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1.

DE CE AI NEVOIE DE UN WEBSITE?

Studiile arată că 81%* dintre potențialii consumatori se documentează online înainte de procesul de achiziție,
aceștia căutând preponderent informații și review-uri. Încă nu ai un website? Iată principalele motive pentru
care ar trebui să-ți schimbi strategia.

Un website îți oferă vizibilitate pentru mai mulți consumatori
6 din 10 consumatori se așteaptă ca brand-urile să ofere informații online, majoritatea folosindu-se exclusiv de
internet pentru a se informa. Asta înseamnă că publicul tău țintă se găsește preponderent în online, iar dacă nu
acționezi la timp, consumatorii tăi se vor orienta către alt brand.

Un website este simplu și cost effectiv
Nu trebuie să ai un buget mare pentru un website, există platforme gratuite care îți permit personalizarea
design-ului. Un exemplu este platforma Wordpress.
În plus, website-ul este un instrument mult mai dinamic, mai rapid și mai puțin costisitor, comparativ cu
instrumentele clasice precum brosurile, flyere-le etc.

Website-ul îți consolidează poziția în piață
79% dintre utilizatorii care citesc review-uri online le și cred! Un website nu doar oferă posibilitatea
consumatorilor de a verifica simplu și rapid dacă review-urile și comentariile negative au o bază reală, ci poți
influența ce se spune despre brandul tău prin promovarea celor pozitive.

Magazin 24/7 pentru clienții tăi
Website-ul este un magazin deschis non-stop pentru consumatorii tăi, unde aceștia îți pot scrie, solicita
informații sau cumpăra produsele, indiferent de oră. Iar pentru acest lucru nici măcar nu este nevoie ca tu să fii
prezent!

Website-ul este indexat Google
2

Dacă business-ul tău nu are un website, șansele sunt mari ca acei 81% din consumatori care se documentează
online înainte de procesul de achiziție să nu te găsească. În schimb, poți optimiza website-ul astfel încât să îți
maximizezi șansele ca utilizatorii să te găsească și, implicit, să îți cumpere produsele sau serviciile.
SEO este doar una dintre modalitățile prin care poți face acest lucru.

Website-ul crește vânzările
Volumul de consumatori care va ști despre brandul tău crește exponențial cu prezența ta în mediul online. Drept
urmare, rata de conversie pe care o aveai fără un website va crește, odată cu prezența brandului tău online.

În concluzie, prețul unui website este cu mult mai mic decât prețul pe care-l vei plăti dacă rămâi în urmă! Așa că
nu ezita să ne contactezi pentru informații, sfaturi sau servicii care te vor ajuta să ții pasul cu consumatorii tăi!

2.

C A R E S U N T P R I M I I PA Ș I P E N T R U A - Ț I
CONSTRUI WEBSITE-UL?

Te-ai hotărât că un website este ceea ce are nevoie afacerea ta? Ai luat decizia corectă! Cel mai mare procent
din consumatorii sau potențialii tăi clienți se documentează online înainte de a cumpăra un produs sau serviciu.
Noi îți venim în ajutor cu un checklist cu paginile pe care trebuie să le conțină site-ul tău, dacă vrei ca el să fie
de succes. Download free and enjoy!
Totuși, de unde începi?

Pasul 1: Domeniul
Numele domeniului este adresa digitală a site-ului tău, spre exemplu www.wpdigital.ro. Unul dintre cei mai mari
furnizori internaționali de nume de domenii este GoDaddy, iar pentru România este RoTLD. Aici verifici
disponibilitatea numelui, dar și prețul, în funcție de categoria pe care o dorești pentru site-ul tău, adică .ro, .com,
.net etc.

Pasul 2: Adresa de email business
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Adresa de email business oferă încredere clienților tăi, iar una dintre cele mai simple și avantajoase opțiuni este
prin G Suite Google. Odată ce ai un nume de domeniu, îl poți utiliza pentru a crea un business email, precum
andrei.ionescu@numecompanie.ro.

Pasul 3: Software-ul pentru construirea site-ului
Poți opta pentru soluții software standard sau personalizate. Noi te ajutăm cu software personalizat, adaptat
nevoilor afacerii tale, cu caracteristicile potrivite pentru a-ți crește vânzările.

Pasul 4: Hosting-ul pentru site
Hosting-ul este unitatea în care este stocat conținutul site-ului tău, care este accesată ori de câte ori cineva
caută numele domeniului tău. Există mai multe tipuri de hosting, care depind de numărul de useri de pe site.

Pasul 5: Design-ul pentru site
Design-ul site-ului trebuie realizat în funcție de afacerea ta. Astfel, un site de știri, blog etc. trebuie să conțină
atât imagini, cât și blocuri de text, dacă ai un magazin online, te interesează pagini cu liste de produse. De
asemenea, design-ul site-ului trebuie să conțină toate elementele vizuale care îți definesc brandul: logo, culori,
stil și mărime font.

Pasul 6: Imaginile / Fotografiile
Folosește pentru site-ul tău doar imagini cu rezoluție mare, calitative și moderne. Utilizatorii își vor pierde
încrederea în profesionalismul tău dacă imaginile sunt pixelate, nepotrivite afacerii tale sau învechite. Există o
mulțime de site-uri de unde poți descărca fotografii profesionale gratuit (cu licență de refolosire comercială
gratuită). Atenție! Nu folosi orice imagini găsești în căutările Google, urmărește doar pe acelea care au Creative
Commons License/Zero (CC/CC0), adică autorul oferă gratuit spre modificare și preluare imagine. Altfel, riști să
te confrunți cu un proces legal pentru drepturi de autor. Dacă însă îți dorești o imagine deosebită, care să nu fie
foarte folosită, poți apela la băncile de imagini unde contra unei sume de bani poți cumpăra drepturile de
refolosire.

Pasul 7: Google Analytics
Google Analytics este instrumentul de analiză care îți oferă informații despre cum interacționează utilizatorii cu
site-ul tău. Poți afla câți useri sunt pe site, care este cea mai accesată pagină, cât timp petrece un user pe o
pagină sau care este pagina de pe care utilizatorii pleacă cel mai des. Toate aceste date sunt extrem de utile
pentru a-ți îmbunătăți site-ul.
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3.

C E PA G I N I T R E B U I E S Ă C O N Ț I N Ă
WEBSITE-UL TĂU DE SUCCES?

Una dintre cele mai frecvente întrebări, pe care toți antreprenorii online o au, își găsește răspunsul în acest
checklist. Deși fiecare website este unic, personalizat, consumatorii se așteaptă să găsească câteva pagini
obligatorii.
Iată cele mai importante pagini pe care ar trebui să le conțină site-ul tău, pentru a avea succes:

✔ Homepage
Prima pagină pe care o văd consumatorii
Aceasta este prima pagină pe care consumatorii o văd când intră pe site-ul tău și, ca atare, ar trebui să spună
tuturor cine ești și ce face compania ta. Conținutul acestei pagini trebuie să fie suficient de interesant pentru a
capta atenția în doar câteva secunde și pentru a menține utilizatorul pe site-ul tău.
Design-ul homepage-ului trebuie să fie bine proiectat, să conducă vizitatorul acolo unde îți dorești, trebuie să se
încarce rapid și să arate profesional. Există studii care arată că ai la dispoziție doar 0,05 secunde pentru a
convinge consumatorii să rămână pe site-ul tău.
Homepage-ul ar trebui să includă o scurtă descriere a business-ului tău și a ceea ce face, o scurtă explicație a
serviciilor și/sau a produselor, dar și cum poți veni în ajutorul potențialului tău consumator sau client.

✔ About page
Pagina care vorbește despre afacerea ta
Cunsumatorii sau potențialii tăi consumatori sunt interesați să afle cine este în spatele business-ului tău, lucru
care face pagina About una dintre cele mai vizitate pagini de pe orice site web.
Această pagină ar trebui să conțină un scurt rezumat a cine ești tu, antreprenorul, istoricul sau povestea
companiei și lucrurile care te diferențiază de competitori. Tot aici ar trebui să se regăsească și angajații
companiei, cu poză, funcție și o scurtă descriere pentru fiecare și, de asemenea, orice realizări, premii, distincții
etc. ale companiei.

✔ Product / Services page
Pagina în care detaliezi ce produse sau servicii oferi
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Product / Services este pagina în care listezi produsele sau serviciile pe care le oferi. Recomandarea noastră
este să începi pagina cu un scurt rezumat al acestora, înainte de a le prezenta, în care să specifici ce te
diferențiază de alte branduri.
Dacă produsele sau serviciile pe care le oferi sunt vaste, împarte-le în categorii mari pentru a-i fi mai ușor
consumatorului să găsească ceea ce își dorește. Poți adăuga și un link către Homepage, pentru a putea citi mai
multe despre afacerea ta.
În plus, te poți ajuta de emoticons în listarea fiecărui produs, serviciu sau categorie, făcând astfel conținutul
acestei pagini mult mai interactiv și mai ușor de parcurs.

✔ FAQ page
Pagina cu “întrebări frecvente“
Pagina FAQ îți va economisi timp prețios ție sau angajaților responsabili de serviciul relațiilor cu clienții. Această
pagină trebuie să conțină cele mai frecvente întrebări ale consumatorilor tăi și răspunsurile la ele. În funcție de
afacerea ta, aceste întrebări se pot referi la timpul de livrare al unei comenzi, la garanția unui produs sau
serviciu, la procedura de retur etc.
Recomandarea noastră este să oferi răspunsuri cât mai transparente la aceste întrebări și să inserezi expresii
call to action (care îndeamnă consumatorul să acționeze, să achiziționeze). Această pagină ar trebui să elimine
orice îndoieli pe care le poate avea un consumator și să-l facă să se simtă sigur pentru a face o achiziție.

✔ Testimoniale / Review-uri
Această pagină este utilă pentru a arăta consumatorilor sau potențialilor consumatori faptul că oferi produse
sau servicii de încredere, de care clienții tăi sunt mulțumiți. Pe cât posibil, încercă să oferi și o sursă de a găsi
autorul testimonialului / review-ului, pentru veridicitatea celor declarate de acesta.
De asemenea, include și o fotografie a autorului lângă testimonial sau review, dacă site-ul îți permite, și găsește
un titlu atractiv pentru fiecare.

✔ Contact page

Așa cum îi spune și numele, pagina de contact trebuie să conțină, scurt și la obiect, toate informațiile de care
consumatorul are nevoie pentru a te contacta. Aceasta trebuie să includă numărul de telefon, adresa de email
sau un formular de contact via email, adresa sediului, link-uri către toate conturile de social media și programul
de lucru.
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De asemenea, este extrem de util să inserezi numărul de telefon, adresa de email și adresa sediului în subsolul
fiecărei pagini a site-ului, acolo unde este posibil.

✔ Blog page
Aceasta nu este o pagină propriu-zisă, ci deschide lista tuturor postărilor de blog din site-ul tău.
Un blog este un site de sine stătător sau o secțiune în site-ul tău, în care se găsesc articole despre diverse
subiecte legate de afacerea ta. Articolele din blog sunt, de obicei, afișate în ordine inversă cronologică, cea mai
recentă postare de pe blog apărând prima.
Blogul este un instrument de marketing extrem de accesibil și util, care sporește traficul pe site-ul tău și crește
vânzările. Un studiu efectuat de HubSpot a arătat că 57% dintre companiile care au blog au avut cel puțin o
vânzare prin intermediul acestuia.
Mai mult decât atât, blogul este vocea companiei tale, este locul unde îți poți spune povestea într-un mod mult
mai personal față de consumatori, dar și un instrument care îi angajează în a relaționa și rezona cu afacerea ta.
Totuși, înainte de a începe blogul, trebuie să ai în vedere următoarele aspecte: de ce ai nevoie de un blog,
pentru cine scrii (care este publicul tău țintă), ce subiecte ar fi de interes pentru publicul tău țintă, ce tone of
voice folosești (cum te adresezi cititorilor) etc. De asemenea, articolele din blog te ajută și în optimizarea siteului în motoarele de căutare, precum Google, iar dacă folosești corect cuvintele cheie poți urca și în pagină.
Noi te ajutăm și optimizăm blogul tău astfel încât să fie într-adevăr un instrument de creștere a vânzărilor!

✔ Terms and conditions page
Pagina cu termeni și condiții este, de cele mai multe ori, o necesitate pentru majoritatea site-urilor. Aceasta este
pagina care specifică "regulile" site-ului tău, pe care un vizitator trebuie să le citească, accepte și respecte.
Poți include aici regulile, instrucțiunile și modul în care funcționează site-ul tău, legile țării care se aplică,
specificarea faptului că ceea ce conține site-ul este proprietatea ta și, drept urmare, nu poate fi copiat și folosit
etc.

✔ 404 page
Pagina care nu a fost găsită
Pagina de eroare 404 este o pagină la care vizitatorii site-ului tău sunt direcționați atunci când o pagină a siteului nu mai există, a fost mutată sau a expirat.
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Pagina de eroare 404 poate fi o pagină HTML standard pe care îți recomandăm să o personalizezi în funcție de
afacerea ta. Aceasta ar trebui să conțină titlu și un text care să specifice că pagina căutată nu poate fi găsită,
dar și un link care să redirecționeze utilizatorul către homepage.
Pro tip: folosește-te de un text amuzant pentru a atenua posibila supărare sau enervare a utilizatorului pentru
faptul că a fost direcționat greșit și fă-l să rămână pe site-ul tău.

✔ Alte pagini
În funcție de site-ul pe care îl ai, îți recomandăm să incluzi și următoarele pagini:
•

Locuri de muncă sau cariere

•

Pagina de evenimente sau galeria foto

•

Pagina cu informații despre publicitate

•

Pagina cu afiliați

Toate aceste pagini, construite corect, pot fi un instrument puternic în creșterea afacerii tale. Pare complicat? Fii
fără griji, noi te ajutăm cu soluții personalizate pentru business-ul și site-ul tău, care îți vor scuti timp și resurse,
dar care vor lucra pentru tine!

4.

TENDINȚE ÎN WEB DESIGN ÎN 2019

Este esențial pentru succesul website-ului tău să fii la curent cu tendințele în materie de design. Multe elemente
ce țin de vizual, user-experience, sau funcționalități ale unui website se vor schimba în 2019, astfel că websiteul tău poate părea învechit.
Nu va trebui să reconstruiești website-ul, dar va fi necesar să ajustezi funcționalitățile și design-ul pentru a
menține creșterea traficului.
2019 va fi despre experiența utilizatorului: viteza și optimizarea website-ului pentru diverse device-uri
sunt pietrele de temelie pe care se vor construi design-uri minimaliste sau atractive, cu mult video
background. Iată ce ar trebui să știi:
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Video, experiențe VR și AR în 2019
Conținutul video este deja preferatul consumatorilor, iar în 2019 videoclipurile vor lua locul imaginilor de
background din ce în ce mai mult, deoarece ajută la creșterea ratei de conversie.
În ceea ce privește VR-ul sau AR-ul, posibilitățile sunt infinite. Acestea oferă interacțiuni mult mai personale ale
utilizatorului, spre exemplu, acesta îți poate vizita sediul într-un video 360 prin VR sau poate proba produsele
tale cu ajutorul AR-ului.

Website cu layout-uri asimetrice pentru imagini
În 2019, layout-urile website-urilor vor fi gândite outside-the-box, design-ul liniilor disruptive oferind un look
fresh site-ului.
Totuși, pentru a nu distrage atenția, asimetria layout-urilor trebuie păstrată în linii minimaliste, care să
construiască o ierarhie vizuală și să conducă utilizatorul către punctul dorit al paginii.

Layout-uri minimaliste pentru text
Pentru site-urile de știri, reviste, portofolii și bloguri, tendințele se duc către un aspect minimalist și ușor de
urmărit. Blocuri de text și imagini, structurate în forme pătrate sau dreptunghiulare care permit
compartimentarea conținutului pentru utilizator.

Întoarcerea către generatoare de website-uri statice
Generatoarele de website-uri statice, precum HTML static, devin din ce în ce mai populare deoarece oferă
viteză, securitate și posibilitatea personalizării și schimbării design-ului rapid.
Aceasta este o tendință ce are de-a face cu backend-ul unui website, iar marele avantaj al acestor instrumente
este abilitatea de a proiecta și adapta website-ul mult mai rapid.
Ce poți face pentru a ține mereu pasul cu utilizatorii tăi? Informează-te constant în legătură cu tendințele și
aplică ceea ce se potriveste business-ului tău.
2019 va fi un an plin de schimbări dramatice în trendurile online, iar noi suntem aici pentru a-ți ajuta brandul să
se folosească de acestea, cu scopul de a-și menține și crește traficul pe website!
Nu mai aștepta momentul perfect. Începe acum! Ia legătura cu noi și află cum te putem ajuta să-ți transformi
proiectele în realitate.
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Ne găsești aici:
www.wpdigital.ro
Tel: 0799.807.984
Email: suport@wpdigital.ro
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