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Prețul corect
Mă gândeam cu ceva timp în urmă într-o analiză de piață a
situației ”cât să plătești pentru un site”, că prețul corect depinde
de ceea ce ne-am propus să facem cu acel site. Și lucrurile stau
cam așa: păi dacă mi-am propus ca în primul an site-ul meu să
scoată măcar 100,00 $ pe lună prețul maxim pe care ar trebui
să-l plătești s-ar calcula după formula 100 x 12luni = 1200,00 $.
Dezvoltând ideea mai departe, mă întrebam eu, orientându-mă
după ”formula magică de calcul” că, dacă eu mi-am propus să
fac 1000,00 $ pe lună cu ajutorul site-ului prețul corect ar fi
12.000,00 $? Poate că da, poate că nu. Părerile sunt împărțite,
însă personal nu cred că cineva aflat la început nu ar trebui să-și
propună să facă 1000,00 $ pe lună cu acel site, dar să-ți
pregătești un buget de 12.000 $  pentru el, la o afacere pe care
tocmai o începi, nu e chiar de-aici de colo.

Și atunci... Ce-i de făcut?

Mai întâi îți pui întrebarea firească: Merită să bag bani într-un
site? Și cauți răspunsuri, unde în alt loc decât pe Google.
Poate nici nu te-ai gândit, dar dacă site-ul tău va ajunge doar
o sursă de informații și nimic altceva, pentru căutările altora
pe Google, atunci se merită. Dar dacă cei cărora le oferi
informația te vor căuta să cumpere de la tine?

CHIAR CA SE MERITA!
MERGI MAI DEPARTE
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Principii de la care să nu te abați

1. Site-ul tău trebuie să arate profesional, să poată fi vizualizat
fără probleme pe toate dispozitivele (inclusiv tabletă sau
telefon mobil), să fie îngrijit și să transmită într-un mod ușor
informațiile căutate de vizitatori. Un design trebuie să fie
întotdeauna în consens cu informația distribuită, să nu fie
obositor (culori țipătoare) ci dimpotrivă prin culorile folosite să
stârnească emoția vizitatorului care în timp să intensifice
dorința de a achiziționa de la tine un produs sau un serviciu.
Nu uita că nu ești singurul pe piață. Nu te păcăli cu șabloane
mai mult sau mai puțin gratuite pe care le găsești la tot pasul.
Mai târziu vei constata că nu-ți vor folosi la nimic.

2. Internetul a ajuns principala sursă de informații atunci când
cauți ceva. Caută ca site-ul tău să devină negreșit printr-un
conținut de calitate și original, o sursă de informații pentru cei
interesați. Nu copia informație de la alții și nici nu-l lăsa în
paragină, adică neactualizat cu lunile (dacă nu cu anii) după ce
te-ai chinuit să ți-l faci. Oamenii apreciază conținutul de calitate
și actualizat pentru că e ușor să-ți dai seama de acest aspect
încă de la prima vizită. E ca și cum în casa ta n-ar mai da
nimeni cu aspiratorul și nu s-ar mai șterge praful timp de un an.
N-ai face o impresie foarte bună.

3. Google deține 93% din totalul căutărilor din România, nu-l
neglija. Asigură-te că site-ul tău va fi prietenos cu el și trece
toate testele inclusiv cele de mobilitate/portabilitate și viteză.
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4. Să acorzi o atenție sporită securității lui pentru a nu ajunge
să fii ținta infractorilor de pe net care să-ți folosească site-ul
ca mijloc de acțiune dacă nu chiar ca și gazdă a infracțiunilor
plănuite de ei. De obicei platformele CMS open-source cum
ar fi WordPress (cea mai populară), Joomla, Drupal sau cele
de e-commerce sunt vulnerabile tocmai prin faptul că codul
sursă este unul cunoscut de toată lumea inclusiv de
potențialii infractori. Asigurați-vă că cei care folosesc aceste
platforme au competențe în a-ți garanta și securitatea
site-ului tău. Pe de altă parte, dacă ați utilizat una din aceste
platforme actualizarea periodică a lor este un amănunt foarte
important în păstrarea securității site-ului.

5. Nu există niciodată un site sau o informație pe placul
tuturor. Oamenii sunt subiectivi din acest punct de vedere.
Asigură-te că îndeplinești criteriile de mai sus și nu încerca
să devii neapărat pe plac tuturor. Vei obosi repede datorită
subiectivității unora ce poate apărea datorită invidiei,
concurenței pe care le-o faci sau altor motive egoiste. În
același timp nu neglija totuși feedback-ul sosit de la vizitatorii
tăi, în mod special la greutățile întâmpinate la navigare și
găsirea informației căutate, analizează-l și implementează-l
în site, încercând să te faci plăcut și util tuturor. Nu uita un
lucru esențial: ei sunt barometrul acțiunilor tale în site dar
standardele trebuie respectate și impuse întotdeauna de tine
fără ca ei se simtă îngrădiți de acest fapt. Fă-i să se simtă
importanți și se vor întoarce cu plăcere întotdeauna la tine pe
site de unde vor cumpăra un produs sau un serviciu.
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6. Nu alege să cheltuiești bani mai puțini în detrimentul
calității. Vei regreta mai târziu prin faptul că vei avea mai
puține încasări din site. Să facem un calcul simplu și anume
să spunem că prețul cerut de un dezvoltator web pentru un
site a fost de 500,00 €. A doua zi ai găsit pe altcineva care
îți face același site dar nu cu toate funcționalitățile oferite de
primul ofertant, despre care oricum nici nu erai sigur că ți le
trebuie sau nu, la un preț de 400,00 €. Ai economisit 20%
din buget. Un lucru bun vei zice, cu siguranță. Dar dacă
totuși vei trage o linie și după un an acest site în loc să
producă un profit de 1000,00 € pe lună va realiza doar
800,00 € pierderea ta pentru cei 100,00 € economisiți va fi
de 2400,00 € ceea ce depășește de 24 de ori economia
realizată la realizarea site-ului. Răspunsul e cât se poate de
simplu, nu se merită!

7. Alege întotdeauna profesioniști să-ți facă site-ul. Nu te
încurca cu amatori sau oameni care după ce te vor aburi cu
șabloane de pe net sau prețuri irezistibile, scopul lor va fi
doar să-și încaseze banii și ”bye, bye”, nu-ți vor mai
răspunde la telefon sau email. Suportul post-execuție este
foarte important, mai ales dacă ești la prima experiență de
proprietar de site. Și mai ales dacă ți-ai propus ca în viitor
să mai adaugi și alte funcționalități site-ului tău. Credem-mă,
nu merită să riști dacă tu nu te poți descurca să ți-l faci
singur!
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Iti dorim

Sa ne vedem pe online!
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