيد: 

سهم سيستم عامل هاى مختلف در بازار تلفن هاى هوشمند در سال 2014 
NETMARKETSHARE به نقل از

مشكالت نسخه موبايلى وب سايت، به اعتبار شركت ها لطمه مى زندرشد استفاده از اينترنت موبايلى

از افرادى كه تلفن همراه دارند، از موبايلشان
به اينترنت متصل مى شوند. 

با شركت خدمات هاستينگ تان 
مشورت كنيد و پيشنهادهايشان 

را دريافت كنيد. 

اگر شما مدير سايت مستقلى 
داريد، به پيشنهادهايى كه ارائه 

مى كند، توجه كنيد. 

از كاربران موبايلى اينترنت، دست كم يك سايت را 
معرفى مى كنند كه براى استفاده از آن روى موبايل 

مشكل دارند. 

از كاربران اينترنتى موبايل مى گويند، اغلب براى 
آنالين شدن از موبايلشان استفاده مى كنند. 

از كاربران موبايلى اينترنت، بعد از يك تجربه بد، از 
سايت هاى رقيب استفاده مى كنند.

دسترسى به اطالعات محلى 
(نقشه، راه)

جست وجوى اطالعات
كلى و عمومى

مشاركت در
شبكه هاى اجتماعى

تعداد افراد بزرگسالى كه از تبلت استفاده 
مى كنند روزبه روز بيشتر مى شود، بنابراين 

روى تبلت  هاى مختلف نيز تست خود را 
فراموش نكنيد. 

عناصر اصلى برند خود را در مقايسه با سايت 
اصلى تان حفظ كنيد (مثل رنگ و طرح كلى).

حتما ديدن سايت به 
شكل اصلى (دسكتاپ) را 
به عنوان انتخاب در معرض 

ديد قرار دهيد. 

سايت را به گونه اى طراحى 
كنيد كه به راحتى ديده شود. 
استفاده از فضاى خالى سفيد 
و متن كوتاه را جدى بگيريد. 

در صفحه ورودى اطالعات 
تماس شامل تلفن و آدرس 

شركت را قرار دهيد. 

منوها و طبقه بندى سايت را به گونه اى انجام دهيد 
كه درك آن براى كاربر راحت باشد. 

از حداقل متن داخل باكس ها و دگمه ها استفاده كنيد. 
همچنين از حروف و دگمه هاى بزرگ بهره بگيريد تا 

كليك تصادفى كاربران را به حداقل برسانيد. 

از به كارگيرى فلش يا ساير امكاناتى بپرهيزيد
كه با همه دستگاه ها سازگار نيستند. 

دسترسى به اخبار و اطالعات 
سرگرمى و تفريحى

يافتن خدمات محلى
(خودپرداز، كسب وكارهاى محلى)

تلفن همراه را جدى بگيريد

ابزارتان را انتخاب كنيد

به مخاطبان موبايلى خود توجه كنيد

تست، تست و بازهم تست

تغيير مورد نياز كاربران را اعمال كنيد

طراحى هوشمندانه

تغييرات هرگز تمام نمى شوند!

تبلت ها را فراموش نكنيد! 

پالگ اين هاى موبايل و نام 
هاستينگ سايتتان را جست وجو 

و به پيشنهادهاى ارائه شده 
توجه كنيد. 
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