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DOMENIU SI HOSTING

Daca nu ai deja un website, primul pas pentru a crea unul este sa alegi
un nume pentru el, dar si un hosting si o gazduire care sa iti ofere
resursele necesare.

4
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www.numeleafaceriitale.ro - Daca ai ghinionul ca acest
domeniu sa fie ocupat, va trebui sa devii un pic creativ in
alegerea numelui website-ului tau. Poti adauga mobilacomanda pentru un SEO mai bun sau numele-afacerii-tale ori
numeleafaceriitaleonline. Nu folosi prea multe cuvinte, iar
inainte de a alege, gandeste-te de fiecare data cat de usor
este sa transmiti la telefon numele site-ului.
Daca vrei sa verifici ce nume de domenii sunt disponibile,
intra pe Rotld. Tot de aici iti recomandam sa si achizitionezi
domeniul pe care il doresti. Nu uita sa il cumperi pe firma, nu
pe persoana fizica.

HOSTING
Hosting-ul sau gazduirea website-ului tau trebuie alese cu
grija. Inainte de a lua o decizie, trebuie sa te intrebi:
Voi avea multe imagini, video-uri pe website ce vor ocupa
mult spatiu?
Imi doresc adrese de email cu numele website-ului meu,
contact@numeleafaceriitale.ro?
Am pe cineva care sa ma ajute cu problemele tehnice ce
pot aparea sau voi apela la cei ce imi furnizeaza gazduirea?
Cat de mult trafic va avea site-ul meu? Exista optiunea de
trafic nelimitat?
Am optiuni de back-up? Daca da, cat de des? Exista optiuni
sporite de securitate?
Imi ofera certificat SSL? Website-ul meu va incepe cu
https//?

01
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Numai dupa ce ai raspunsurile la aceste intrebari, pe care le
poti adresa chiar celor ce iti fac oferta de gazduire, poti lua
in calcul varianta potrivita pentru tine.
Inainte de a semna contractul, nu uita sa verifici pe Google si
Social Media ce spun actualii sau fostii clienti despre cei pe
care i-ai ales. E posibil sa ai o surpriza.
OR.GNITEKRAMTNEMATRAPED.WWW

6

CERTIFICAT SSL
SSL este prescurtarea de la Secure Sockets Layer.
Certificatele SSL sau certificatele de securitate sunt
protocoale criptografice ce au rolul de a securiza schimbul de
informa ț ii pe Internet. Ex: informa ț ii despre carduri bancare,
parole, etc.
Este foarte important ca site-ul tau sa aiba criptarea https.
Google nu mai ia in considerare site-urile fara SSL. In plus,
este foarte posibil ca atunci cand un utilizator intra pe siteul tau, iar acesta nu este securizat, sa fie intampinat de un
mesaj precum ca site-ul respectiv poate sa dauneze
calculatorului si sa ii recomande sa nu il acceseze.

02
PLATFORMA

Nu suntem aici pentru a invata programare, ci pentru a iti oferi cele mai
la indemana solutii prin care tu, acasa, iti poti realiza singur un website
functional pentru afacerea ta.
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BACK-END
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Avand in vedere ca discutam de un website pe care ti-l poti
crea singur, este foarte important sa alegi o platforma cat
mai intuitiva, usor de folosit si cu cat mai putina nevoie de
cunostinte de programare.
Am ales pentru tine cateva optiuni. Inainte de a face alegerea
finala, testeaza-le si vezi cu care te simti mai confortabil.
Wix - Probabil una dintre cele mai simple metode de a crea
un website, Wix are toate uneltele de care ai nevoie pentru
a realiza site-ul de mobilier la comanda pe care ti-l doresti.
Squarespace - Daca vrei sa impresionezi prin design si un
look futurist, aceasta este platforma de care ai nevoie.
Weebly - O platforma foarte usor de utilizat, dar care nu
impresioneaza atunci cand vine vorba de design
Wordpress - Probabil cea mai folosita platforma de
dezvoltare website-uri, ea iti ofera atat variante usoare,
medii, cat si extrem de complexe in realizarea unui
website.
O comparatie intre toate aceste platforme, ce te poate ajuta
sa te decizi, gasesti aici.

PLATFORMA

02

TEMPLATE
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Toate platformele pe care ti le-am enumerat mai sus vin la
pachet cu o gama variata de template-uri, teme, dupa care iti
poti construi website-ul.
Unele dintre ele sunt free, altele costa bani. Gandeste-te
foarte bine la ce trebuie sa includa site-ul tau, care sunt
functionalitatile de care ai nevoie si cat de usor iti este sa
folosesti un template, inainte de al alege.
Capitolul urmator iti va contura exact acesti pasi. Deci, nu te
arunca la un template, mai ales daca costa bani, inainte de a
avea o structura clara si un wireframe pentru noul tau
website.
Daca pentru primele 3 optiuni de platforma, template-urile se
gasesc direct in paginile lor, la Wordpress, ai la dispozitie mii
de teme create de web-designeri din intreaga lume. Aceasta
platforma iti pune la dispozitie sute de astfel de templateuri, special create pentru Wordpress, ce vin si cu suport in
cazul in care intampini o problema in crearea website-ului.

03
STRATEGIE SI
WIREFRAME

Daca pana aici lucrurile sunt destul de usor de implementat, in special
cu putin research, de aici incolo ai nevoie de o gandire strategica. Ceea
ce definesti acum va fi vizibil atunci cand site-ul tau este finalizat.
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Chiar daca iti cunosti foarte bine afacerea, sa o transpui intrun website poate fi un pas destul de dificil, mai ales daca nu
ai mai facut asta niciodata.
Primul lucru pe care trebuie sa il iei in considerare este ca
acest website nu este pentru tine, ci pentru clientii tai.
Fiecare element pe care il adaugi trebuie sa fie pentru ei, nu
pentru tine.
Strategia ta trebuie sa plece de la intrebarile:
Cine sunt clientii mei?
Ce isi doresc clientii mei?
La ce raspund cel mai bine clientii mei? (stil de amenajare)
Care sunt serviciile pe care le prestez cel mai des?
(Comanda mai mult bucatarii? Comanda mobilier pentru
toata casa? etc.)
Raspunsurile la aceste intrebari iti vor defini stilul, design-ul
pe care ar trebui sa il aiba website-ul, dar si modul de
adresare si serviciile sau proiectele pe care trebuie sa pui
accent.
Care sunt punctele forte ale mobilierului creat de mine?
Pentru ce am primit cele mai multe laude de la clienti?
Ce iubesc eu cel mai mult sa fac, din gama mea de servicii?
De ce au ales clientii sa lucreze cu mine si nu cu
concurenta?
Raspunsurile la aceste intrebari iti vor spune care sunt
atuurile afacerii tale. Ele trebuie sa apara pe prima pagina a
website-ului tau.
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Este extrem de important ca fiecare pagina din website-ul
tau sa aiba consecventa vizuala si verbala. In plus, fiecare
pagina trebuie sa aiba un obiectiv si un Call to action. In cazul
mobilierului la comanda, obiectivul tau este cererea de
oferta, deci Call to action-ul trebuie sa fie un buton care sa
invite vizitatorul sa iti ceara o oferta de pret, sa te
contacteze sau sa ceara mai multe detalii despre serviciile
tale.
Pentru a pastra consecventa, pentru a fi sigur de o structura
logica a site-ului, dar si pentru a implementa corect Call to
action-urile pe pagina, ai nevoie de un wireframe al site-ului.
Mai exact, wireframe-ul este o schita ce include structura
intregului website si a fiecarei pagini in parte.
De ce trebuie sa fie el primul pas in construirea website-ului?
Pentru ca te ajuta sa structurezi informatia, sa nu te pierzi in
detalii si sa mentii consecventa vizuala si verbala. Odata
creat, te vei putea concentra pe implementare.
Mai jos gasesti doua variante succinte de exemple de
wireframe pentru pagina de servicii si homepage.
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Exemple de wireframe pentru:
Homepage

Pagina de servicii

Mai multe detalii despre aceste doua wireframe-uri gasiti in videoul
nostru dedicat website-urilor pentru mobilier la comanda.
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MockFlow este un program online ce te ajuta sa creezi
wireframe-ul site-ului tau. Ca si structura, un website de
mobila la comanda ar trebuie sa includa:
Homepage - pagina principala, acasa
Despre noi - o pagina in care povestesti despre afacerea
ta
Servicii - o pagina in care detaliezi serviciile pe care le
oferi
Daca oferi servicii atat pentru rezidential, business sau
horeca, este recomandat sa ai o pagina separata pentru
fiecare in parte.
Daca ai multe de povestit despre bucatarii, living,
dormitoare, la fel, este bine sa faci pagini separate.
Proiecte - o pagina in care prezinti proiectele tale
finalizate
Blog - un blog cu sfaturi despre mobilierul la comanda
Contact
Footer - partea de jos a website-ului, unde trebuie sa
apara datele de contact si canalele de social media.
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04
DESIGN

De la culori si fonturi pana la optimizarea pentru mobil si diferite
browsere, design-ul website-ului tau este primul lucru pe care
vizitatorul il va vedea. De el depinde daca va ramane pe site sau nu.
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DESIGN
RESPONSIVE
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Cred ca ti s-a intamplat destul de des sa intri pe un site de
pe mobil si sa nu reusesti sa faci nimic pe el. Aceasta
problema apare atunci cand site-ul nu este optimizat pentru
mobil. Tu nu trebuie sa ai aceasta problema. De asemenea,
este foarte important ca site-ul tau sa functioneze la fel de
bine pe toate browserele comune precum Chrome, Mozilla,
Internet Explorer si Safari.
Pentru a evita aceasta problema, in momentul in care alegi
template-ul website-ului tau, asigura-te ca el este
RESPONSIVE, atat pe mobil cat si pe tableta, dar si ca este
compatibil cu browserele de mai sus. Daca aceste
specificatii nu sunt incluse in descrierea temei, atunci nu o
folosi.

CULORI
Nu te speria de posibilitatea de a fi nevoit sa alegi, din mii de
culori, cateva zeci pentru site-ul tau. Exista cateva trucuri
simple pentru a rezolva aceasta problema cu un rezultat
estetic.
Foloseste culorile din branding-ul tau.
Nu folosi mai mult de 3 culori pe tot website-ul
Foloseste culorile din template
Foloseste un generator de culori. Aici ai o astfel de
unealta, poti introduce culoarea ta preferata sau culoarea
principala a brandului tau, iar generatorul iti va da culorile
adiacente pe care le poti folosi pe site.
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FONTURI
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Din nou, chiar nu este cazul sa te ingrijorezi. Poti adopta
aceeasi strategie ca si in cazul culorilor. Nu uita insa, daca
vrei un aspect profesional pe site-ul tau, noi recomandam sa
folosesti diacriticile, insa nu toate fonturile suporta ț -uri, șuri sau â-uri, dupa cum se poate observa din eBook-ul nostru
:)
Foloseste fonturile din branding
Foloseste fonturile din template
Alege o combinatie care deja functioneaza. FontPair este o
unelta perfecta pentru a alege fonturi. Vezi exact cum vor
arata fonturile tale impreuna si le poti si descarca pentru a
le utiliza pe site.
Important! Nu folosi mai mult de 2 fonturi pe website. De
asemenea, nu folosi prea multe combinatii de regular, bold
sau italic într-o singura pagina. Aspectul per total al paginii
va deveni haotic, iar informatia greu de urmarit.

05
CONTENT SI SEO

Fiecare cuvant pe care il adaugi pe site este important, nu doar pentru
modul in care va intelege clientul cine esti, dar si pentru cat de bine te
vor indexa motoarele de cautare.
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Poate una dintre cele mai dificile, dar si cea mai importanta
parte din crearea unui website, sunt textele. Ele nu doar ca il
vor face pe utilizator sa petreaca mai mult timp pe site, sa isi
doreasca sa apeleze la serviciile tale, dar sunt si foarte
importante pentru modul in care website-ul tau va fi indexat
de motoarele de cautare.
Pentru aceasta parte nu exista o reteta fixa. Trebuie sa iei in
considerare cine sunt clientii tai, la ce anume raspund si cum
le poti transmite beneficiile tale intr-un mod simplu, direct si
curat.
Iti recomandam sa nu exagerezi cu texte lungi si obositoare,
sa imbini textul cu imagine, video-uri sau icons, sa fii foarte
atent la gramatica si sa incerci sa introduci cuvintele cheie
definitorii pentru afacerea ta in fiecare pagina. Cateva
sfaturi pragmatice, ce te pot ajuta, gasesti aici.

TESTIMONIALE
Sunt extrem de importante, in special pentru afacerea ta. Nu
uita sa le incluzi in home page, dar si in pagina de servicii.
Le poti prelua din pagina de Facebook, ori de pe email. In
cazul in care nu ai testimoniale, nu le inventa. Iti recomandam
sa suni clientii si sa ii rogi sa iti trimita prin email sau sms o
parere sincera legata de serviciile si mobila ta.
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E important sa stabilesti, in functie de serviciile tale, care
sunt cuvintele cheie la care vrei ca site-ul tau sa raspunda.
Fie ca vorbim despre mobila la comanda, bucatarii la
comanda, mobile comanda Brasov, etc. poti face o analiza de
cuvinte cheie in Google Ads.
Printre cele mai cautate sintagme din acest domeniu in
Romania se numara: mobila bucatarie la comanda (3600
cautari pe luna), mobila la comanda (3400 cautari pe luna),
mobila la comanda Bucuresti (1200 cautari pe luna). Alte
sintagme cautate sunt: mobila bucatarie preturi si poze,
mobila pe comanda etc.
Urmatorul pas este sa te asiguri ca ai URL-uri cu aceste
sintagme pe paginile ce vorbesc despre acest serviciu.
Pagina de servicii ar trebui sa arate:
www.numeleafaceriitale.ro/mobila-la-comanda.
Apoi, fiecare pagina trebuie sa includa o meta descriere
relevanta pentru cuvantul cheie al paginii, H1 si H2, descrieri
Alt pentru imagini, etc.
Platformele precum Wordpress vin cu plug-in-uri speciale
pentru SEO ce te pot ajuta in dezvoltarea acestei parti ale
site-ului.
De asemenea, aici gasesti un ghid de sfaturi SEO perfecte de
preluat pentru propriul site.
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06
FUNCTIONALITATE SI
UTILIZABILITATE

Este momentul sa te pui in locul utilizatorului si sa iei site-ul nou creat
la puricat. Descopera unde se poate bloca clientul, cat de usor este de
inteles parcursul pe site, etc.
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FUNCTIONALITATE
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Functioneaza noul tau website? Se incarca usor? Exista
pagini cu probleme? Totul se afiseaza bine atat pe desktop,
cat si pe mobil? Fluxul de navigare este ok? Utilizatorului ii
este simplu sa ajunga unde isi doreste? Daca raspunsul la
intrebarile de mai sus este da, atunci esti pe drumul cel bun.
Noi iti recomandam sa trimiti site-ul celui mai atehnic prieten
al tau, iar daca el sau ea nu au probleme de navigare, atunci
poti sa treci mai departe.

USURINTA DE
UTILIZARE
Site-urile care sunt intuitive si usor de utilizat au beneficiul
de a incuraja clientii sa ceara o oferta de pret. Poti creste
uzabilitatea site-ului prin informatii concise si un design care
sa raspunda nevoilor clientilor.
Spre exemplu, pe pagina de servicii, dupa ce prezinti concis
serviciile de mobilier la comanda, logic ar fi ca utilizatorul sa
iti poata ceara mai multe detalii, ori sa te contacteze pentru
o oferta de pret. Deci ai nevoie de un buton care sa duca pe
pagina de contact sau de un formular de contact.

22

FUNCTIONALITATE SI UTILIZABILITATE

De asemenea, meniul principal, trebuie organizat in asa fel
incat clientul sa gaseasca rapid sectiunea care il
intereseaza: Home, Despre noi, Servicii, Proiecte, Contact este o structura de baza ce nu da gres niciodata pentru ca
suntem obisnuiti cu ea.
Nu incerca sa inventezi o alta logica si incearca sa folosesti
structuri, elemente grafice, etc. asemanatoare cu cele ale
site-urilor mari - Facebook, Google, Emag.
OR.GNITEKRAMTNEMATRAPED.WWW
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CALL TO ACTION
Dupa cum ti-am povestit si mai sus, Call to action-ul - practic
un buton ce invita utilizatorul la o actiune - este un element
esential de uzabilitate in cadrul unui website si este
recomandat ca el sa apara pe fiecare pagina.
In cazul afacerii tale, el trebuie sa invite clientul sa te
contacteze pentru mai multe detalii, ori pentru a iti cere o
oferta de pret.
Tine cont de aceste butoane si insereaza-le intr-un mod cat
mai subtil, fara prea mult bling-bling, dar care sa invite,
politicos, la actiune.

06

07
BLOG

Chiar daca poti renunta la acest pas, noi iti recomandam sa il iei in
calcul, dar si sa scrii periodic pe blog-ul site-ului tau.
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BLOG
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EXPERIENTA TA
PE WEBSITE
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Da, probabil ca daca te gandesti acum, nu ai timp de scris
articole si poate nici nu iti place sa faci asta, insa trebuie sa
intelegi ca un blog are cateva avantaje pe care ar fi bine sa
ne le ignori:
Te califica drept expert in domeniul tau. Experinta si
povestile tale le arata clientilor ca stii tot ce trebuie stiut
despre mobilierul la comanda si ca le poti oferi ceea ce
cauta.
Este locul in care iti poti prezenta pe larg proiectele
finalizate.
Te ajuta sa cresti in cautarile organice, pe cuvintele cheie
de care esti interesat. Insereaza link-uri spre site-ul tau,
pe cuvinte cheie precum mobila la comanda din blog-ul tau.
Scrie titluri interesante, vezi ce cauta lumea pe internet
legat de domeniul tau si creeaza articole care sa le
raspunda la intrebari. In timp, blog-ul va ajunge sa fie
principala poarta de intrare spre site-ul tau.
Mai multe sfaturi despre cum ar trebui sa fie un blog care
sustine o afacere gasesti aici.

08
SITEMAP SI
ANALYTICS

O structura clara a site-ului tau pentru motoarele de cautare si un
sistem care te informeaza in legatura cu traficul din fiecare zi.
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Cand cauti o informatie intr-o carte, de cele mai multe ori
prima sectiune in care cauti este cuprinsul. Exact la fel, un
sitemap le ofera clientilor, dar in special motoarelor de
cautare, un cuprins al informatiei din site-ul tau.
Cu cat site-ul tau creste, cu atat ai nevoie de un sitemap mai
complex. Locul unde trebuie incarcat sitemap-ul pentru a-ti
creste pozitia pe Google este Google Webmaster.

ANALYTICS
Pentru a intelege mai bine de ce sunt interesati clientii tai,
cat trafic ai pe website, care sunt paginile pe care utilizatorii
intra, dar si cele din care ies si mai ales cat timp petrec pe
site, ai nevoie de o unelta care sa iti analizeze aceste date.
Google Analytics este, cu siguranta, unul dintre cele mai
bune si folosite programe pentru a gestiona traficul online al
unui site.
Cum il implementezi si cum sa il interpretezi poti afla de aici.
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SECURITATE

Fara spam, fara blocari de website si fara caderi bruste ale sistemului.
Chiar daca o mare parte din securite pica pe cei de la gazduire, trebuie
sa iei si tu in considerare cateva elemente de siguranta.
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PAROLE
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Primul si cel mai important pas este sa nu te folosesti de
username-uri si parole redundante precum: admin, admin,
parola, 1234, etc. Risti ca site-ul tau sa fie virusat sau sters
fara niciun pic de mila.
Foloseste-te de user name-uri precum AntoniaA si parole
care sa includa cifre, litere mari si semne de punctuatie.
Daca crezi ca nu le vei tine minte, salveaza-le in browser sau
intr-un fisier special pentru parole.

SIGURANTA
Nu porni site-ul fara certificat SSL, ti-am povestit despre el
mai sus, dar mai ales daca folosesti Wordpress, incearca sa
instalezi un plug-in de securitate, chiar daca setarile iti pot
da ceva batai de cap. Este important sa fii sigur ca site-ul tau
nu le va ridica probleme de siguranta clientilor tai, dar nici
tie.
In plus, orice formular de pe website ar trebuie sa aiba un
reCAPTCHA. Mai multe despre acesta si cum il poti
implementa pe site, gasesti aici.
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GDPR

General Data Protection Regulation nu este un subiect peste care sa
treci cu usurinta. Ai nevoie de o politica GDPR.
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SIGURANTA
DATELOR
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Pentru ca ai nevoie de GDPR si in afacerea ta fizica, iti
recomandam sa ii contactezi pe cei cu care ai lucrat la
implementarea regulilor GDPR in cadrul companiei. Ei te vor
ajuta cu implementare GDPR si pe website.
Daca nu ai facut acest pas, atunci te poti folosi de plug-in-uri
speciale pentru GDPR care, cu cateva setari de baza, pot
functiona pe termen scurt in rezolvarea acestei situatii.

POLITICA DE
CONFIDENTIALITATE
Pe langa sistemul GDPR din spatele unui website, in frontend, partea vizibila a site-ului ai nevoie de o pagina in care sa
stipulezi politica de confidentialitate, politica de cookies si
modul in care prelucrezi datele.
Aici gasesti mai multe detalii despre ce trebuie sa contina
aceasta pagina.
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11
GOOGLE BUSINESS

TOTUL DESPRE
AFACEREA TA
PE GOOGLE
Cu siguranta stii ca, daca cauti o companie pe Google, in
partea dreapta gasesti o harta cu adresa lor, review-uri,
program, adresa web si alte detalii de contact. Pentru a iti
crea o astfel de previzualizare a afacerii tale trebuie sa iti
setezi un cont de Google Business.
Daca simti ca nu te descurci, poti lua la pas acest ghid pentru
setarea contului.
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I SE PARE PREA COMPLICAT?

TE AJUTAM
NOI
CU UN WEBSITE PERSONALIZAT, DAR SI SERVICII
INTEGRATE DE MARKETING PENTRU PRODUCATORII
DE MOBILA LA COMANDA
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