
 هاي كوچك، ابزاري بزرگ براي ايجاد يك تجارت خانگي سايت وب

 

روشي مناسب براي اجراي ) Mini Site(هاي كوچك سايت اگر به دنبال كسب درآمد از طريق كار در منزل هستيد، وب

اي هستند كه به منظور  هاي يك يا دو صفحه ها معموال سايت سايت اين وب. هاي شغلي شخصي شما هستند فعاليت

 . روند بليغات فروش يك محصول به كار ميت

سايت درواقع يك معرفي نامه فروش محصول است كه با هدف تبديل بازديدكنندگان به خريدار، طراحي  يك ميني وب

اين نوع سايت، بازديدكنندگان زيادي را جذب . شده است، بنابراين هدف آن فراهم كردن جزييات درباره محصول نيست

 .تر براي شما است نندگان بيشتر، به معني فروش و درآمد بيشكند و بازديدك مي

 

 سايت مراحل ايجاد يك ميني وب

  .سودمند پيدا كنيد)Niche Market(يك بازار اختصاصي  .1

  .بهترين محصول را براي فروش در آن بازار تعيين كنيد .2

  .يك معرفي نامه تبليغي ماهرانه براي محصول خود بنويسيد .3

 .طراحي كنيد) Landing(يك صفحه ورودي  .4

 

از تبليغات بنري يا ديگر انواع تبليغات در اين صفحه استفاده نكنيد، اين كارها، توجه بازديدكنندگان شما را منحرف 

نمونه يك ميني وب سايت يك صفحه اي . كند، شما بايد تمام حواس خود را بر فروش محصوالت خود متمركز كنيد مي

 :معرفي محصول در آدرس زير است

http://www.mahmoodb.com/fly-in/Create_Your_Own.htm 

را  4صفحه در گوگل، رتبه  4500بهينه سازي شده است و در ميان بيش از  "fly-in ad"اين صفحه براي عبارت 

 .كسب كرده است

 سايت ي وبطراحي يك مين

از كلمات . سازي شده باشد هر سايت بايد فقط به فروش يك محصول اختصاص داشته باشد و منحصرا براي آن كاال بهينه

كليدي استفاده كنيد كه نام محصول مورد نظر شما در آن به كار رفته باشد، كلماتي كه براي جذب ترافيك موردنياز 



   .مشهور باشند ي كافي براي سوددهي سايت شما به اندازه

پذيري زياد و  فرمي با قابليت سفارش. ها و تگهاي گرافيكي به كار بريد همواره كلمات كليدي مذكور را در تيتر، سرفصل

خواهيد مشتريان خود را به خاطر زمان زياد مربوط به پر كردن  بديهي است نمي. امكان تكميل كردن سريع تهيه كنيد

   . اه فروش كاال وجود دارند از دست بدهيدفرم يا كليك هاي زيادي كه سر ر

هاي آن شروع كنيد و تمام تمركز خود را روي آن محصول  كاالي فروشي شما هر چه باشد، كار خود را با شرح ويژگي

سعي كنيد با چند تاييديه از جانب افرادي كه از محصوالت شما راضي هستند، كاالي خود را بهتر معرفي . خاص بگذاريد

 .كنيد

كتاب هاي . ها از تعدادي جايزه و امكانات رايگان براي تشويق بازديدكنندگان به خريد استفاده كنيد كنار اين تاييديهدر 

 .الكترونيكي، مقاله، گزارش و غيره مي توانند جوايز مناسبي باشند

بودن مناسب و سرعت  يك سيستم ميزباني با درصد باال. به دنبال شركتي قابل اعتماد براي ميزباني سايت خود باشيد

 .دسترسي زياد

از نام دامنه اي استفاده كنيد كه كلمات كليدي شما را دربرداشته باشد، با اين كار رتبه خود را در موتورهاي جستجو باال 

 .آوريد برده، ترافيك بيشتري به دست مي

 

 ها سايت  برخي مزاياي ميني

  .ي جستجوسازي موتورها سازي آسان تر در بهينه قابليت بهينه .1

  .هاي ورودي به سايت شما باعث كسب رتبه بيشتري در گوگل خواهد شد لينك .2

  .توانيد در مورد فروش محصول يا ارايه خدمت، خبره شويد شما مي .3

 . هاي معمولي بيشتر خواهد شد سايت ترافيك سايت شما از وب .4

  

قوي،   ايده. سريع و راحت براي كسب درآمد هستنداندازي و طراحي آسان، راهي  ها به دليل هزينه كم راه سايت ميني وب

 .اكنون شما آماده كسب درآمد از اينترنت هستيد. تمام آن چيزي است كه به آن نياز داريد
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