
  :في مجال االعالن شبكة االنترنت 
تنفیذ و إدارة األنشطة التجاریة  وھو مصطلح یطلق على عملیات" التجارة االلكترونیة"

عبر شبكة اإلنترنت، وذلك من خالل  المتعلقة بالسلع والخدمات بواسطة تحویل المعطیات
  .إنشاء موقع الكتروني لعرض السلع المراد تسویقھا

في عملك على  ًموقع الكتروني ھي خطوة ھامة جدا في طریقك إلى النجاحإن تصمیم و تطویر 
المھمة الرئیسیة للموقع  ًانترنت، فیجب التركیز جیدا في محتوى ھذا الموقع، وتذكر دائما أن

  .زبائن ھي أن یتم تحویل أكبر عدد ممكن من زواره إلى

 ود كبیرین، ألن عملیةوتطویر الموقع المخصص للتسویق و البیع یحتاج إلى وقت ومجھ
 التطویر تلك أكبر بكثیر من مجرد اختیار التصمیمات والشكل الجمالي للموقع، فھي تتضمن
  .عمق أكثر لبناء تصور كامل تصور یشمل كل التفاصیل و لیس مجرد الشكل الخارجي فقط

یغة ص ًیجب أن یتم تصمیم كل جزء من الموقع بعنایة فائقة، بدءا من الشكل الخارجي إلى
ًكل جزء سیلعب دورا كبیرا في المبیعات. اإلعالن و صیاغة وصف السلعة األول  االنطباع. ً

   .للزائر مھم جدا و ھو ما یقرر إذا كنت ستبیع أم ال

  :شروط و نصائح یجب إتباعها عند إنشاء الموقع
ًبدایة فإن تصمیم الموقع الناجح یجب أن یكون بسیطا،  .١

الموقع في أعلى الصفحة،  ویجب أن تكون قائمة تصفح
 .على الیمین أو الیسار

، و ممنوع  HTML یجب أن یكون الموقع منشأ بلغة الـ .٢
، Flash بالكامل مبنى على الـ منعا باتا أن یكون الموقع

 .Flash ولكن ممكن أن یتضمن بعضا من رسوم الـ
ًیجب الحذر أیضا من استخدام أي عناصر أو برمجیات غیر  .٣

الكمبیوتر العادیة، ویتطلب تنزیلھا من  متوفرة على أجھزة
أي من   دقائق لتنزیل٥ًعلى انترنت وقتا، فمن سینتظر 

ھذه البرمجیات؟ كما ذكرنا سابقا فالمھمة الرئیسیة للموقع 
ممكن من الزوار إلى زبائن، لھذا فإن  ھي تحویل أكبر عدد

بعیدا  أي تشتیت أو تعطیل للزائر سیجعلھ یمل و یذھب
 .بغیر رجعة و بالتالي تقل فرص المبیعات

مما یشتت الزائر أیضا، و ضع إعالنات لمواقع أخرى أو  .٤
 .السلع المعروضة بالموقع  غیر مخصصة لتسویقروابط

انع من ال م ت أفضل، ف ا كان ل كلم ت أق ا كان الموقع كلم اء  تصمیمات الجرافیك المستخدمة ب استخدامھا إلعط
صمیمات  انطباع جید، بشرط أن تكون متفقة مع طبیعة السلع المعروضة، ولكن ة الت ا زادت كمی ھ كلم تذكر أن

  من یرید االنتظار؟: عدد الزوار الھاربین منھ، تذكر ، وذلك بالطبع یزید منكلما زاد وقت تحمیل الموقع
  

   :إنشاء الموقع االلكتروني
 :عنوان الصفحة: ًأوال

علیھ، فمن  یجب مراعاة أن یكون لكل صفحة من صفحات الموقع عنوانھا المختلف الذي یصف ما تحتوي
  .األخطاء الشائعة إعطاء عنوان واحد لكل صفحات الموقع

 
  



ألن " ماكینات التطریز" ومثال، إذا كانت الصفحة تحتوى على أنواع ماكینات التطریز، اجعل عنوان الصفحة
  .على محركات البحث غالبا تلك ھي الكلمات التي یكتبھا الباحث عن ماكینات التطریز

 :وصف الصفحة: ًثانیا

ال  لصفحة، وھذا الوصفھا عنصر یحتوى على وصف محتوى افكل صفحة على الموقع یوجد في نص
الصفحة على أال  یظھر في الصفحة نفسھا، ولكن یظھر في محركات البحث، اكتب وصفا وافیا لمحتوى

ھي تسمى الكلمات  ویجب أن یحتوى الوصف على أھم كلمات لوصف السلعة و.  كلمة٢٠یزید عن 
  .لعة في محركات البحثالس الدالة، وغالبا ما تكون ھي نفسھا الكلمات التي یستخدمھا الباحث عن

 :الكلمات الدالة: ًثالثا

محتوى الصفحة  ویطلق علیھا أحیانا الكلمات المفتاحیة، وذلك ألنھا أقرب الكلمات لوصف السلعة أو
الكلمات، مع مراعاة أال تزید   الصفحة لوضع ھذهفًالمراد البحث عنھا، ودائما ما یوجد عنصر في نص

  .سیتم تجاھلھ رف، حیث أن أكثر من ذلك ح٢٥٥عدد حروف ھذه الكلمات عن 

التسویق عبر  إساءة اختیار ھذه الكلمات تقلل من فرص ظھور الموقع على محركات البحث، وألن
نضع تھیئة الموقع  محركات البحث ھو أحد سیاسات التسویق طویلة المدى كما ذكرنا، فیجب أن

بالتھیئة ھنا ھو إتباع كل التعلیمات  المقصودلمحركات البحث في مقدمة أولویاتنا عند تطویر الموقع، و
  .التي تضمن إدراج الموقع في فھرس محركات البحث

التي تصلك بالزائر،  تذكر أن الكلمات الدالة التي یكتبھا الباحث في محركات البحث تمثل الخطوة األولى
ور موقعك أم ال، و اعلم إذا كان سیز ألن وجودك في قائمة الروابط التي تظھر للباحث ھي التي تحدد ما

  .موقعك لمحرك البحث أن ترتیبك في ھذه القائمة یتأثر بمدى تھیئة

في أعلى  إذا كان منافسوك قد ھیئوا مواقعھم بشكل أفضل منك فسیعطیھم ذلك فرصة أفضل للظھور
مبیعاتھم، أما زبائن وزیادة  القائمة وبالتالي فرصة أكبر لجذب الزوار، و بالتالي فرصة أكبر لتحویلھم إلى

ألن موقعك لن یظھر في قائمة نتائج البحث من  إذا أسأت اختیار الكلمات الدالة فذلك یجعلك خارج السوق
  .األساس

 :محتوى الصفحة: ًرابعا

 یوجد تعلیمات و نصائح كثیرة یجب مراعاتھا في نص الصفحة. 
  األقل  ب تكرارھا علىیج" الكلمات الدالة"كل الكلمات المكتوبة داخل نص الصفحة في عنصر

 .التكرار ًمرتین أو ثالث في محتوى الصفحة، وفي ذات الوقت أیضا علیك أال تبالغ في
 ھذه  األھم من تكرار الكلمات الدالة في نص المحتوى للصفحة ھو وجود روابط تحمل نفس

ا المشار لھ الكلمات، حیث أنھ إذا كانت الرابطة تحمل كلمات معینة فھذا یعنى أن الصفحة
 .بالرابطة تتحدث بكاملھا عن ھذه الكلمات

 یكتب  یجب وضع الكلمات الدالة في وصف الصور أیضا وعنصر النص البدیل للصور، وھو ما
 .إذا ما قمت بوضع شارة الفأرة على الصورة

 عدیمة  ًیجدر اإلشارة أیضا إلى أن عدم وجود الكلمات الدالة في نص محتوى الصفحة یجعلھا
 .اھلھا من قبل محرك البحثالقیمة وسیتم تج

 یرى  ضع دائما المحتوى األھم في أعلى الصفحة، حتى ال یضطر الزائر أن یحرك الصفحة لكي
ًأسفلھا، واھتم بتنسیق ھذا الجزء و اجعلھ بسیطا و واضحا، وال یحتاج إلى شرح الستخدامھ  ً

بقدر اإلمكان،  سھلةواھتم بإقناع الزائر باتخاذ قرار الشراء، و اجعل آلیة الشراء بسیطة و



فال تجعل الزائر مثال أن  تذكر أن عملیة تحویل الزائر إلى زبون تعتمد على إزالة كل المعوقات
 .القرار یحاول جاھدا العثور على طریقة الشراء في حالة اتخاذه ھذا

 ،فإذا أخطأت  تذكر أن الكلمات الدالة ھي العنوان الذي تكتبھ على مواد الدعایة و اإلعالن
الخاص بك، فإذا كان  عنوان وأرقام االتصال ال تتوقع أن یأتیك زوار، والموقع ھو محل البیعال

صفحات الموقع ھي نافذة  مغلقا، أو غیر نظیف أو مظلم، ال تتوقع أن یدخل لك الزوار، و
الذي یقنع الزائر بالشراء،  العرض، وطریقة وصف السلعة و الصور المعروضة لھا ھي البائع

إخفاق في أي من ھذه المكونات یعنى  شراء ھي بمثابة ماكینة المحاسبة، لذا فإن أيو آلیة ال
  .التقلیل من فرص المبیعات

 :كتابة محتوى الموقع: ًخامسا

جذابة واضحة، توحي  شكل الموقع الجذاب األنیق مھم جدا لنجاحھ، ولكن إن لم یقترن ھذا بلغة مخاطبة
  .یصنع المبیعات ل أھمیة، فالمحتوى ھو الذيبالثقة وتغرى بالشراء، لن یكون للشك

 :تنسیق المحتوى
مسافات بیضاء لتیسیر قراءتھا، استخدم بنط عادي سھل  اكتب المحتوى على شكل فقرات قصیرة بینھا

زخارف أو یوحى بشكل مواقع الھواة، وممنوع منعا باتا أن تكون الكتابة  القراءة، بمعنى أال یكون بھ
صورة، إنما یجب أن تكون كتابة عادیة مكونة من نص مكتوب بداخل الصفحة، شكل  المستخدمة على

  .تكون الخلفیة بلون فاتح و البنط مكتوب باللون األسود بحجم مناسب ویفضل أن

العنوان یجب أن تكتب  ًاكتب عنوان مناسب للصفحة، على أن یكون واضحا وكبیرا لیجذب االنتباه، بعد
تكتب فیھا وصف للسلعة أو  –ثالثة إلى خمسة أسطر على األكثر من –فقرة صغیرة و مختصرة 

تقسیمھ إلى أقسام كل قسم لھ عنوان فرعى  الصفحة، وإذا كان ھناك المزید من المحتوى یجب أن یتم
العناوین الفرعیة مھمة ألن الزائر یقوم عادة باالضطالع  .ومكون من فقرات متوسطة الحجم إن لزم األمر

  .ویبدأ القراءة إذا الحظ ما یسترعى انتباھھ حة سریعاعلى محتویات الصف

 :أسلوب المحتوى
تتم الكتابة بأسلوب مقنع للزوار المھتمین بالسلعة،  أسلوب كتابة محتوى الصفحة ھو أساس، فیجب أن

ینتظر الزائر سماعھا، الكلمات التي تجیب عن أسئلتھ، و تؤكد لھ  ویجب أن تعرف ما ھي الكلمات التي
الموقع، بالمواصفات التي یریدھا، وھذه الكلمات یجب أن توحي بالثقة والحرفیة،  ھ موجود لدىأن طلب
التعامل  أسلوب ھو الذي یشعر الزائر أنھ جاء إلى الموقع الصحیح وأنھ سیشعر بالرضا عند وأفضل

تي یبحث السلعة ال معك، و أن رضاه كزبون ھدف أساسي لك و لكل من شارك في إنتاج ھذه السلعة، وأن
ما بعد البیع على أفضل وجھ  ًعنھا موجودة على بعد خطوات بسیطة منھ، و أنھ سیحظى حتما على خدمة

  .ممكن

خاطب الزائر  و" لك" "أنت"أسلوب الكتابة یجب أن یكون بلغة المخاطب، استخدم دائما كلمات مثل 
  .مباشرة كأنك بائع تكلمھ وھو أمامك تعرض علیھ السلعة

إجاباتھا كما لو كان  ط بشرح و صف السلعة و إمكانیاتھا، و لكن قم أیضا بكتابة أسئلة وال تكتفي فق
األسئلة التي یمكن أن ترد في ذھنھ،  الزائر یسأل بنفسھ، وحاول أن تشعر بما یدور في عقل الزائر وما

و تذھب ولكن سیملؤه أیضا شعور بالطمأنینة  فذلك لن یعطى الزائر فقط اإلحساس بحرفیة الموقع،
   .من موقعك مخاوفھ التي تجعلھ متردد في شراء السلعة

  

  

 



إلى زبائن، و ذلك  یجب أن تتم صیاغة المحتوى بھدف واحد ھو تحویل أكبر عدد من زوار الموقع
  :بمراعاة اآلتي

استخدم عناوین ذات : جذب االنتباه.١
 .بنط عریض بھا كلمات مناسبة

استخدم صور : إثارة الفضول.٢
جذابة للسلعة وكلمات یرید أن 

أو سعر  یقرأھا، أو قیمة إضافیة
 .مغرى

ب كل یجب أن تكت: كتابة التفاصیل.٣
التفاصیل المتاحة للسلعة أو 

 .الخدمة
یجب أن تطلب : الحث على الشراء.٤

من الزائر شراء السلعة و 
  .إغراءه بسھولة العملیة

على موقعك، لذلك یجب  في النھایة، أنت ترید الزائر أن یقوم بطلب شراء السلعة أو الخدمة التي تقدمھا
المشترین من خالل االنترنت متشككین  ة الشراء، فمعظمأن تقدم لھ كل اإلغراءات التي تدعم إتمام عملی
  :لذلك یجب علیك مراعاة اآلتي ،في ما یشترون ألنھم ال یعاینون السلعة بأیدیھم

 بجانب كل  اكتب اسم الشركة و اسم مدیر المبیعات و عنوان المراسلة الخاص بشركتك بوضوح
 .من ثقة الزائرسلعة و ذلك لالستعالم عن أي تفاصیل أخرى و لكي تزید 

  معك   من زبائن جربوا التعامل- ضع في كل صفحة من صفحات الموقع بعض الشھادات الممیزة
كانت  و إذا.  تشید بالمعاملة الحسنة معك، و اكتب اسم و عمل صاحب الشھادة إن أمكن–

 أن تضعھا السلعة أو الخدمة التي تنتجھا قد حازت على أي من شھادات الجودة، فبالطبع یجب
بھا صورة  في كل الصفحات، أو وضع رابطة تحمل على األقل اسم الشھادة و تشیر إلى صفحة

 .منھا
 الصفحة و  ضع رابطة طلب الشراء في مكان واضح، ویمكن أن تكرر ھذه الرابطة مرة في أول

  .أخرى في آخرھا إن قضت الحاجة إلى ذلك

  یجب أن تشیر إلى طریقة التوصیل و طریقة الدفع، و
مصاریف أخرى سیدفعھا  و أي. الوقت الالزم للتوصیل

 .الزبون یجب أن تكتب بوضوح و شرح كاف
  خطوات عملیة طلب الشراء ال یجب أن تزید عن ثالث

 .خطوات على األكثر
  یجب أن تطمئن الزبون أنھ یمكن استرداد نقوده إن لم

نفسھا، كثیر من البائعین ال  یرضى بالخدمة أو السلعة
یجد أن ھذه فكرة صائبة ولكن عدد الزبائن الذین یمكن 

 دد الزوار الذین سیجذبھم ھذا العرض لشراءیسیئوا استخدام ھذه الخدمة أقل بكثیر من ع أن
 .السلعة

 ثمنھ،  دائما ھناك شيء یمكن أن تقدمھ بالمجان إلى المشترى، أي شيء یأخذه منك و ال یدفع
و  ، ال تقلل من أھمیة الخدمات"البیعة مربحة"إنھا طبیعة المشترى یجب أن یشعر أن 

  .بالشراء تذاب الزبائن و إقناعھمالعروض المجانیة، ھذه الحیل تعمل معظم الوقت في اج

 
  

 
  



 :بناء المصداقیة
داقیة أو الثقة المص

ھي مورد الرزق  وحدھا
األساسي للبائع؛ فالبائع 

الموثوق به دائما 
يشترى منه الناس حتى 

كان في مكان بعید،  لو
وأيضا حتى لو كان على 

  !!اإلنترنت

والمصداقیة ال تكتسب 
بین یوم ولیلة إنما 

یستحقھا من دأب على 
. یوم ًبناءھا یوما بعد

أغلى ما یمتلكھ البائع ھو 
سمھ كذلك أغلى ما ا

 یمتلكھ المنتج ھو العالمة
التجاریة لھ، ألنھا تحمل 

ثقة المستھلك، وھي 
وحدھا كافیة لبیع المنتج 

كانت، و  أو الخدمة أیا
ذلك ألن المستھلك اعتاد 

  .التجاریة الجودة و الصدق و الوفاء بالوعود من صاحب العالمة

وأن یغزو أسواق  ر الصغیر أن ینافس الشركات الكبرىولكن لألسف كما سھلت اإلنترنت للمنتج أو التاج
الردیئة إمكانیة االتجار بھا من  جدیدة وبعیدة عنھ بسھولة، فقد سھلت أیضا للنصابین و أصحاب السلع

یراه من سلع على اإلنترنت، و لكن ثمة أمور  وراء موقعھم التجاري، مما جعل المستھلك متشكك في ما
من حیث المعاملة الطیبة للمستھلك، وسرد تجربة جیدة عن  لزائر للموقع،یمكن مراعاتھا لكسب ثقة ا

  .سلعتك وحسن خدمتك

 كیف أبنى مصداقیة موقعي؟

   :یتم تحقیق مصداقیة الموقع من خالل عدة خطوات، ھي

 :اختیار اسم الموقع الخاص على اإلنترنت -1
عك، وھنا یجب مالحظة أن استخدام خاص لموقعك التجاري، یزید من ثقة الزائر لموق إن امتالك اسم

األموال  ًاستضافة مجانیة لموقعك لیس سیئا في البدایة، ولكن بقد اإلمكان حاول أن تستثمر بعض خدمة
  . في السنة الواحدة-أقل   أو- دوالرات تقریبا ١٠القلیلة المتالك اسم خاص بك، یبلغ ثمن االسم الواحد 

 :عنوان المراسلة و بیانات االتصال -2
بیانات االتصال وعنوان المراسلة و الرقم البریدي و السجل التجاري في صفحة خاصة  یجب أن تتم كتابة

التنویھ  الغرض بقدر اإلمكان، مع وضع رابطة لھذه الصفحة مع كل صفحة من صفحات الموقع مع لھذا
لك إلزالة أي ذ إلى ھذه البیانات بوضوح في صفحات شرح تفاصیل الخدمة أو السلعة المعروضة، و

أو (بالھاتف الخاص بك  شكوك من جھة الزائر بخصوص مصداقیة الموقع التجاري، فیمكنھ االتصال
  .أو التحقق من صحة السجل التجاري إن أراد ذلك) بشركتك

 :صفحة التعریف بالشركة -3
سل مختصرة للشركة، أھدافھا، سبب وجودھا، ویمكن أن تستر في ھذه الصفحة تقوم بكتابة سیرة

 
  الزائر یحتاج إلى المصداقیة



كأن تصف كیفیة العنایة بكل سلعة قبل بیعھا، و مدى االعتناء بالتغلیف  وتصف طریقة عملك بدقة أكثر،
تعتني  المتبعة في العمل أثناء توصیل السلعة، وكل ذلك بھدف توضیح حرفیة الشركة و أنھا و التعلیمات

  .الزائر  كسب ثقةالغرض من ھذا ھو إعطاء انطباع طیب عن عملك و. بكل صغیرة وكبیرة وھكذا

  :سریة المعلومات -4

  و باألخصمواقع اإلنترنت
المواقع التجاریة، تطلب من 
الزائر معلومات شخصیة أو 
 سریة أحیانا، وقد انتشر في

السنوات األخیرة شكل یسيء 
استخدام ھذه المعلومات و 

خاصة استخدام اإلیمیل؛ فقد 
صاحب الموقع قائمة  یبیع

اإلیمیل الخاصة بزبائنھ 
لشركة أخرى تستخدمھا 

القائمة،  إلرسال إعالنات لھذه
و یجد الزبون صندوق 

رسائلھ مليء بالرسائل التي 
 ال تعنیھ و أغلبھا من مواقع

  .مشبوھة

لذلك یتوجب على كل موقع 
  :المعلومات، ویتضمن ھذا البیان أن یكون لھ بیان یوضح للزائر سیاسات استخدام ھذه

 كیف یتم استخدام ھذه المعلومات؟ 
 م من قبل جھات أخرى أیضا؟ھل ھذه المعلومات ستستخدم من قبل شركتك فقط أ 
 لماذا تقوم بجمع اإلیمیالت الخاصة بالزائرین؟ 
 بھا؟ ھل تقوم بتجمیع و تعقب أرقام اآلي بي الخاصة بالزائرین، وماذا تنوى أن تفعل 
 یجب توضیح أن موقعك غیر مسئول عن سیاسات الحفاظ على الخصوصیة الخاص بالمواقع 

ھذه  موقعك، و أنھ یتوجب على الزائر التأكد بنفسھ مناألخرى التي ورد ذكرھا أو تم ربطھا ب
 .السیاسات

 التلیفونات؟ ماذا تفعل للحفاظ على سریة المعلومات المرسلة عند طلب الشراء كالعناوین و أرقام 
 ھل تجرى مسابقات على الموقع؟ و ماذا تفعل بھذه المعلومات؟ 
  المنتدى  معلومات یتم كتابتھا علىھل یوجد منتدى نقاش على موقعك؟ یجب التحذیر من أن أي

 .أنھا تصبح متوفرة ألي شخص على اإلنترنت، و أنھا مسئولیة المرسل فقط
 من ھذه  ھل لدیك قائمة للنشرات الدوریة؟ یجب أن توضح كیف یقوم المشترك بإلغاء اشتراكھ

 .القائمة
 بخصوص السریة علوماتقم بكتابة البرید االلكتروني أو رقم التلیفون لالتصال بك لمزید من الم.  

 :شھادة العمالء -5
شھادة عمالئك أنفسھم علیك، فال یوجد أفضل من أن تقوم بنشر  إحدى أفضل الطرق لبناء المصداقیة ھي

غالبا ما یقوم العمیل من تلقاء نفسھ . السلعة التي تقدمھا لھ وعن جودة خدمتك شھادة عمیل راضى عن
الطریق  ًرضاه عن التعامل معك، فإذا حدث ذلك، أوال، اعلم أنك علىرسالة یعبر لك فیھا عن مدى  بكتابة

العمیل و أي طریقة اتصال  الصحیح للنجاح، ثانیا قم فورا بنشر ھذه الشھادة على موقعك مصحوبة باسم
  .بھ إن سمح لك بذلك

 :ضمان استرداد ثمن السلعة -6
كون قیمة السلعة أقل من سعرھا، أو أن ال من الشراء ھي قلقھ من أن ت أحد األسباب التي تمنع الزائر

 
  ضمان سریة المعلومات عنصر ھام



 السلعة التي یریدھا، لذلك یجب أن تذھب قلقھ بعیدا لكي تتم عملیة الشراء، و ذلك بأن تكون ھي نفس
  .تضمن لھ استرجاع السلعة و استرداد ثمنھا في حالة عدم رضاه

ن من یقوم باستر ِ عندما یعود  جاع السلعةَستعجب من تأثیر ھذا العرض على عمالئك، و ستعجب حتى م
ألن ھذا سیعطیك میزة  إلیك لیشترى سلعة أخرى، حینئذ اعلم إنك موثوق بھ، وھو وحده نجاح رائع

  .الوقت نسبیة عند مقارنتك بأي بائع آخر و بالتالي یزید مبیعاتك بمرور

 :رأى العمیل -7
ة رسائلھم من خالل ھذه العمالء أو زوار الموقع بكتاب أنشئ صفحة لتجمیع آراء عمالئك، سیقوم

الكتابة ألنھا أسھل من كتابة رسالة من خالل برامج اإلیمیل الخاصة،  الصفحة، و ھو ما یشجعھم على
 یحتفظ بسریة ھویتھ أو اإلیمیل الخاص إن أراد، و تتیح ھذه الصفحة لك أن تستقبل ویمكن للعمیل أن

الخدمة، وغالبا  و مقترحاتھم لتحسین السلعة أوالكثیر من آراء العمالء، سواء كانت سلبیة أو إیجابیة، 
  .ومدى رضائھم عن جودة السلعة ما یستخدم الزائر أو العمیل ھذه الصفحة لإلشادة بحسن التعامل معك

 


