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طراحی سایت آموزشی

این مقاله را حتما مطالعه کنید تا از آموخته ها و تحارب خود، پول دربیاورید.

پاسخ به این سواالت در این صفحه :

چرا در فضای آنالین آموزش بدم؟ 
قیمت طراحی سایت آموزشی چقدر است؟ 
اهمیت طراحی سایت آموزشی در چیست؟

دارید دوست  اگر  دادن خوب می شود!  آموزش  با  حالتان  اگر  ای هستید،  حرفه  زمینه ای  هر  در  اگر 
از ندارید،  آموزشی  مجتمع  یک  اندازی  راه  برای  کافی  بودجه  اگر  و  باشد  شما  اصلی  شغل  آموزش 

همین حاال به فکر طراحی سایت آموزشی باشید.
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اهمیت طراحی سایت آموزشی
مثل همیشه با یک مثال براتون این قضیه را روشن می کنم. 

در تجربه خوبی  دارید.  زیادی  بسیار  تبلیغاتی مهارت  کلیپ  و ساخت  تدوین  زمینه  در  کنید شما  فرض 
این زمینه کسب کرده اید و احساس می کنید که می توانید خوب آموزش بدهید. حال باید به سراغ اجاره
به تا  بخرید  حرفه ای  نسبتا  سیستم  چندین  بروید،  خودتان  آموزشی  کارگاه  برای  مناسب  محل  یک 
آن زیاد  های  هزینه  پس  از  نتوانید  شما  است  ممکن  دهید.  آموزش  می کنند،  مراجعه  که  هنرجویانی 

بربیایید. 

یک اندازی  راه  با  می تونید  شما  می شود.  نمایان  کامال  آنالین  و  آموزشی  سایت  طراحی  اهمیت  اینجا 
سایت آموزشی آنالین، ویدیوهای از قبل ضبط شده رو در وبسایت خودتون قرار بدهید تا تمام مراجعه
کنندگان از سر تا سر ایران به سمت ویدیوهای آموزشی شما بیایند و این باعث افزایش مشتریان شما

و در نتیجه افزایش درآمد شما می شود.



قیمت طراحی سایت آموزشی
آسانی و  ساده   مسئله  سایت  طراحی  دارد.  بستگی  مختلفی  عوامل  به  آموزشی  وبسایت  طراحی  هزینه 
با ندارند  زمینه  این  در  کاملی  آشنایی  و  تخصص  که  افرادی  و  کارفرمایان  از  برخی  متأسفانه  و  نیست 

شنیدن تعرفه های طراحی سایت تعجب می کنند.

در محوله  پروژه  به  متعهد  البته  و  شناس  وقت  خالق،  ای،  حرفه  تیم  یک  با  ایرانیان،  ساپتک  شرکت 
تالش است تا پروژه ی کارفرما را با بهترین متد ها و امکانات روز طراحی کند.

مشاهده همه پلن ها

مزایای طراحی سایت آموزشی

سرمایه و هزینه کمتر نسبت به داشتِن کارگاه یا مجتمع آموزشی 


دسته بندی کردن دقیِق آموزش ها


درخواست نظر و پیشنهاد از مشتریان جهت بهبود سطح آموزش ها


امکان پشتیبانی و ارائه خدمات ۲۴ ساعته دارید.


در هر ساعت از شبانه روز می توانید بفروشید!




تعداد مشتریان و مراجعه کنندگان بیشتر نسبت به آموزشگاه ها


چرا سایت آموزشی داشته باشیم؟
سرمایه و هزینه کمتر :  

در باالتر توضیح دادیم که شما برای راه اندازی یک وبسایت آموزشی و ارائه خدمات به بودجه کمتری
و صندلی  و  میز  نیست  نیازی  دهید.  ارائه  خدمات  تا  کنید  اجاره  را  محلی  نیست  نیازی  دارید.  نیاز 

تجهیزاتی مثل کامپیوتر، لپ تاپ و ملزومات دیگر را خریداری کنید!

آموزش های منظم و دسته بندی شده : 
می توانید برای محتوای متنی و آموزشی خود دسته بندی های از پیش تعیین شده بسازید و یا سطح
آموزش های خودتان را تعیین کنید. مثال فرض کنید می خواهید در حوزه طراحی سایت آموزشی، چندین
تدریس که  می خواهید  پیشرفته  تا  مبتدی  از  شما  اما  دهید.  قرار  خود  وبسایت  در  ویدیویی  محتوای 



کنید و کسانی که مبتدی هستند با کسانی که پیشرفته هستند فرق دارند. شما می توانید آموزش های
خود را سطح بندی کنید تا کاربران مستقیم به دسته بندی مشخص شده بروند. 

استفاده بهینه از نظرات و درخواست های مشتریان : 
انتخاب شماست! پس از  کننده  مراجعه  کاربران  رضایت  البته شخِص شما،  و  تیم ساپتک  اصلی  هدف 
بهترین نظراتشان  از  و  بگذارید  احترام  آنها  خواسته های  به  بخواهید،  نظر  کاربران  از  مداوم  بطور  باید 

استفاده را در زمینه بهبود کیفیت آموزش های خود ببرید.

پشتیبانی ۲۴ ساعته : 
شما می تونید در تمام ساعات شبانه روز پشتیبانی و خدمات مختلف را برای کاربران انجام دهید. 

فروش و کسب درآمد در کل شبانه روز :  
خواب که  وقتی  حتی  بفروشید؛  می توانید  روز  شبانه  از  ساعت  هر  در  شما  آنالین  فضای  به  ورود  با 

هستین!



برای امتياز به اين نوشته کليک کنيد!

[کل: 1 ميانگين: 5]

مشاوره رایگان
با پر کردن فرم زیر، در سریعترین زمان باهاتون تماس می گیریم.

* نام و نام خانوادگی 

احمد احمدی

ایمیل / آدرس شبکه اجتماعی شما

جهت برقرای ارتباط بیشتر

درخواست و توضیحات

درخواست خودتون رو بصورت کلی برای ما بنویسید.

* شماره تماس 
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در چه ساعتی از روز تماس بگیریم؟

 ۸ الی ۱۱

 ۱۱ الی ۱۴
 ۱۴ الی ۱۷

 ۱۷ الی ۲۰

ارسال
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