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ــذار را  ــا تاثیرگ ــاره م ــه درب ــک صفح ــق ی ــرای خل ــد ب ــده قدرتمن ــه 5 ای ــن مقال در ای
مطــرح مــی کنیــم کــه بــه شــما کمــک مــی کنــد بتوانیــد اســتفاده بســیار مفیــد تــری 

ــان داشــته باشــید. ــاره مــا وب ســایت خودت از صفحــه درب

ــان  ــدگان ت ــه ورود بازدیدکنن ــما نقط ــایت ش ــا«ی وبس ــاره م ــه »درب ــوال صفح معم
ــد. ــما باش ــایت ش ــا از س ــروج آنه ــل خ ــد مح ــی توان ــا م ــت، ام نیس

صفحــه دربــاره مــا یکــی از پربازدیدتریــن صفحــات ســایت شــما خواهــد بــود. ایــن 
صفحــه مکانــی اســت کــه افــرادی کــه بــرای اولیــن بــار از ســایت شــما بازدیــد مــی 

کننــد، بــی درنــگ توقفــی در آن خواهنــد داشــت.

 

 

چرا صفحات درباره ما یکی از دالیل عمده خروج بازدیدکنندگان هستند؟
ایــن صفحــات حــاوی نوشــته هایــی خودپســندانه هســتند. آنهــا احســاس یــا انگیــزه 
ــر نمــی انگیزاننــد و عمومــا، کســل کننــده  ــرای انجــام هیــچ کاری ب ــده را ب بازدیدکنن

هســتند.
ــاره مــا در وبســایتتان، روی برگردانــدن  ــه صفحــه درب اگــر نمــی خواهیــد واکنــش ب
ــد یافــت.  ــده هــای ارزشــمندی در اینجــا خواهی مخاطــب از ســایت شــما باشــد، ای
ــد کــه  ــاره مــا را بنویســید، کاری کنی ــد متــن صفحــه درب ــه بای ــم چگون بیاییــد ببینی

ــد. ــال کن ــرار کــرده و هدفــی را دنب ــاط برق ــدگان ارتب ــا خوانن ایــن صفحــه ب
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کلمه ABOUT )درباره(، حرف به حرف...
ABOUT بــه انگلیســی بــه عنــوان یــک کلمــه مخفــف، فرمولــی اســت کــه مــا بــرای 
کمــک بــه راهنمایــی شــما در مســیر اســتفاده از پنــج ایــده قدرتمنــد بــرای ایجــاد یــک 

صفحــه )یــا بخــش( »دربــاره مــا«ی تاثیرگــذار تهیــه کــرده ایــم.

A= Approachable )پذیرا بودن(
ــا  ــو ب ــد. شــروع گفتگ ــات مــی کنی ــا شــخصی مالق ــار ب ــن ب ــرای اولی ــد ب تصــور کنی

ــی رســد. اینطــور نیســت؟ ــه نظــر م ــری، مضحــک ب ــی خب ــک آگه ــدن ی خوان
دلیــل اینکــه شــرکت هــای متعــددی در نوشــتن مطلــب صفحــه دربــاره مــا بــه ســمت 
ــد روشــن نیســت، امــا مــی  و ســوی شــیوه نگارشــی ژورنالیســتی متمایــل شــده ان

تــوان گفــت تاثیــر اولیــه وحشــتناکی بــر بازدیدکننــده مــی گــذارد.
بنابرایــن اولیــن خطــا در نوشــتن مطلــب بــرای صفحــه دربــاره مــا اســتفاده از یــک 
لحــن خــواب آور اســت. اجــازه ندهیــد صفحــه شــما ماننــد یــک مراســم خاکســپاری 

بــه نظــر برســد. کاری کنیــد کــه فضــای جشــن و ســرور را القــا کنــد.
شــما اینجاییــد! عالیــه! بــرای اینکــه بــه شــما بگیــم چــرا جــای درســتی رو انتخــاب 

کردیــد خیلــی هیجــان زده ایــم!
 ،)Moz( اجــازه دهیــد شــور و شــعف ایجــاد شــود. صفحــه دربــاره مــا در ســایت ُمــز
جشــن خــود را بــا یــک عنــوان جالــب، تصویــری غیرمعمــول و محتوایــی داســتانگونه 

کــه ارزش اســکرال بــرای خوانــدن ادامــه آن را دارد شــروع مــی کنــد. 
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صفحــات دربــاره مــای عالــی، معرفــی و مقدمــه هایی گــرم، پرانــرژی و جالب هســتند. 
هــر کاری کــه مــی توانیــد انجــام دهیــد تــا پذیــرا بــه نظر برســید. 

از عبــارات حرفــه ای اجتنــاب کنیــد. از گوینــده ســوم شــخص اســتفاده نکنیــد. از اغراق 
هــای بــی معنــی و کلیشــه هــای تجــاری پرهیــز کنیــد. بــه چشــمان خواننــده خــود 

نــگاه کنیــد و بــا خوشــحالی و صــدای بلنــد بــه او خوشــامد بگوییــد.
همچنیــن لطــف کنیــد عنــوان صفحــه خــود را »دربــاره...« یــا هــر چیــز مشــابه دیگری 
ــد و  ــه پاییــن صفحــه برون ــا ب ــدگان بدهیــد ت ــه بازدیدکنن ــی ب انتخــاب نکنیــد. دلیل

محتــوای جالبــی پیــدا کننــد.

B= Beneficial )سودمند(
بلــه، موضــوع صفحــه دربــاره مــا، شــرکت شماســت. بازدیدکننــدگان ایــن صفحــه را 
بــاز مــی کننــد تــا اطالعــات بیشــتری از کاری کــه انجــام مــی دهیــد کســب کننــد، امــا 
چــرا؟ آنهــا مشــکل یــا مســاله ای دارنــد کــه بــه دنبــال حــل آن هســتند. آنطــور کــه در 
ســرزمین اســتعاره هــا مــی گوینــد: مشــتری متــه نمــی خواهــد، ســوراخ مــی خواهــد.
 Help Scout ارائــه اهــداف کاری، حــس رخــوت بــه خواننــده القــا مــی کنــد. ســایت
هــم از بیــان آنهــا خــودداری مــی کنــد. صفحــه دربــاره مــای آنهــا قــول مــی دهــد کــه 
»بــه شــما کمــک کنــد تــا شــرکتی بســازید کــه مــردم عاشــقانه آن را دوســت داشــته 

» شند. با
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بــه منظــور جلــب توجــه – و احساســات- خواننــده بایــد پاســخی بــرای ایــن ســوال 
ارائــه کنیــد: »چــه ســودی بــرای مــن دارد؟« شــما بایــد یــک یــا چنــد مزیــت را در 

معــرض نمایــش بگذاریــد. شــما چــه ســودی بــه مشــتریان خــود مــی رســانید؟
همیــن ایــده ســاده، حتــی افــرادی کــه در بیــان ایــده هــا و احساســات خــود معمــوال 
ــور  ــد اینط ــا نبای ــد. ام ــی کن ــتاصل م ــده و مس ــوند را درمان ــی ش ــر م ــد ظاه قدرتمن

باشــد. ایــن تمریــن ســاده را امتحــان کنیــد؛ جــای خالــی را پــر کنیــد.
چطور .................................................................... .

ــی  ــگاه یاب ــوان، جای ــوده و در نوشــتن عن ــا ب ــن رویکــرد همیشــه مــورد پســند م  ای
و ایجــاد پیشــنهادات منحصــر بــه فــرد بــرای فــروش موثــر اســت و در اینجــا تاثیــر 

ــاره مــا نشــان خواهــد داد. خــود را بــر صفحــه درب
بــرای پرکــردن جــای خالــی نمــی توانیــد از یــک ویژگــی، محصــول، خدمــات یــا نــام 

برنــد اســتفاده کنیــد. تنهــا مــی توانیــد از یــک فایــده و مزیــت اســتفاده کنیــد.
چگونــه وبســایتی راه انــدازی کنیــد کــه مخاطــب هدفمنــد جــذب کنــد. )مــی تواند 	 

بــرای Orbit Media موثر باشــد(
 	 Feldman چگونــه محتوایــی انتشــار دهیــد کــه برندســازی کنــد. )می توانــد بــرای

ــد.( Creative موثر باش
ــاز ایجــاد کنیــد. 	  ــدازه مــورد نی ــه همــان ان ــه آســانی ســوراخی دقیقــا ب ــه ب چگون

ــر باشــد.( ــرای فروشــگاه متــه موث ــد ب )مــی توان
چگونــه بــدون گرســنگی کشــیدن وزن خــود را کاهــش دهیــد. )مــی توانــد بــرای 	 

میلیــون هــا وبســایت موثــر باشــد.(
مــا نمــی گوییــم در صفحــه دربــاره مــای شــما بایــد دقیقــا از همیــن کلمــات اســتفاده 
شــود، امــا چنیــن مفاهیمــی بایــد انتقــال داده شــود. چیــزی کــه بازدیدکننــده واقعــا 
بــه دنبــال کســب اطــالع از آن اســت، ایــن اســت کــه شــما چگونــه مــی توانیــد بــه 
ــاره مــا  ــارت دیگــر بــه او ســودی برســانید(. اگــر صفحــه درب او کمــک کنیــد )بــه عب
نتوانــد پاســخ بــه ایــن ســوال را روشــن کنــد، وظیفــه خــود را انجــام نــداده اســت. 
ــزی کــه درمــورد شــرکت شــما اهمیــت دارد همــان مزیــت و ارزشــی اســت کــه  چی
فراهــم مــی کنیــد. بنابرایــن موضــوع مهــم در صفحــه دربــاره مــا نیــز بایــد همیــن 

باشــد.
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O= Optimized )بهینه شده(
صفحــه دربــاره مــای وبســایت شــما بایــد بــه عنــوان بخشــی از برنامــه شــما بــرای 
جــذب مخاطــب هدفمنــد در نظــر گرفتــه شــود و بــرای تبدیــل بهینــه ســازی شــده 

باشــد.
یــک پســت در وبــالگ Unbounce دربــاره پتانســیل تبدیــل )conversion( صفحات 

دربــاره مــا، پــا را فراتــر از اینهــا گذاشــته و مــی گویــد:
ــه  ــی ک ــد، جای ــل باش ــتدار تبدی ــون دوس ــک کان ــد ی ــما بای ــای ش ــاره م ــه درب صفح
ــرار داده شــد و  ــا ق ــار آنه ــی در اختی ــدگان شــما پــس از اینکــه اطــالع کاف بازدیدکنن
تحــت تاثیــر قــرار گرفتنــد بــه ســوی خریــد، ملحــق شــدن بــه خبرنامــه ایمیلــی یــا 
شــروع یــک دوره آزمایشــی رایــگان هدایــت مــی شــوند. اگــر از صفحــه دربــاره مــا 
بــرای تبدیــل مشــتریان اســتفاده نمــی کنیــد، در حــال متحمــل شــدن ضــرر هســتید.
صفحــات دربــاره مــا فرصتــی بــرای روایــت داســتان کســب و کار، ارتبــاط با مشــتریان 
آتــی و ایجــاد حــس اعتمــاد هســتند. ایــن مــوارد بــرای تبدیــل بســیار اهمیــت دارند.
صفحــه ای در وبســایت Vienna Beef داســتانی جــذاب دربــاره تاریخچــه شــرکت را 

بــا تاکیــد بــر دســتاوردهای برجســته آن روایــت مــی کنــد.
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 all“ ــزارش ــید، گ ــرده باش ــدی ک ــی پیکربن ــود اهداف ــر در Google Analytics خ اگ
pages” شــما ارزش صفحــات را نیــز نمایــش مــی دهــد. ایــن گــزارش کــه متعلــق 
بــه analytics اوربیــت )Orbit( اســت نشــان مــی دهــد صفحــه دربــاره مــا یکــی از 

مهــم تریــن صفحــات موثــر بــر تبدیــل اســت. 

 

 

پــس از اینکــه چنــد دلیــل بــرای بازدیدکننــدگان خــود ارائــه کردیــد تــا بــه توانایــی 
ــد، گام بعــدی را  ــا اعتمــاد کنن ــرای آنه ــه ارزش و منفعتــی ب شــرکت شــما جهــت ارائ
برایشــان مشــخص کنیــد. حداقــل یــک فراخــوان بــه عمــل )CTA( در ایــن صفحــه 
ــا  ــد ی ــه بخــش هــای دیگــر ســایت هدایــت مــی کن ــده را ب ــد کــه خوانن ــرار دهی ق

اطالعــات تمــاس آنهــا را دریافــت مــی کنــد. 
صفحــه دربــاره مــا در GetResponse چنــد فراخــوان بــه عمــل ارائــه مــی دهــد، از 
ــه صفحــه  ــا محصــول؛ مطالع ــروه کاری شــرکت؛ آشــنایی ب ــا گ ــات ب ــه: مالق آن جمل
مشــتریان؛ و ثبــت نــام بــرای خبرنامــه. لزومــی نــدارد صفحــه دربــاره مــا در ســایت 
شــما ایــن تعــداد گزینــه داشــته باشــد، امــا اگــر تمایــل بــه بهینــه ســازی آن بــرای 

تبدیــل داریــد، بایــد دســت کــم یکــی از ایــن مــوارد را در خــود جــای دهــد.
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U= Unique )منحصر به فرد(
ــاره مــا بــه نحــوی کــه بــه ماننــد عمــوم صفحــات مشــابه بــه  ســاختن صفحــه درب

نظــر برســد، کار دشــواری نیســت...
مــا ایــن کار را انجــام مــی دهیــم. مــا آن کار را انجــام مــی دهیــم. مــا بــه مشــتریان 

مــان اهمیــت مــی دهیــم. کارکنــان مــا متعهــد و مســتعد هســتند.
ــوار  ــید دش ــر برس ــه نظ ــان ب ــد رقبایت ــید مانن ــته باش ــل داش ــه تمای ــور اینک ــا تص ام

ــت. اس
بــا ایــن ایــده صفحــه دربــاره مــا در ســایت خــود را امتحــان کنیــد: هرجــا کــه نــام 
ــان جایگزیــن  ــی ت ــان اصل ــام یکــی از رقیب ــا ن شــرکت شــما ذکــر مــی شــود، آن را ب

ــا ایــن کار مشــکلی ایجــاد نمــی شــود، بایــد کاری انجــام دهیــد. کنیــد. اگــر ب
ــت.  ــرد اس ــه ف ــر ب ــتان منحص ــک داس ــت ی ــرای روای ــی ب ــا فرصت ــاره م ــه درب صفح
بیشــتر منحصــر بــه فــرد بــودن شــما را مــی تــوان در لحــن نوشــته تــان مشــاهده 

کــرد. 
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برای همین موضوع پیشنهاد می شود:
از لحن نوشتاری خودتان استفاده کنید.	 
ابایــی از حــذف مطالــب ســنگین ســازمانی یــا تبلیغــات و گزافــه گویــی هــا نداشــته 	 

. شید با
از کمی بامزگی یا بالهت نترسید، اگر می توانید و چنین شخصیتی دارید.	 

صفحــه دربــاره مــا جایــی اســت کــه خواننــدگان بــه منظــور اینکــه ببیننــد شــما چــه 
کســی هســتید و اینکــه مــورد پسندشــان هســتید وارد آن مــی شــوند. چیزهایــی کــه 
باعــث منحصــر بــه فــرد بــودن شــما مــی شــوند، شــما را تعریــف مــی کننــد و قطعــا 

بــر میــزان خوشــایند بــه نظــر رســیدن شــما تاثیــر مــی گذارنــد.

چه کارهایی می توانید انجام دهید؟
از گذشــته خــود بگوییــد. چــرا شــرکت شــما بــه وجــود آمــد؟ چگونــه بــه موقعیــت 	 

کنونــی رســید؟
بــه نقیصــه هــای خــود اعتــراف کنیــد. آیــا پیــش از موفقیــت، متحمــل شکســت 	 

ــد کار دســتخوش تغییــر  ــا شــرکت شــما قصــد کاری داشــت و رون ــد؟ آی شــده ای
شــد؟ آیــا ضعــف هــای شــما نقــاط قــوت تــان را برجســته مــی کننــد؟ از صداقــت 
و حقیقــت نترســید. ایــن کار از نظــر عاطفــی بــرای مشــتریان آتــی شــما خوشــایند 

خواهــد بــود.
پشــت صحنــه کار را بــه نمایــش بگذاریــد. صحنــه هــای کاری شــما منحصــر بــه 	 

فــرد هســتند. چنــد ویدیــو ضبــط کنیــد و گوشــه ای از زندگــی کــه در محیــط کاری 
شــما جــاری اســت را بــه بازدیدکننــدگان نشــان دهیــد.

شــرکت اوربیــت ویدیویــی ســاخته اســت کــه شــما را بــه »درون اوربیــت« مــی بــرد 
ــرکت و ارزش  ــگ کاری ش ــاره فرهن ــی درب ــد و اطالعات ــات کنی ــروه کاری را مالق ــا گ ت

هــای آن کســب کنیــد. 
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ــه اعضــای شــرکت خــود اجــازه دهیــد مشــارکت داشــته باشــند. شــما مشــتریان،  ب
ــی  ــودن شــما کمــک م ــرد ب ــه منحصربف ــا ب ــد و آنه ــی داری ــکاران حقیق شــرکا و هم
کننــد. مکانــی در صفحــه دربــاره مــا را بــرای ایــن اعضــای خانــواده گســترده تــان در 
نظــر بگیریــد تــا بــا ارائــه نوشــته هایــی حاکــی از رضایتمنــدی خــود یــا هــر محتوایــی 
کــه معتقدیــد از نظــر مشــتریان بالقــوه ارزشــمند بــه نظــر خواهــد رســید بــه مشــارکت 

بپردازنــد.

ارزش هــای خــود را معرفــی کنیــد. بــه نظــر خســته کننــده مــی رســد، اینطــور 
؟ نیست

ــزان بازگشــت  ــا می ــج ی ــه نتای ــدر ب ــه چق ــاره اینک ــه درب ــن نیســت ک ــا ای منظــور م
ســرمایه یــا چیــزی قابــل پیــش بینــی کــه بــرای همــه ارزشــمند اســت اهمیــت مــی 
دهیــد ســخن بگوییــد. منظــور ایــن اســت کــه بــر چیــزی کــه بــه خاطــر آن قــد علــم 

کــرده ایــد تاکیــد کنیــد.

آیا از یک هدف یا آرمان پشتیبانی می کنید؟	 
آیا در فعالیت های اجتماعی مشارکت دارید؟	 
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ــما را  ــاد ش ــال زی ــه احتم ــد، ب ــی دهی ــام م ــر انج ــک تغیی ــاد ی ــرای ایج ــه ب کاری ک
ــد داد. ــان خواه ــاوت نش متف

رسانه های جمعی را وارد این صفحه کنید.
علیرغــم اینکــه ایــن مــورد مــی توانــد موضــوع یــک مقالــه دیگــر باشــد، بــه احتمــال 
زیــاد گفتــه هــا و اعمــال شــما در کانــال هــای تــان در رســانه هــای جمعی، شــخصیت 
ــیار  ــکان بس ــک م ــا ی ــاره م ــد. صفحــه درب ــی کن ــما را آشــکار م ــی شــرکت ش حقیق
ــذاب  ــای ج ــاره م ــات درب ــا صفح ــت. م ــی اس ــای اجتماع ــبکه ه ــرای ش ــب ب مناس
متعــددی را دیــده ایــم کــه فیدهــای )feed( اینســتاگرام شــرکت و یــا کارکنــان بخــش 
مهمــی از آنهــا بــوده اســت. ایــن تنهــا یکــی از ایــده هایــی اســت کــه مــی توانیــد بــه 

کار ببندیــد.
ــرکت  ــگ کاری ش ــه فرهن ــه صفح ــایت Orbit Media ب ــا در س ــاره م ــه درب در صفح
ــت  ــا و پس ــت ه ــره ای از تویی ــاوی زنجی ــه ح ــن صفح ــت. ای ــده اس ــک داده ش لین
هــای اینســتاگرامی گــروه اوربیــت اســت ) بــا عنــوان orbiteers هــم شــناخته مــی 

شــوند(.
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T= Team )گروه(
منحصــر بــه فــرد تریــن مــوردی کــه در شــرکت شــما وجــود دارد، افــرادی هســتند کــه 

در آن کار مــی کننــد.
شــرکت شــما کارکنــان شماســت. هیــچ شــرکت دیگــری آنهــا را نــدارد. ایــن یعنــی در 
تــالش شــما بــرای پذیــرا و منحصــر بــه فــرد بــودن، گــروه تــان ارزش اینکــه در صفحــه 
دربــاره مــا نقــش برجســته ای ایفــا کنــد را دارد. چــرا MailChimp حــرف »K« را در 
عکــس هــای خــود بــه نمایــش گذاشــت؟ نمــی دانیــم امــا بــه نظــر مــی رســد ایــن 
شــرکت بــه گــروه خــود افتخــار مــی کنــد و آنهــا را بــه شــکل برجســته ای در صفحــه 

دربــاره مــا بــه نمایــش گذاشــته اســت.

 

 

مــا صفحاتــی متعلــق بــه گــروه هــای کاری را دیــده ایــم کــه بــه روش هــای جالبــی 
طراحــی شــده انــد، امــا اغلــب بــه دلیــل ظاهــر تکــراری حــاوی نــام، عنــوان و خالصــه 
رزومــه ای کــه مشــاغل قبلــی و تجربــه دانشــگاهی افــراد را نشــان مــی دهــد کســل 

کننــده هســتند. 
بــا نمایــش مســائل جالــب دربــاره هــر یــک از کارکنــان خــود مــی توانیــد پروفایــل 
هــای آنهــا را جــذاب تــر کنیــد – و چــه بســا باعــث شــود ایــن پروفایــل هــا مکانــی 
بــرای شــروع گفتگوهــای کاری بشــوند. مــی توانیــد از چنیــن مــواردی اســتفاده کنیــد.
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تصاویر غیر رسمی	 
نکات جالب	 
سرگرمی ها، عالقه ها و اشتیاق ها	 
نقل قول	 
ویدیو	 
پروفایل های رسانه های جمعی )و راه هایی برای برقراری ارتباط(	 
پاسخ به سواالت بامزه و غیرمنتظره	 
موارد محبوب	 

در اینجــا بــه موضوعــات بامــزه ای در صفحــه اعضــای گــروه Wanelo توجــه کنیــد؛ 
دینــا پارچــه هــای مکزیــک و پــرو، سوشــی، المــا، پیالتــس و چیزهــای غیرممکــن را 

مــی پســندد. شــان یــک بالــش بــا چهــره خــودش دارد.

 

 

ــان، ایجــاد صفحــات مجــزا  ــرای نمایــش گــروه کاری ت ــردی دیگــر ب یــک نکتــه کارب
بــرای هــر یــک از اعضــا اســت. ایــن کار، صفحــه دربــاره مــا را گســترده تــر کــرده و 
بــه هنگامــی کــه مــردم نــام خاصــی را جســتجو مــی کننــد صفحاتــی را نمایــش مــی 

دهــد کــه ممکــن اســت در نتایــج جســتجو حائــز رتبــه شــوند.
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چگونه صفحه درباره ما تاثیرگذار بسازیم؟

   www.modireweb.com

بیایید درباره صفحه درباره ما گفتگو کنیم
ــان در  ــاره خودت ــت درب ــرای صحب ــی ب ــا فرصت ــاره م ــه صفحــه درب درســت اســت ک
اختیــار شــما قــرار داده و جایــی اســت کــه خواننــدگان هــم همیــن انتظــار را از شــما 
دارنــد، امــا چالــش شــما در صفحــه دربــاره مــا، و هــر صفحــه دیگــری، مشــغول کردن 
ــام  ــد کاری انج ــد بای ــاس کنن ــه احس ــوی ک ــه نح ــت، ب ــدگان اس ــذب بازدیدکنن و ج
دهنــد. شــما بــا روایــت داســتان خــود در زمینــه ای کــه مزیتــی را بــرای خوانندگانتــان 

بــه ارمغــان مــی آورد بــه ایــن هــدف خواهیــد رســید.
آیــا بــرای ایجــاد یــک صفحــه دربــاره مــای تمــام عیــار و بــی نقــص چــک لیســتی 

وجــود دارد؟ پاســخ منفــی اســت.
صفحــه دربــاره مــای ســایت شــما نبایــد دقیقــا مشــابه صفحــه ســایت دیگری باشــد. 
ــه نمایــش بگذاریــد.  ــد را در ایــن صفحــه ب شــما مــی توانیــد هــر چــه مــی خواهی
در واقــع، هرچــه بیشــتر در جهــت اصالــت آن تــالش کنیــد، تاثیــر مثبــت بیشــتری 

حاصــل خواهــد شــد. 
ــر  ــزی موث ــد؟ چــه چی ــرار مــی دهی ــا ق ــاره م ــی را در صفحــه درب شــما چــه محتوای
ــه آن را  ــد چگون ــودمند باش ــان س ــرای بازدیدکنندگانت ــتر ب ــه بیش ــرای اینک ــت؟ ب اس

ــد؟ ــروز رســانی مــی کنی ب

لطفا ایده های خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید. 
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