
 در طراحی وب سایت از عکس استفاده کنید

تزغیة خْاًٌذگی تیشتز ّب سایت شواست. هغش اًساى تا تظاّیز تَ هزاتة تیشتز اس عکس یکی اس تِتزیي راٍ ُا تزای 

 .هتي سادٍ تحزیک هی شْد ّ راحت تز تز رّی یک عکس کلیک هی کٌذ تا یک لیٌک هتٌی سادٍ

 

یز اًساى تَ خظْص تظْیز چِزٍ اّ تاثیز تیشتزی اس تظْیز یک هٌظزٍ یا چشن اًذاس دارد ّ تیشتز جلة در حقیقت تظْ

 .تْجَ هی کٌذ

اها یک طفحَ ّب تسیار تیشتز اس یک سزی تظاّیز جذاب است، تلکَ رساًَ تعاهلی است کَ فقط طاحة ّب سایت تقیَ 

هشاُذٍ گزاى طزف ًیستٌذ. آًِا ُویشَ تَ دًثال چیشی تِتز ُستٌذ را هخاطة قزار ًوی دُذ. ّ در تیشتز هْاقع خْاًٌذگاى 

 .تا تا یک کلیک تَ آى سوت تزًّذ

در هطالعاتی کَ رّی کلیک ُای کارتزاى اًجام شذ هشخض شذ جایی کَ عکس ُا ُستٌذ شاًس سیادی تزای کلیک شذى 

یغات هتٌی دارًذ. اها اگز تظاّیزی کَ در ّب دارًذ. تَ ُویي دلیل است کَ تثلیغات گزافیکی ارسش تیشتزی ًسثت تَ تثل

 .سایت خْد داریذ کارتزاى را تَ کلیک کزدى تزغیة ًوی کٌٌذ، ارسشی ًذارًذ ّ تِتز است آى عکی ُا را جایگشیي ًواییذ

 تصاویر خود را بو گونو ای تنظیم کنید کو کاربران را ىدایت کنند

کَ استفادٍ هی کٌیذ تایذ قاتل کلیک کزدى تاشٌذ. تَ ایي تزتیة تا  در طزاحی ّب سایت تْجَ داشتَ تاشیذ کَ عکس ُایی

ستاى تظْیز تَ کارتز ّب سایت خْد هی گْییذ کَ قزار است کذام طفحَ را تثیٌٌذ. فزقی ًوی کٌذ ایي تظْیز هاًٌذ یک 

 !لْگْ تاشذ یا تظْیز حیْاى دست آهْس شوا

 از تصاویر برای راىنمایی خوانندگان استفاده کنید
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تا استفادٍ اس تظاّیز هی تْاًیذ خْاًٌذگاى خْد را تَ هزحلَ تعذ راٌُوایی کٌیذ. تَ عٌْاى هثال اگز هقالَ ای چٌذ طفحَ ای 

در ّب سایت خْد داریذ تزای ایٌکَ تَ آًِا تگْییذ ایٌجا کلیک کٌیذ تا تَ طفحَ تعذ تزًّذ هی تْاًیذ اس تظاّیز ّ ًواد ُا 

 .در ایي طْرت احتوال کلیک کزدى آًِا تیشتز خْاُذ تْد تزای ایي هٌظْر استفادٍ کٌیذ

 تصویر قدرت دارد

هزدم دّست دارًذ در ّب گشت تشًٌذ ّ دّست دارًذ تَ تظاّیز ّ عکس ُا ًگاٍ تیٌذاسًذ ّ تا حذّدی ُن سزگزم شًْذ. اگز 

ُن داشتَ تاشٌذ ایي حس آًِا را  ّب سایتی داشتَ تاشیذ کَ عالٍّ تز ایٌکَ هطالة تَ درد تخْر دارد تظاّیز جذاب ّ گْیا

 .ارضا کزدٍ ایذ ُن تَ خْاًٌذگاى خْد کوک کزدٍ ایذ ّ ُن تَ ارسش ّب سایت خْد افشّدٍ ایذ

 ًْشتَ: جٌیفز کایزًیي

 تزجوَ: علی یشدی هقذم
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