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ة؟                 ات الحدیث تفظ باأللی ر ویح ات الزائ وفى أحتیاج ت ی ى األنترن ا عل ذا    كیف ننشأ موقعا الكترونیا ناجح ل ھ بالفع
ا             األمر لیس بسھل ولیكن امرا صعبا جدا فى بدایة األمر ولكن حاول مع أتباع تلك الخطوات البسیطة لتكون عون

 .لك فى مقدمة الطریق
 : قواعد التصمیم العامة 

. وتكون قائمة تصفح الموقع فى أعلى الصفحة على الیمین أو الیسار,البسیط التصمیم .1
یة                 .2 ومات الفالش ن الرس ة م من مجموع اح    .ال یجب بناء الموقع بالكامل على الفالش ولكنھ یمكن ان یتض د نج ذلك ال یعتم ك

 .التصمیم على األبھار فى الشكل فقط ولكن البد مراعاة الدقة ومالئمتھا لجمیع المتصفحات
غیلھا                .3 ب لتش ى یتطل ال یجب التعرض لمجموعة من العناصر أوالبرمجیات الغیر متوفرة على أجھزة الكمبیوتر العادیة والت

.التنزیل من على النت وقتا
. عدم وضع األعالنات لمواقع أخرى أو روابط غیر متخصصة لتسویق السلع المعروضة .4

 ن     یجب مراعاة أن یكون لكل صفحة من       :عنوان الصفحة فحة فم ھ الص  صفحات الموقع عنوان مستقل یصف ما تحوی
.الخطأ الكبیر اعطاء عنوان واحد لكل صفحات الموقع

 ف ال ی     كل صفحة یوجد   :وصف الصفحة ذا الوص فحة وھ وى الص ى   ظفى نصھا عنصر یحتوى على وصف محت ر ف ھ
.الصفحة نفسھا ولكن یظھر فى محركات البحث

م      20ال یزید الوصف عن  )description(,)title(,)keywords( :ملحوظة ى أھ وى عل ط وتحت ة فق لعة    ال كلم ف الس ات لوص كلم
 .ھى التى یستخدمھا الباحث فى محركات البحث وھى الكلمات الدالة وغالبا ما تكون 

 نضع دائما المحتوى األھم فى أعلى الصفحة حتى ال یضطر الزائر أن یحرك لكى یرى أسفلھا  :نص محتوى الصفحة
ون       (نسیق ھذا الجزءواجعلھ بسیط وواضح وال یحتاج الى شرح الستخدامھ         وأھتم بت  ى زب ر ال ن زائ ل م تذكر عملیة التحوی

  . )تعتمد على ازالة كل المعوقات
    كذلك الكلمات الدالة)keywords :(      الغ یجب تكطرارھا على األقل مرتین او ثالث فى محتوى الصفحة ومع ذلك ال تب

دث         األھم ربط ھذه   . فى التكرار  ا تتح ا بأكملھ ار عنھ فحة المش ى أن الص ذا یعن ات ھ الكلمات بروابط تحمل نفس ھذه الكلم
.عن ھذه الكلمات

كتابة محتوى الموقع أمر مھم جدا فى شد األنتباه وانجذاب القارىء لیس التصمیم البسیط فقط:
اكتب المحتوى على شكل فقرات قصیرة بینھا مسافات بیضاء لتیسیرقراءتھا.1
 .  بنط عادى سھل القراءةاستخدام.2
.عدم استخدام الكتابة فى شكل صورة بینما كتابة عادیة مكونھ من نص مكتوب بداخل الصفحة.3
 . یفضل ان تكون الخلفیة بلون فاتح والبنط مكتوب باللون األسود بحجم مناسب.4
ح و          .5 ون واض ذاب   اكتب عنوان مناسب للصفحة على ان یك ر    ج كل كبی اه بش ذب األنتب د  , لیج ب ان   بع وان یج العن

ن      ى  توجد فقرة صغیرة ومختصرة من ثالثة ال       د م خمسة أسطر على األكثر توصف السلعة وان كان ھناك المزی
.المحتوى یجب تقسیمھ الى اقسام كل قسم لھ عنوان فرعى ومكون من فقرات متوسطة الحجم

د        العناوین الفرعیة مھمة جدا النھ عادة ما یتفقد الزائر الصفحة الرئیسیة ب      .6 ا یش ط م رء فق ث یق ریعة حی ورة س ص
.انتباه

ائع    " استخدام دائما كلمات مثل أنت"یجب ان یكون بلغة المخاطب     أسلوب الكتابة .7 ك ب رة كأن وخاطب الزائر مباش
.تكلمھ وھو أمامك تعرض علیھ السلعة

اول  ال تكتفى فقط بشرح وصف السلعة وامكانیھا ولكن ضع مجموعة من األسئلة واألجابة وكأنھ یسئل             .8 نفسھ وح
ان                      عوره باألطمئن ع وش ة الموق اس بحرفی ھ احس ذا یعطی ئلة فھ ن االس ھ م ى عقل دور ف ا ی ان تشعره أنك تعرف م

.وتذھب مخاوفھ
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  بناء المصداقیة على الموقع 
ت        .1 ى األنترن اص عل ع الخ اق      :اختیار اسم الموق م النط میة اس د تس ب عن ماء تجن یة االس فیة - الشخص - الوص

ة طنع-الجغرافی ة-ةالمص ة- الرائج ب    .  المركب ا یج ر وھن ة الزائ ن ثق د م ك یزی اص لموقع م خ ار اس اختی
.مالحظة ان استخدام خدمة استضافة مجانیة غیر محببة

ض          خلمن اھم الصفحات ل   "اتصل بنا "صفحة  .2 ا بع ب فیھ ث یكت ل بحی دى العمی اك ل داقیةوفك األرتب ق المص
ذه ا               ة لھ ع رابط ع وض ك م ال بی ع             البیانات الخاصة باألتص ع م فحات الموق ن ص فحة م ل ص ع ك فحة م لص

ب           ت یح ى أى وق ك ف ال ب ھ االتص فحة لیمكن ل ص ى ك وح ف ات بوض ذه البیان ى ھ ھ ال ذه   .التنوی ى ھ ب ف یكت
و     - الكود البریدى  -عنوان البرید اللیكترونى  (الصفحة ى ل  ارقام تلیفونات مع تحدید القسم المقصود بالرقم حت

ات واألس    د كالمبیع ون واح ط تلیف دیك خ ویق ل الء وادارة التس ة العم ى  ,)تعالمات وخدم د األلیكترون البری
ر        ك الزائ ویرجى تجنب األسماء الشخصیة حتى لو تغیرالشخص نضمن ان یظل البرید كما ھو حتى ال نرب

.بالتغیرات كل فترة
ن     تقوم بكتابة سیرة مختصرة للشركة     :صفحة التعریف بالشركة  .3 ك م ذلك یمكن و أھدافھا وسبب وجودھا وك

.صف طریقة عملك بدقة اكثر حتى تعطى انطباع طیب عن عملك وكسب ثقة الزائرو
ات  .4 ذلك                 :سریة المعلوم ات وك ذه المعلوم تخدام ھ ات اس ر وسیاس ح للزائ ان واض ون بی ك ان تك ب علی یتوج

 عن كیفیھ التعامل مع الممعلومات تتضمن بعض ھذه البیانات
 یتم استخدام ھذه المعلومات؟ كیف
مات ستستخدم من قبل شركتك فقط ام من قبل جھات اخرى ایضا؟ل ھذه المعلوھ
 رونى أو رقم التلیفون لالتصال بك لمزید من المعلومات بخصوص السریةااللكتقم بكتابة البرید.
  ذه    لھ ھل لدیك قائمة للنشرات الدوریة؟یجب ان توضح ن ھ  كیف یقوم المشترك بالغاء اشتراكھ م

.  اذا ما حب االلغاء القائمھ
ھم          :شھادة العمالء .5 ك أنفس ن ان     ,  احدى أفضل الطرق لبناء المصداقیة ھى شھادة عمالئ ل م د أفض ال یوج ف

 .تقوم بنشر شھادة عمیل راضى عن السلعة التى تقدمھا لھ وعن جودة خدمتك
ن            , أنشىء صفحة لتجمیع اراء العمالء     :رأى العمیل -6 ائلھم م ة رس ع بكتاب الء او زوار الموق بحیث یقوم العم

ل ھذه الصفحة وھو ما یشجعھم على الكتابة النھا أسھل من البرید االیكترونى ویمكن للعمیل ان یحتفظ           خال
واء                     الء س ن اراء العم ر م تقبل الكثی ك ان تس فحة ل ذه الص یح ھ اص ان اراد وتت بسریة ھویتھ واألیمیل الخ

ى          لعة وف ین الس اتھم لتحس ب كانت سلبیة او ایجابیة ومقترح ذ   غال ون ھ ر یك ث     األم الحك حی فحة لص ه الص
.یستخدم الزائر لالشادة بك وحسن التعامل معك 

 :بتعاد عنھا تمامااخطاء شائعة فى التصمیم ویجب علینا اال
انشاء الموقع من وجھھ نظر المالك فقط مع عدم مراعاة اھتمامات الضیف والھدف الذى یدخل لموقعك من          .1

.خاللھ
ركة   .2 ن الش دیث ع ى الح ار ف دم األكث اتاری( ع وظفین -خاھ ة الم ل    ) قائم ابقة العم ین س ارق ب اة الف ع مراع م

دیث    و والحدیث عن الشركة فیجب ان یعرفك الزائر من خالل سابقة أعمالك ومنتجاتك             ى الح بین الكثرة ف
 . عن المنفعة الشخصیة التى یرجوھا الشخص الزائر

)plug in-frames-java(تجنب األتى لضمان الفھرسھ داخل محركات البحث.3
وكذلك  )netscape-firefox-IE( لكشف األخطاءbrowsersالبد من تصفح موقعك على اكثر من : مالحظات ھامة جدا

. تصفحھ بین اكثر من شخص تثق فیھم وعلى اكثر من نظام تشغیل واكثر من جھاز كمبیوتر لتضمن توافق الموقع مع كل نظام
 : لمساعدتك فى الفحص مثالوال مانع من أستخدام بعض البرامج الفنیة المتخصصة

com.websitegarage.www
com.zdnet.www 

check/ur/com.ohiocors.www 
و .4 دم وج ط  ع ارج الخ ة خ خة احتیاطی ى قرص ) offline(د نس رص    عل ى ق ا عل ل ایض لب ب ك الص

 بشكل منتظم)backup(والتأكد من عملیة, شراء جھاز احتیاطى, خارج الكمبیوتر)cd(مضغوط
 liveاغفال عملیة الدعم الفنى المباشر على الموقع الستقبال وحل المشاكل بصورة.5
ع          .6 ة البی ا بحرك ك ومتابعتھ ى موقع ارة عل ة الزی ة حرك زوار ومقارن دد ال ر ع را لحص دا  ء ام والش م ج ر مھ

. الخلل  من این یاتى لمعرفة
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 خالصة قولنا فى قواعد التصمیم نجملھا لك فى األتى؟
زارة                       .1 ت غ ا كان میم مھم ر التص ن عناص ر م م عنص تھلك أھ ا المس سرعة الوصول الى البیانات التى یبحث عنھ

).سھولة األبحار(میمالبیانات التى تصنفھا على الموقع وبغض النظر عن التقنیات المستخدمة وألسلوب التص

ة     (الحوافز التى تقدمھا للزبون أھم شىء یجعلھ یرغب فى زیارة موقعك          .2 ة مجانی ات ھام ة   -معلوم رات دوری )  نش
.یؤدى بھا لتفضیل موقعك وكثرة األیالج الیھ

 . حیث تعوق الفھرسھ فى محركات البحثیجب علینا تجنب االطارات .3

ع      عدم  .4 ة م ر مدروس ة غی ات لونی مون  استخدام تركیب ة المض ارة  ( طبیع وان الح اردة  -األل وان الب اورة - األل  -المتج
.  فلكل منھا طبیعتھ الخاصھ والتى تعبر عن محتواھا ). األحادیة-المتضاربة

Kbytes)60-80(عدم زیادة حجم الصفحة فى الموقع عن.5

.عدم استخدام الصور فى حالة امكانیة الوصول بالفكرة المطلوبة بنفس المستوى.6

.دام ایقونات تحتاج لشرح مغزاھا لالخرین ال جدوى لذلك ان لم تكن واضحة وفى الصمیمعدم استخ.7

ات       .8 ة اھتمام ى قائم یس عل ھ ل عدم التركیز فى المواقع الشخصیة على سجل الزواروابرازه فى مكان لھم حیث أن
.الزائر

.لمقیاس المفضل لتصمیم الصفحة او اعتبارھا كنسبة من مساحة الشاشة ا600*9.800

 :فحتك وطلبات الشراءص

دم                         اه ع واجس تج ن ھ ھ م ا بداخل ع م ھ وخل امین بطاقت اذا ما تحول زائرك لزبون فالمھم كیف یشترى وكیفیة وضع النقود وطریقة ت
 عنا نتطرق لھذا بكل وضوحد. وعدم سرقتھاتسریة البیانا

:قواعد عامة
فحة        البد من وجود استمارة شراء موجودة فى مكان براز من الصفحة وبشكل      .1 ة الص ى بدای ا ف ن وجودھ انع م ز وال م  ممی

.ونھایتھا معا
ة              .2 دید قیم ة تس تمارة وكیفی ذه األس أل ھ ة م رح كیفی ع ش ام م وح ت ة بوض ات المطلوب ل البیان ى ك تمارة عل ذه األس وى ھ تحت

.)send(المشتریات ومیعاد التسلیم ثم األخبار عن عدم التنفیذ اال فى حالة الضغط على
تمارة  .3 أل األس د م ا          بع ھ فیھ ول ل غیرة تق ة ص د الكترونی الة بری ھ رس ل ل ا ارس ك ثانی ى موقع الھا ال ى  ( وارس كرا عل ش

وسنوالى تحقیق طلبكم واطلعھ بعد ذلك من خالل الرسائل البریدیة على كافة مراحل سیر العملیة وھى كاألتى)ثقتكم
i.التحقق من البیانات المرسلھ والخاصة ببطاقتھ األلیكترونیة.
ii.داع المبلغ المطلوب فى حسابكالتأكد من ای.
iii.تسجیل كافة المعلومات المتعلقة بالعملیة فى قاعدة ةالبیانات الخاصة بالموقع.
iv.  ط     تانشاء ملف عضویة لھذا العمیل الجدیدحتى ی ھ فق افة طلب ن اض تلم    سنى لھ فیما بعد م رقم یس ى ال عل

ن     او األرتباط الذى یت كلمة مرور   بعدھا العمیل رسالة الیكترونیة فیھا     م تك اعتھ أو ان ل تالم بض بعھ الس
.برمجیات یبلغ فى ھذه الرسالة بمیعاد الشحن ویوم األستالم وطریقتھ

د       الدفع من ناحیة طرق    ین ق ام مع ى نظ اره عل دم اجب یجب علیك تعدید اختیارات الدفع المتاحة على الموقع كنوع من المصداقیة وع
 . رق الدفع وكیفیھ التعامل معھا  والیك بعضا من طیكون مربك او غیر رائق للعمیل
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  :طرق الدفع األلیكترونیة
 لدیك مجموعة واسعة وحدیثة من خیارات الدفع األلكترونى

)credit card(البطاقة األئتمانیة.1
اب         : )e-checks(الشیكات اللیكترونیة .2 دیك حس ون ل ترط ان یك مثلھا مثل البطاقة وكذلك یش

. فى احدى البنوك األمریكیة
e-goldحساب مجملة البائع والمشترى لدى شركة : )e-currency(الت األلیكترونیةالعم.3
ى  .4 د اللیكترون ا        : )e-mail(البری ابق ولكنھ اب س یطة وال حس ركة وس ترط ش ال یش

.غیر منتشرة وال یعرفھا البعض
ى      : )toll-free phones(الھاتف والفاكس.5 ره عل یطة وتنش ركة وس تعطیھ لك الش

ن   24 تجد مندوب مبیعات لمدة    موقعك وبالتصال بھ   ساعة ینوب عنك فى التحدث بف
ولباقة عن منتجك حتى انھا تقوم ھذه الشركة بالشحن والتسلیم بالنیابة عنك وتخبك             
غ          ة والمبل اعة المتبقی ة البض ى وكمی د اللیكترون ك بالبری م مبیعات ن حج ا ع یومی

.كامل یومیاالمحول لدیك وال یشعر الزائر وكأنك تملك طقم مندوبى مبیعات 
)escrow services(الراعى المحاید.6

 بعد كل ھذا العناء ودفع ھذه األموال فى توفیر كافة الخدمات وسبل الراحة للزائرین نجلس لننتظرھم فال یأتون لماذا؟
 انھم ال یعرفونك وال یعلمون عنك وال عن منتجك شىء من األساس فكیف الحال؟

 
 : كى السباقى الى القمة والتسویق الشب

 مور تشترك بین التصمیم والتسویق ال ینفصالن وھما ما یتعلقان مباشرة بالزائر وشد انتباه وجذبھ الیكفى البدایة ھناك بعض اال
.استخدام عناوین ذات بنط عریض بھا كلمات مناسبة :نتباهجذب اال.1
.افیة او سعر مغرىاستخدام صور جذابة للسلعة وكلمات یرید ان یقرأھا او قیمة اض :اثارة الفضول.2
.یجب ان تكتب كل التفاصیل المتاحة للسلعة او الخدمة :كتابة التفاصیل.3
. الشرائیة یجب ان تطلب من الزائر شراء السلعة واغراءه بسھولة العملیة :الحث على الشراء.4

 :ولكى تجعل من الزائر مشترى
 

ركتك    .1 و         ( اعلن عن اسم ش ات وعن دیر المبیع م م ركة واس م الش ب اس وح     اكت ركتك بوض اص بش لة الخ ان المراس
.)بجانب كل سلعة وذلك لالستعالم عن اى تفاصیل اخرى ولتزید الثقة

وا التعام    -ضع فى كل صفحة من صفحات الموقع بعض الشھادات الممیزه       .2 ابقین جرب ائن س لعة    من زب ع الس ل م
ل   و حص ة ول یدون بالخدم ك   ویش ب علی الطبع یج ودة فب ھادات الج دى ش ى اح تج عل ل   المن ى ك عھا ف  ان تض

.الصفحات وضع رابط تحملھ على األقل اسم الشھادة وتشیر الى صفحة بھا صورة منھا

:ولكى تضمن انتشار سریع لموقعك علیك باتیاع بعض القنوات التالیة ان لم تكن كلھا لنشر موقعك 
 

 :یمكن حصر قنوات البحث على النحو التالى
 

search engine محركات البحث.1
classifieds ات المبوبةاألعالن.2
signature fileملفات التوقیع .3
news lettersنشرات األخبار .4
electronics forumsالمنتدیات االلیكترونیة .5
banner advertisingالشرائط األعالنیة .6
reciprocal linksاألرتباطات المتبادلة .7
electronics mailsالبرید األلیكترونیة .8
press releasesاألخبار الصحفیة .9
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ھ ن فعل ا یمك ة م ویا بخالص دأ س ن  فلنب ىء م ھا بش رد بعض م نس ع ث ھار الموق ویق واش ة التس ل عملی ن اج ھ م  جمل
 -:التفضیل لنحقق الھدف

ن               .1 ة م یع القریب اقش المواض ل ین ك ب ع منتج ارض م ة وال یتع وار والدردش ى للح دى الیكترون عقد اتفاقیة مع منت
دیھم        سلعتك بوضع شریط اعالنى لدى الموقع و       ھ ل ن الدعای لكن تجنب جمع ایمیالت المشتركین وارسال نوعا م

دیم              وار وتق احة الح الل س ن خ م م دك معھ ا تواج ارى بینم كا اجب ھ بش ھ المفروض ن الدعای ة م ھ حساس ذه الفئ فھ
الخدمات التى تنشرھا محببة لدیھم تجعلك خلق بینك وبینھم نوعا من اال لفة والصداقة وتجعلھم یسعون للتعریف            

دى                     ع ك ل اص ب ع الخ ف التوقی الل مل ن خ ك م لیك اكثر من خالل زیارة موقعك وربما ما تحولوا الى زبائن وذل
 .  ویتابعوكهالنتدى ومضافة الیھ شعارك الذى سرعان ما یتحول عن الجدید منك ویألفون وجود

دم  عقد تحالف مھنى مع موقع من المواقع التى تراھا رائجة فى اال  .2 ا تق دمتك او    نتشار ولكنھا ام ة لخ ة تكمیلی  خدم
 . ) البرمجیات-شركات مبیعات الكمبیوتر(بعیدة المنافسة عن خدمتك

ى                   .3 ك وعل ادھم علی زوار واعتی تقطاب ال تمرار الس ھ باس ى تحدیث ل عل ھ والعم تقدیم موقع معلوماتى مجانى بكامل
ة  بصورة شرعیة ثم مراسالتھم واعالمھم علكترونى سلعتك وبذلك یمكن جمع بریدھم األ    ن موقعك االصلى وبقی

دة                        ھ ومفی ون قیم د ان تك ة فالب ات المجانی ة المنتج اة طبیع ب مراع ھ ویج اجھم لدی الخدمات الموجوده لدیھ واحتی
ھ            اجھم لدی ع احتی ا تتوق بشكل كافى بعیده عن الموضوعات الرائجة على بقیة الشبكات ابحث عن ما ھو جدید وم

.االصلىوال تبعد بھذه المعلومات عن طبیعة نشاطك 
 

یتألف محرك البحث من ثالثة اجزاء: محركات البحث.1
 برنامج العنكبوت spider program
 برنامج الفھرسھindexer program
برنامج محرك البحث.

 
 page- till,keywords,meta tagsحیث یؤخذ مؤشر الموقع من 

ن     ا م ل علیھ ى حص ات الت ى المعلوم اء عل ف بن ك یوص د ذل م بع بوی) spider(ث ف حس  search(ختل
algorithms.( 

 
 

 :توقیع واألدراج فى محركات البحثكیفیة ال
 

رس                   .1 امج الفھ ا برن ى كونھ فحات الت ى الص ا ف ث عنھ ذھا لیبح م یأخ ث ث ف البح ات   (الكتابة فى مل دة بیان قاع
الل            browsersثم یعرضھا فى  ) الفھرس ن خ فحات م رس الص ر    )meta( ومن ذلك نستنتج انھ تفھ و اال عب

. داخلھا من خالل اال سطر االولى فى الموقعالتوصیف
 -):اخطاء شائعة تقلل من فرص الفھرسھ(

a.    ع ف الموق ى وص ع ف ن    metaname=description  التوس ذف      20ع ى ح ؤدى ال ا ی ة مم  كلم
.الموقع اتوماتیكیا من الفھرسھ

b.            ن ا ع فحة عوض ن الص وى م زء العل ل الج م تحت رة الحج ورة كبی فحة بص  اشغال اھم اركان الص
)rank(اخفاء ھذا الجزء بنص غنى أو عبارات بحث تساعد فى الفھرسھ

c.               رتین أو ین م دال ب ا األعت ھ بینم الغ فی ر مب تكرار العبارات البحثیة داخل محتوى النص بشكل كبی
.ثالثة على األكثر یقوى الفھرسھ

 
 مالحظة ھامة

 
ا ال  ادراج صفاحاتك یدویا فى محركات البحث الكبرى ال یوازیھ منفعة أخر      ى حتى مع استخدام وقت اطول بینم

داعى لذلك فیمكنك من العتماد على برامج الفھرسھ المجانیة فى الفھرسھ األتیة داخل باقى المحركات المتوسطة           
 .وصغیرة الكثافة
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 البد من ان تتضمن صفحتك المعایر حتى ال تقابل بالرفض-:كیفیة ادراج صفحتك فى یا ھووو
لتصمیمرفیعة المستوى من حیث ا.1
غنیة بالمحتوى المجانى والمفید.2
.األحتواء على افضل التقاریر سواء المجانیة أو مدفوعة األجر.3
.عدد من األرتباطات لمجموعة أخرى من المواقع الغیر منافسة.4
األختیار الدقیق للقطاع التى تدرج فیھ.5
بین فى حقل الوصف الموجود ضمن استمارة التسجیل ما یجعل صفحتك ممیزة.6
ى احت.7 ع عل ر0-اول(واء الموق خم- اكث ع- أض ل- أوس ھر- أجم ص- أش ات  - أرخ ود المنتج  أج

).والخدمات
 مالحظة ھامة

دى    ى اح بقا عل ى مس یر األت م بتحض ث ق ات البح ى محرك دویا ف فحات ی ادراج الص وم ب ین تق ت ح وفیر الوق لت
 -):notepad,word(البرامج

 اسمك بالكامل-
اسم مؤسستك-
urlاسم نطاقك -
قیقىعنوانك الح-
بریدك األلیكترونى-
أرقام الفاكس والھاتف-
)keywords, description, litle(عناوین صفحاتك-
فحة  - ل ص ن ك ر ع ف مختص ات10(وص رة 25 - كلم ة م رى 50 -كلم رة اخ ة م ات   ) كلم ا ج ع احتی ق م یتواف

.ومتطلبات كل موقع على حدى واحتفظ بھ على جھازك
 

-: meta tagصیاغة -
.كلمتین أو ثالثة اكثر من الكلمات المفردةیفضل الجما المكونھ من .1
الحروف الصغیرة أفضل من الكبیرة وصیغة المفرد أفضل من الجمع.2
ى    .3 فحة األول ى الص ة عل ل القوی ع الجم ة (ض فحة البدای اقى    )ص ى ب ھ عل ك توزیع اقى یمكن والب

)webcrawler,altavista, overture,لالستعانھ بكتابة الجمل.(الصفحات
فقط فى الصفحة الرئیسیة والباقى 5-4والبد اال تتجاوز العبارات)html(ورة صحیحة تكتب فى صفحة       ولصیاغتھا بص 

 .موزع على باقیة الصفحات
 
 -:الشرائط األعالنیة -2

وات       -multiفى البدایة یجب التحدث عن مبدء مھم جدا فى التسویق األلیكترونى وھو مبدء التسویق متعدد الخط
steps marketing 

ر   الھدف م  ات             -:ن األعالن المباش ن المعلوم د م ب المزی لعة وطل ن الس رى ع ارىء للتح ع الق انى  (دف ر مج  -تقری
ة                  ) عینة من المنتج   -نشرة فنیة  ى نھای ك ال د ذل ھ بع ادة ب م القی ك ث الل اعالن ن خ ھ م من خالل شىء مجانى تقترح

ث       ى باح ر ال ن زائ ل     الطریق وھى الدخول لموقعك لمشاھدة ھذه المنتجات ثم التحول م د اھ تج واألن ق ن المن  ع
 .لیصبح شارى فجودة منتجك األن ھى الفیصل فقد اتى لك الزبون

 مثال عملى
ة    اض التكلف ة وانخف ن منفع ك م وده علی ا یع ى وم ع الكترون ك موق ون ل ة ان یك ن اھمی ب ع رة او كت ز نش تجھی

ابقة                الل س ن خ ال م ذا المج ھ      واألمكانیة والتقنیة الحدیثة المتوفرة والخبرة فى ھ ك التنوی د ذل زه وبع ل الممی العم
ارة         د الزی ة وعن فة فردی ا     -والحث على الزیارة الفردیة لتقدیر التكلفة ودراستھ حالتھ بص ى م د عل ھ والتأكی  قناعت

 .جاء فى النشرة وازالة اى لبس أو غموض مازال فى ذھنھ ودراستھ حالة فردیة ثم تقدیر التكلفة
 مالحظة

 .موقع أو الكتیب األ فى الضرورةعدم وضع السعر والتكلفة فى ال
 .كما یمكنك الكشف عن احد أسرار خدماتك ولكن األھم عن التنویھ عن باقى الخدمات األكثر اھمیة واألكثر ثمنا
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 :عناصر التصمیم
ن     ) head lines(الترویسات.1 ذلك یمك ا وك ول الیھ ویفضل ان یكون لھا نفس الشكل الموجود على الصفحة المنق

فحة   ون الص ة  ان تك ذه الترویس ة لھ یة     .مكمل ات المغناطیس ى الكلم ھ عل ى الترویس ز ف ال(رك ة-الم  - الوظیف
ناعة ارف-الص ة ) التع ة معین ك       ,أو مارك ى كتابات دا ف ر ج رق الكبی اة الف ع مراع ددة م فحة مح ص

).benefit(و)feature(بین
ا  ,انقر ھنا (استخدام مفردات التوجیھ فى مكان ما بین الشریط       .2 وزن ال  )ادفع من ھن ھل     ال ریط یس ن الش نخفض م م

.تحمیلھ حتى لو كان شریط متحرك حیث لھ اثر قوى
 link احرص على ان یكون شعارك أو عنوانك جزء من الشریط وكذلك الرتباط الناس بان اى خط ازرق ھو.3

.باللون األزرق والمسطر من تحتھاحرص على النص
ریطك                    .4 ودة ش انع لع ال م رق ف ابع الف ر وت ین الخ ن         غیر شریطك من ح ر م بة اكب ق نس ان یحق ة اذا ك دیم ثانی الق

.الزوار
.قارن بین منتجك واسعار المنتجات األخرى او بما تخخط لھ.5
حاول بأقل الكلمات التركیز على حجم المعاناة التى یعیشھا دون منتجك وبین لھ كیفیة األستفادة وكیفیة التخلص          .6

.من خالل شریط متحرك یعمل اكثر من صورة توضح الفرق

جلوا       مجانیة او مقابل  مالى  -: نشرات األخبار  -3 ذین س تركین ال ى المش نشرات الكترونیة تخصصیة یرسلھا الموقع ال
بعض                     ماح ل ن الس دة ویمك روض الجدی ار والع تجدات واألخب ر المس بیاناتھم لالصالع على امور تخص نشاط الموقع واخ

ذلك الس  ة وك رات الدوری ذه النش ى ھ ك ف الن ل ن األع ع م ارض  المواق دم تع الى ع غ م ل مبل دیك مقاب العرض ل ا ب ماح لھ
 .المصلحة بین الموقعین

 
ذه               -:األرتباطات المتبادلة  -4 ك ھ ن ل ث تعل ة حی ادل المنفع ى تب بعض ف ھا ال ین بعض اركة ب رامج المش ن ب ھ م  مجموع

ة         دع      . الشركة اعالنا یوضح اھمیة منتجھا وكیفیة المساھمھ لدی ى ت ات الت ركات البرمجی ن ش ر م ھ   وكثی ك وال تنافس م منتج
 .وعلیھا حركة رائجة من المرور والبییع

 
  النشرات الدوریة -5

ع                    -1 ر مواق ة عب ة مجانی رة دوری ة نش ى ھیئ ره عل ى ونش اب األلیكترون بھ الكت اعداد موقعك بشكل ما یش
 )pdfافضل صور النقل (األنترنت

دیو  -یر تقار - كتیبات -كتب(عمل نوع من الدورات التدریبیة على النت فى شكل          -2 رطة فی رھا  )  أش وانش
یاء            ى األش د عل ات اعتم ن المجانی ولكن ال تتعرض لمثل ھذه الموضوعات التى تكدس بھا الكمبیوتر م

.التخصصیھ والتى یتعامل الناس معھا بشكل كبیر
رور                   -3 ة م الل كلم ا األن خ ول علیھ ن الحص م ودورى ال یمك اعرض معلومات اخباریة ھامة بشكل دائ

الل            وتسجیل كوسیلھ لج  ن خ ك م رض لمعلومات ا التع د لھ ى تری رعیة الت تقطب الش ن اس د ولك مع البری
.موقع المعلومات المجانیة

ا                          -4 ازك وافرزھ ى جھ ا عل اظ بھ ع واألحتف ى المواق ودة ف ات الموج ات المبیع ن خطاب تجمیع اكبر قدر م
ا  واألنتقاء من بین اجودھا واقواھا واختیار العبارات والكلمات التى أثارت فضولك و    اختار من بینھم م

ذه             اظ بھ ع األحتف ك م یفة العالنات یمكن ان یصلح لكتابة نشرة مبیعاتك التى تنشرھا على المواقع المض
دك                 ا یش ع م ك وتجمی دیث خطاب ر لتح ت الخ النشرات فى ملف خاص على جھازك ومراجعتھا من وق

.دائما
 -:قواعد عامة لجذب األنتباه فى األعالنات-5

ن األول  %20د انتباھا من الكالم المرصوص فمنتج معین یحقق نجاحااألعالن باألرقام أش -1 اكثر م
.أفضل من كتابة منتج یحقق نتائج ھائلة

ة            -2 دة معین عر لم ھ الس نخفض فی تحدید ترویسة كل فترة من الزمن توضح عرض عن منتج معین ی
.أو لفئة معینة من المتعاملین

.یض أو فایدة معینةاعالن أو خبر عن خدمة جدیدة قد أضیفت وتحقق تخف-3

 



ITplus4U For Information Technology & Web Solutions

Web Site: www.ITplusARAB.com                         Email: Info@ITplusARAB.com
Tel & Fax: +2(03)48 58 999                            Mob: +2(010)750 8888

Address: 8 Nobar  St., El-Manshia , Alexandria , Egypt.
Thanks For Choosing Us....

 :قواعد ھامة فى الكتابة
  بمنھا الوضوح- قصیرة-لتكن عباراتك بسیطة-1
اكتب وكأنك تدروس مع صدیق-2
خاطبھم كفرد ولیس كمجموعة-3
.عرف عن نفسك-4
.األختبار اكثر من مرة للنص وباكثر من شخص قبل العرض-5

 
 

 


