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طراحی سایت هتل
طراحی سایت هتل (طراحی وب سایت هتل)
امــروزه بــا توجــه بــه گســترده تــر شــدن کارهــای روزمــره افــراد  ،نیــاز بــه گردشــگری و مســافرت
بیــش از گذشــته احســاس میشــود.
افــراد بســیاری همــواره عالقهمنــد هســتند کــه پیرامــون گردشــگری  -مســافرت و یافتــن مکانهــای
جالــب و توریســتی بــه وب گــردی و کســب اطالعــات بپردازند.
طراحــی ســایت هتــل (طراحــی وب ســایت هتــل) و مجموعــه هــای مرتبــط بــا آن ماننــد آژانــس هــای
هواپیمایــی (طراحــی ســایت آژانــس هــای هواپیمایــی)  -ســایت هــای برگزارکننــده تــور (طراحــی
ســایت ســایت هــای برگزارکننــده تــور)  -ســایت هــای گردشــگری (طراحــی ســایت ســایت هــای
گردشــگری) و  ...همــواره از اهمیــت بســیاری برخــوردار هســتند.

چرا اقدام به طراحی سایت هتل (طراحی وب سایت هتل) نمایید ؟
افــرادی کــه بــه گــردش و مســافرت میپردازنــد تمایــل دارنــد کــه قبــل از مسافرتشــان بتواننــد از
طریــق اینترنــت بــه جســتجو در خصــوص مکانهــای گردشــگری  -جاذبــه هــای توریســتی و خصوصـا ً
مکانهــای اقامتــی نظیــر هتــل هــا و مســافرخانه هــا بپردازنــد .لــذا شــما میتوانیــد جــزء افــرادی
باشــید کــه ایــن خدمــات را بــه نحــو احســن از طریــق وب ســایت ارائــه دهید.اگــر مســافران و
گردشــگران بتواننــد در وب ســایت شــما اطالعــات موردنظــر خــود را بیابنــد طولــی نمــی انجامــد کــه
چنیــن افــرادی بــه مشــتریان وفــادار شــما تبدیــل خواهنــد شــد و نســبت بــه خدمــات و وب ســایت
شــما اطمینــان پیــدا خواهنــد کــرد .از مزایــای چنیــن حالتــی میــان کاربــران میتــوان بــه بازدهــی
ســریع و افزایــش رتبهبنــدی ســایت (ســئو ســایت هتــل) و محبوبیــت حداکثــری اشــاره کــرد.
اگــر شــما بخواهیــد یــک وب ســایت هتــل را طراحــی نماییــد شــاید اولیــن ســؤالتان ایــن باشــد کــه
چگونــه میتــوان یــک طراحــی ســایت هتــل (طراحــی وب ســایت هتــل) نمود؟کــه در ایــن قســمت بــه
بررســی پاســخ ایــن پرســش میپردازیــم :

بــرای طراحــی ســایت هتــل (طراحــی وب ســایت هتــل) میتــوان بــه چنــد مــورد توجــه
نمــود از جملــه:
 -1طراحی باری کاربر در زمان طراحی سایت هتل (طراحی وب سایت هتل):
هنگامــی کــه بــه طراحــی ســایت هتــل میپردازیــد صرفـا ً بــرای کاربــر طراحــی کنیــد و همواره ســلیقه
او را در نظــر داشــته باشــید .کاربــران دوســت دارنــد بــا یــک وب ســایت ســاده و شــیک و بــا ســرعت
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لــود بــاال روبهرو بشــوند
 -2درج تمامی امکان هتل در زمان طراحی سایت هتل (طراحی وب سایت هتل) :
هنــگام طراحــی ســایت هتــل (طراحــی وب ســایت هتــل) ســعی کنیــد همــه ی ویژگــی هــای یــک هتــل
و خدماتــی کــه میتوانــد ارائــه دهــد را بــه خوبــی در قالــب ســایت پیــاده ســازی و تعبیــه نماییــد لــذا
بــه ایــن موضــوع دقــت نماییــد کــه ممکــن اســت بــه دلیــل گســترده بــودن خدمــات بعضــی فیچــر هــا
از پیــاده ســازی جــا بماننــد و در ســایت گنجانــده نشــود .از معایبــی کــه ایــن مــورد دارد میتــوان
بــه :
• ممکــن اســت مســافران بــا خدمــات و ویژگــی هــای هتــل بــه صــورت کامــل آشــنایی نداشــته
باشــند و بــه دنبــال یــک ویژگــی خــاص باشــند کــه در هتــل وجــود دارد امــا بــه دلیــل عــدم

نمایــش در ســایت چنیــن بپنــدارد کــه ایــن هتــل ایــن ویژگــی خــاص را نــدارد و از انتخــاب هتــل
صرفنظــر کنــد.
• ممکــن اســت یــک ویژگــی خــاص در هتــل بــه صــورت خالقانــه و اولیــن بــار ارائــه شــود کــه در
هیــچ یکــی از هتــل هــا ارائــه نشــده اســت اگــر در ســایت تعبیــه نشــده باشــد منجــر بــه نادیــده
گرفتــن خالقیــت و نــوآوری مســئولین هتــل خواهــد شــد ولــو اینکــه آن خالقیــت و ابتــکار ســبب
پیــروزی هتــل در رقابــت بــا ســایر هتــل هــا بشــود

 -3اضافــه کــردن امــکان چندزبانــه بــودن ســایت در زمــان طراحــی ســایت هتــل (طراحــی وب ســایت
هتــل) :
از مــوارد بســیار مهــم در طراحــی ســایت هتــل (طراحــی وب ســایت هتــل) چندزبانــه بــودن وب
ســایت اســت .بــه صورتــی کــه امــکان انتخــاب زبــان فارســی و انگلیســی و عربــی و ترکــی و  ..را
داشــته باشد.بســیاری از گردشــگران و مســافرانی کــه در جســتجوی هتــل مناســب هســتند ممکــن
اســت از کشــورهای دیگــر و بــه اصطــاح توریســت خارجــی باشــند بــا زبــان هــای متفــاوت لــذا امــکان
انتخــاب زبــان هایــی نظیــر انگلیســی  ،عربــی و ترکــی باعــث جلــب تعــداد کثیــری از گردشــگران
خواهــد شــد.
 -4درج گوگل مپ در هنگام طراحی سایت هتل (طراحی وب سایت هتل) :
از مهمتریــن ویژگــی هــا و اعتبــار هــای یــک وب ســایت هتــل واضــح بــودن آدرس و وجــود نقشــه
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گــوگل در آن اســت .بــرای گردشــگران و مســافرانی کــه قصــد انتخــاب هتــل را دارنــد امــکان یافتــن
آدرس دقیــق و عــدم ســردرگمی در شــهر هایــی کــه تــازه در آن وارد میشــوند بســیار مهــم اســت.
از مزایــای درج گــوگل مــپ در وب ســایت میتــوان بــه ســنجیدن موقعیــت هتــل توســط گردشــگران
نســبت بــه مراکــز خریــد  -مرکــز شــهر و بیمارســتان هــا و مکانهــای تفریحــی نظیــر دریــا – جنــگل
و  ...اشــاره کــرد.
-5افــزدون سیســتم رزرواســیون آنالیــن در هنــگام طراحــی ســایت هتــل (طراحــی وب ســایت
هتــل):
از نظــر گردشــگران و مســافران امــکان رزرو آنالیــن هتــل و ســایر خدمــات آن مهــم تلقــی میشــود.
مســافران مایــل هســتند قبــل از مســافرت امــکان اســکان خــود را مهیــا کــرده باشــند  .بــه همیــن
دلیــل رزرو آنالیــن مطمئــن و بــا پرداخــت مبلــغ تعییــن شــده نســبت بــه رزرو اتــاق یــا خدمــات

موردنظــر خــود اقــدام نمایند.رونــد کار ایــن سیســتم بــه ایــن صــورت اســت کــه بــا توجــه بــه نــوع
هتــل و نــوع خدمــات هتــل میتــوان از اتــاق هــای پــر و خالــی و ظرفیــت هــای آنهــا اطــاع کســب کــرد
و بــا تعییــن مــدت اقامــت در آن نســبت بــه پرداخــت مبلــغ تعییــن شــده اقــدام نمــود .و بــا صــدور
بــرگ تائیــد و یــا ارســال پیامــک بــه همــراه کــد رهگیــری مســافران میتواننــد از وضعیــت رزرو
خودآگاهــی یابنــد.
-6طراحی نمودار های هواشناسی در هنگام طراحی سایت هتل (طراحی وب سایت هتل) :
ایــن بخــش میتوانــد یــک راهنمــا بــرای گردشــگران داخلــی و خارجــی باشــد بــه ایــن صــورت کــه اگــر
از وضعیــت هــوا اطــاع داشــته باشــند میتواننــد برنامــه هــای ســفر و تورهــا را راحــت تــر و بهتــر
برنامــه ریــزی نماینــد.
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