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طراحی سایت رستوران
طراحی سایت رستوران ( طراحی وبسایت رستوران )
اگــر شــما صاحــب یــک رســتوران باشــید و بخواهیــد کار خــود را گســترش دهیــد چــه ایــده ای
مناســب تــر از طراحــی ســایت رســتوران ( طراحــی وبســایت رســتوران ) میتوانــد بــه شــما کمــک
کنــد؟
امــروزه بســیاری از مــردم و گردشــگران بــرای یافتــن مناســبترین رســتوران و آگاهــی از نحــوه
خدمــات و کیفیــت غذاهــا و مقایســه از جســتجو در اینترنــت اســتفاده میکننــد.
و بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه مــردم چــرا بــه رســتوران مــی رونــد؟ چــه چیــزی ســبب میشــود
کــه رســتوران را انتخــاب کننــد؟ در جــواب بایــد گفــت کــه مــردم بــرای صــرف یــک غــذای باکیفیــت
در یــک محیــط امــن و آرامــش بخــش در کنــار خانــواده و یــا دوســتان رســتوران را انتخــاب میکننــد.
حــال اگــر شــما بــرای گســترش کار خــود بتوانیــد یــک وبســایت کــه دارای ویژگــی هــای فنــی و
طراحــی مناســب اســت پیــاده ســازی کنیــد یــک قــدم در راه انــدازی کســب وکار اینترنتــی خــود
برداشــته ایــد.
چــه نکاتــی در طراحــی ســایت رســتوران ( طراحــی وبســایت رســتوران ) میتوانــد بــه گســترش
کســب و کار شــما کمــک کنــد؟
در بررســی و آنالیــز پاســخ ایــن پرســش بایــد گفــت صرف ـا ً ایجــاد یــک وبســایت رســتورانی بــرای
آغــاز گســترش کســب وکار اینترنتــی کافــی نیســت.
بعــد از اینکــه طراحــی ســایت رســتوران ( طراحــی وبســایت رســتوران ) را بــه اتمــام رســاندید بایــد
بــا تمهیــدات ســئو ســایت رســتوران و اصــول نــگارش مطالــب در وبســایت و افــزودن فیچــر هایــی
مناســب ( کــه در ادامــه بــه آنهــا اشــاره خواهیــم کــرد ) وبســایت خــود را بــه روز و فعــال نگهداریــد
 .بســیاری از شــرکت هــا بــرای صاحبــان کســب و کار وبســایت هایــی طراحــی میکننــد کــه صرفـا ً در
مرحلــه طراحــی باقــی میمانــد و محتــوا و مطالــب آن اصـا ً بــه روز نمیشــود  .چنیــن وبســایت هایــی
از نظــر گــوگل غیرفعــال یــا مــرده محســوب میشــوند نــه تنهــا پیــج رنکــی ندارنــد بلکــه اص ـا ً در
صفحــه نتایــج گــوگل بــه نمایــش درنمیآینــد مگــر اینکــه صرفـا ً آدرس وبســایت را ســرچ کنیــد تــا
آن وبســایت مشــاهده شــود  .بــه همیــن ســبب پیــاده ســازی وبســایت رســتورانی صرفـا ً بــه مرحلــه
طراحــی ســایت ختــم نمیشــود.
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بــا رعایــت فیچــر هــای مــورد نیــاز بــرای طراحــی ســایت رســتوران ( طراحــی وبســایت رســتوران )
میتوانیــد مشــتریان بیشــتری را از اقصــی نقــاط اســتان  -شــهر و  ...جــذب کنیــد حتــی بســیاری از
گردشــگران هــم میتواننــد جــذب رســتوران شــما شــوند.

فیچــر هــای کــه بایــد در طراحــی ســایت رســتوران ( طراحــی وبســایت رســتوران ) رعایت
شود :
منوهای غذایی دقیق :
منوغذایــی خــوب و دقیــق شــامل انــواع غذاهــا  -دســرها  -نوشــیدنیها و غذاهــای مخصــوص
سرآشــپز و غذاهــای فصلــی و  ..بــه همــراه قیمــت آنهــا ســبب میشــود مشــتری بتوانــد بــه راحتــی
بــه انــواع غذاهــای موجــود بــه همــراه قیمــت آنهــا پــی ببــرد و انتخــاب مناس ـبتری داشــته باشــد.

افــزودن بخــش گالــری تصاویــر در طراحــی ســایت رســتوران ( طراحــی وبســایت
رســتوران ):
فــرض کنیــم مشــتریان جدیــدی قــرار اســت بــه رســتوران شــما دعــوت شــوند  .آنهــا نیــاز دارنــد
کــه از نحــوه ارائــه خدمــات و کیفیــت کاالهــا اطــاع یابنــد و هــر چــه بیشــتر بــا محیــط رســتوران شــما
آشــنا شــوند .اســتفاده از تصاویــر باکیفیــت در ایــن امــر نقــش بــه ســزایی دارد .ســعی کنیــد عکــس
هایــی قــرار بدهیــد کــه صرفـا ً از محیــط رســتوران خودتــان باشــد اگــر از عکــس هــای شــعبات دیگــر
یــا  ...اســتفاده کنیــد نــه تنهــا اعتمــاد مشــتری را جلــب نکردهایــد بلکــه باعــث شــدید هویــت کســب
و کارتــان لطمــه بخــورد .بســیاری از شــرکت هــا در مواقعــی کــه بــه عکــس هــای محیــط رســتوران
دسترســی ندارنــد ســعی میکننــد از عکــس هــای مشــابه محیــط رســتوران شــما اســتفاده کننــد کــه
اشــتباه اســت  .پیشــنهاد تیــم مــا در ایــن بــاره ایــن اســت کــه از ابتــدای راه انــدازی ســایت بــه شــما
در خصــوص عکــس هــای مــورد نیــاز اطــاع داده میشــود تــا همزمــان بــا طراحــی ســایت رســتوران
( طراحــی وبســایت رســتوران ) شــما توســط تیــم رویــال کــد بتوانیــد عکــس هــا را تهیــه کنیــد.و
ماتحــت هیــچ شــرایطی از عکــس هــای مشــابه رســتوران شــما اســتفاده نمیکنیــم.

وجود باکس جستجو :
گاهــی مشــتریان بــه ایــن موضــوع عالقــه دارنــد کــه بــرای راحتــی و دسترســی ســریع بــه جســتجوی
دیگــر شــعبات شــما بپردازنــد یــا غــذای موردعالقــه خــود را ســرچ کننــد لــذا تعبیــه کــردن باکــس
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جســتجو مهــم واقــع میشــود.

لینک دهی به دیگر شعبات رستوران :
اگــر رســتوران شــما دارای شــعبات دیگــری اســت میتوانیــد لینــک دیگــر شــعبات را در داخــل
ســایت خــود قــرار بدهیــد ایــن کار هــم اطمینــان مشــتری را جلــب میکنــد و هــم رســما ً شــعبات
شــمارا معرفــی میکنــد و از مــواردی نظیــر سوءاســتفاده افــراد ناشــناس بــا عنــوان شــعبه رســتوران
شــما جلوگیــری میکنــد و حــق کپــی رایــت را محفــوظ مـیدارد  .از دیگــر مزایــای ایــن کار بــاال رفتــن
ســئو اســت.

امکان پرداخت آنالین :
اگروبســایت شــما دارای درگاه پرداخــت آنالیــن باشــد کار بســیاری از مشــتریان ســریعتر و ســادهتر
انجــام میشــود.

نماد الکترونیک :
نمــاد الکترونیــک ســبب میشــود کــه هویــت وبســایت شــما مشــخص شــود و تمامی مســئولیت ســایت
شــما بــه عهــده مدیرمســئول رســتوران بــاش  .نمــاد الکترونیــک ســبب اطمینــان از پرداختهــای
آنالیــن میشــود.

سئو :
در بحــث ســئو بایــد مــوارد بســیاری را رعایــت کــرد  .در طراحــی ســایت رســتوران ( طراحی وبســایت
رســتوران ) عملیــات ســئو گاهــا اگــر تمهیــدات ســئو حرفـهای و اصولــی باشــد بســیار راحــت و ســریع
میتــوان بــه نتایــج بســیار خــوب دســت یافــت .بــه دلیــل رقابــت بســیار بــاال میــان وبســایت هــای
رســتورانی و رونــق کســب و کار اینترنتــی ســئو از فیچــر هایــی اســت کــه از آن نمیتــوان صــرف
نظــر کــرد .ســئو باعــث میشــود ســایت شــما در ایــن رقابــت پیــروز شــود .

انتخاب هاست مناسب بعد از طراحی سایت رستوران (طراحی وبسایت رستوران):
پیشــنهاد تیــم مــا در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه از هاســت هایــی اســتفاده کنیــد کــه پشــتیبانی
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بســیار خوبــی دارنــد و ســایت شــما بــه دلیــل مشــکالت فنــی هاســت هیـچگاه بــه مــدت طوالنــی مثـا ً
 ۳الــی  ۴روز از دســترس خــارج نشــود.این نکتــه را فرامــوش نکنیــد کــه از دســترس خــارج شــدن
= ریســک از دســت دادن مشــتریان
تیــم مــا خدمــات هاســت و میزبانــی را نیــز ارائــه میدهــد چنانچــه نخواهیــد بــا مشــکالت هاســت
مواجــه شــوید میتوانــی میزبانــی هاســت خــود را بــه مــا بســپارید .هاســت هــای الیــت اســپید
(تکنولــوژی بــر پایــه ابــر) بــا ســرعت پینــگ  ۳ثانیــه منجــر بــه افزایــش ســرعت لــود ســایت شــما
میشــود و بــا پشــتیبانی بینظیــر تیــم فنــی احتمــال وقــوع مشــکالت فنــی مربــوط بــه هاســت بســیار
کاهــش مییابــد.

سفارش غذا :
اگــر در رســتوران شــما امــکان تهیــه غــذا وجــود دارد میتوانیــد بــا در نظــر گرفتــن ســفارش غــذا
در وبســایت خــود ایــن قابلیــت را ایجــاد کنیــد کــه مشــتری در هرزمانــی اقــدام بــه ثبــت ســفارش
نمایــد و بــا پرداخــت آنالیــن هزینــه را بپــردازد و یــا در محــل رســتوران یــا بــهواســطه پیــک هــا
تحویــل نماینــد.

ارسال پیامک شرح وضعیت با دریافت کد رهگیری برای مشتری :
اگــر وبســایت شــما دارای قابلیــت ارســال کــد رهگیــری و ارســال وضعیــت ســفارش یــا رزرو بــرای
مشــتریان باشــد گام ســبقت را بــه راحتــی از میــان رقبایتــان ربــوده ای .ایــن ایــده بســیار خالقانــه
اســت و منجــر بــه رضایــت دوچنــدان مشــتری از نحــوه خدمــات شــما میشــود.
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