
ንስርሐይ ዚኸውን 
ወብ ሳይት የድልየኒ ድዩ?
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ኣብዛ ጽሕፍቲ ዓሰርታ ምኽንያታት ስለምንታይ ከም ዘድልየካ ክንዝርዝር ኢና

ወብ ሳይት የድልየካ ድዩ፧

እወ ! ስለምንታይ ግን የድልየካ፧

ስራሕካ ብዘይ ወብ ሳይት ክሳዕ ሕጂ እንተ ጸኒሑ 'ንስርሐይ ዚኸውን ወብ ሳይት እሞ ስለምንታይ እዩ 
ዘድልየኒ ኢልካ ትሓስብ ወይ ድማ ስራሐይ ብዘይ ዌብሳይት ዕዉት እንተ ዀይኑ እንታይ ትርጕም ኣለዎ 
ትብል ትኸውን?
እቲ ሓጺር መልሲ ንስራሕካ ዚኸውን ወብ ሳይት ከተውጽእ እትኽእለሉ ዝሓሸ ወይ ዝያዳ ኣገዳሲ ግዜ 
ኸም ዘይነበረ ዚሕብር እዩ። ወብ ሳይት ንንኣሽቱ ንግዳዊ ትካላት እተፈላለየ ረብሓታት የቕርበለን፡ 
መብዛሕትኡ እዚ ጥቕምታት እዚ ኸኣ ልክዕ ከም ኢንተርነት ኣብ ዓመት ዝያዳ እናወሰኸ ኢዩ ዝኸይድ።
ነዚ መታን ከእምነካ ካብቲ ንእሽቱ ትካላት ንግዲ ዋላ ኻብቲ ቅልል ዝበለ ወብ ሳይት እውን ከይተረፈ 
ኺረኽብዎ ዚኽእሉ ዓሰርተ ዓበይቲ ጥቕምታት እስከ ንርአ።



ወብ ሳይት ክኢላ ኸም እትመስል ይገብረካ
(A website makes you look professional)1
84% ሎሚ ዘለዉ ዓደግቲ ወብ ሳይት ንስራሕካ ኻብተን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ (Social 

Media Profile) ጥራይ ሓበሬታ  ዘለወን ኩባንያታት ንላዕሊ ዜተኣማምን ከም ዚገብሮ ገይሮም 

እዮም ዚሓስቡ። ወብ ሳይትካ ዝዀነ ይኹን ናይ ሞያ ወረቐት ምስክር ወይ ሽልማት ንግድኻ፡ 

ቅድሚ ሕጂ ዝሰራሕካዮም ዕዉታት ስርሓት ኸተርእየሉ እትኽእለሉ ዝበለጸ ቦታ እዩ።

ብዘይካዚ ናይ ገዛእ ርእስኻ ወብ ሳይት እንተ ኣልዩካ ናይ ትካል ኢሜይል ሕሳብ ክትጥቐም 

የኽእለካ፡ yourname@yoursite.com። እዚ ድማ ከም ኽኢላ በዓል ሞያ ንዘለካ ምስሊ 

ይውስኸሉ። ኣብ ኵሉ ደብዳበታትካ ብፍላይ ከኣ ክሳዕ ሕጂ ርክባትካ ብናይ ብሕቲ ኢ-መይል 

ኣድራሻ ኽትጥቐም እንተ ጸኒሕካ ሕጂ በዚ ሓድሽ ወብ ሳይትካ ጌርካ ነቲ ናይ ትካል ኢሜይል 

ዚብሃል yourname@yoursite.com ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። ብተወሳኺ ገሊኡ ንንግዲ 

ኢ-መይል ዚሕግዝ ናውቲ ተጠቀምቲ ኻብ ብሕታዊ ኣድራሻታት ኢመይል ኪሰድዱ 

ኣይፈቕደሎምን እዩ። ከምዚ ኺበሃል ከሎ ነቲ ኣብ ዕዳጋ ኢመይል (email marketing) ዘሎ 

ሓይሊ ኽትጥቀመሉ እንተ ደሊኻ ናይ ንግዲ ኢመይል ሕሳብ የድልየካ ማለት እዩ። ኣብ ርእሲ 

እዚ ኹሉ ድማ ንስራሕካ ብዕቱብ ከም ዝሓዝካዮ መርኣዪ እዩ።

ይ



ወብ ሳይትካ ብGoogle ኣቢሉ
ሓደስቲ ዓማዊል ኪስሕብ ይኽእል2

በቲ ሕጂ ዘሎ ውጺኢት ስራሕካ ትሕጐስ ትኸውን፡ እንተዀነ ግን ነፍሲ ወከፍ ትካል ገምጋም 

ኣታዊ ዓማዊል (customer turnover) የካይድ ኢዩ። ብቐጻሊ ኣሳልጦ ኽትረክብ እንተ ደሊኻ 

ሓደስቲ ዓማዊል ክትስሕብ ኣሎካ ሓደ ኻብቲ ነዚ ኽትገብረሉ እትኽእል ዝበለጸ መገድታት ከኣ 

ኣብ ጎግል (Google) ብዝያዳ ኸም እትርአ ምግባር እዩ። ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ጎግል 

መሐበሪ ኣለዎ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዚቐርብ ኣድራሻታት ከኣ ብሞተር ምንዳይ (search 

engine) ኪርከብ ይከኣል እዩ ፣ ኰይኑ ግና ወብ ሳይት ንምንዳይ ሞተር (search engine) 

ንምምሕያሽ ዚሕግዝ ብዙሕ ናውትን ስትራተጂታትን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ። ንግድኻ ኣብ 

ቀዳማይ ገጽ ናይ ጎግል ከም ዝርአ ንምግባር ዘኽእል ቀንዲ ረቛሒ ኸኣ ኢዩ ።

"ሞተር ምንዳይ" ዚብል ሓረግ ከቢድ ዝመስል እኳ እንተ ዀነ ብኻልእ ኣበሃህላ ግና ቀሊል እዩ። 

ምስ ንግድኻ ዚተሓሓዝ ቃላትን ሓረጋትን ኣብ ቀንዲ መሳርሒ ምርምር ቃል ትእቱ፡ ኣየኖት ኣብ 

ጎግል ዝያዳ ትራፊክ ይረኽቡ ኸም ዘለዉ ትፈልጥ ድሕሪኡ ነቲ ትሕዝቶኻ ኣብ ዙርያ እቲ ሓረጋት 

ትሃንጾ። ከም ሓቂ እንተ ዀይኑ ዝርዝር ትሕዝቶኻ እናዓበየ ምስ ከደ ወብ ሳይትካ ዝያዳ ቐንዲ 

ቓላት ምእንቲ ኺሰርዕ ነፍሲ ወከፍ ክፋል ትሕዝቶ ኣብ እተፈላለየ ቐንዲ ቓል ኬተኵር ኣለዎ።
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ፍርያትካን ኣገልግሎትካን ብንጹር
ከተርኢ ትኽእል3

ዓማዊል ኪዀኑ ዚኽእሉ ሰባት ኣብ ወብ ሳይትካ ብሉጽ ስእሊ ወይ ቪድዮ ብምርኣይ ምሳኻ 

ኺዓዩ ኸለዉ እንታይ ከም ዚረኽቡ ኸተርእዮም ትኽእል ኢኻ። ጣና ኩዚን ዚበሃል ኣብ 

ቫንኮርቨር ካናዳ ዚርከብ ቤት ምግቢ ነዚ ኣብ ወብ ሳይቶም ብኸመይ ከም ዝተግበሮ እስከ 

ንርአ፦

ብዘይካዚ ሰባት ናብቲ ግኡዝ ቦታኻ ኺኣትዉ ኸለዉ ኸመይ ከም ዚስምዖም ምእንቲ ኺርድኡ 

ኣብ ወብ ሳይትካ ስእልታትን ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ።

ካልእ ክትገብሮ እትኽእል ነገር ከኣ ቅኑዓት ዓማዊል ትስሕብ ከም ዘለኻ ንምርግጋጽ ብዛዕባ 

ፍርያትካን ኣገልግሎትካን ኣብ ወብ ሳይትካ ኣገዳሲ ሓበሬታ ምሕታም እዩ። ንኣብነት ቤት 

ምግቢ እንተ ኣሊዩካ ዝርዝር ዘለካ መግብን መስተን ከተቐምጥ ወይ ገለ ካብ እተቕርቦም 

መግብታትካ ቍጥዐ ኣካላት (allergic) ዘስዕቡ እንተኾይኖም ምልክት ክትገብረሎም ወይ ካልእ 

ኣገዳሲ ሓበሬታ ከተቐምጥ ትኽእል። እዚ ድማ ገና እቲ ሰብ ናብ ትካልካ ከይመጸ ከሎ ብዛዕባ 

ትካልካ ወይ እትህቦ ኣገልግሎት ዝርዝር ነገራት ንክፈልጥ ክትሕግዞ የኽእለካ።

ይ

https://tanaethiocuisine.com/



ኣብ ወብ ሳይትካ ብሉጽ ርእይቶታት ወይ
ምስክርነትን ከተርኢ ትኽእል ኢኻ
(Reviews and Testimonials) 4

ሎሚ ዘለዉ ዓደግቲ ንብረት ወይ ኣገልግሎት ንምዕዳግ ቅድሚ ምውሳኖም ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ 

ዓማዊልካ ብዛዕባኻ እንታይ ከም ዝብሉ ክርእዩ ይደልዩ እዮም፡ እዚ ድማ ኣብ ውሳነኦም ዓቢ 

ተራ ይጻወት።ስለዚ ዓማዊልካ ብዛዕባ ዝሃብካዮም ኣገልግሎት ብሉጽ ርእይቶታት ወይ 

ምስክርነትን ምስ ሃቡካ ኣብ ወብ ሳይትካ ምቕማጥ ማሕበራዊ መርትዖ (Social proof) 

ንምርካብ ዜኽእል ብሉጽ መገዲ እዩ። እዚ ብመልክዕ ናይ ብሕቲ ምስክርነት ዓማዊል ክመጽእ 

ይኽእል ኢዩ። ስራሕካ ኣብ ጋዜጣታት ወይ ኣብቲ ኸባቢ ኣብ ዚወጽእ ህቡብ ዓምድታት 

እንተደኣ ወጺኡ ነቲ ዓንቀጻት ኣብ ወብ ሳይትካ ከተቐምጦ ትኽእል።

ነቲ ብሉጽ ርእይቶታት ወይ ምስክርነት ኣብ ወብ ሳይትካ ምሕታም ብቀዋሚ መዛግብትካ ክትሕዝ 

የኽእለካ። እዚ ማለት ድማ እቲ ሳልሳይ ወገን ዝኾነ ወብ ሳይታት ኣብ መጻኢ እኳ እንተ ተዓጽወ 

እቲ ዝበለጸ ርእይቶታት ወይ ምስክርነት ኽትዕቕቦ ትኽእል ኢኻ።

ይ



ወብ ሳይት ንዓማዊልካ ኪረኽቡኻ
ኼተባብዖም ይኽእል እዩ5

ወብ ሳይት ዓማዊል ኪዀኑ ንዚኽእሉ ሰባት ኣድራሻኻ ብቐሊሉ ንኽረኽቡ ዘኽእሎም ጽቡቕ ቦታ 

እዩ ። ነቲ ኣድራሻኻ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገጽ ምእንቲ ኺርአ ኣብ ላዕለዋይ ወይ ታሕተዋይ ክፋል 

እቲ ገጽ ክትሓትሞ ትኽእል ኢኻ።  ጀነራል ኣውቶ ዲተሊንግ ቍጽሪ ተሌፎኖም ኣብቲ 

ላዕለዋይን ታሕተዋይን ወብ ሳይቶምን ኣቐሚጦም ኣለዉ፡ ኣዚ ድማ ዓማዊሎም ቀጥታ 

ክድውሉሎም ወይ ቆጸራ ክሕዙ የተባብዖም።

ይ



ሰባት ብቐሊሉ ምእንቲ ኺረኽቡኻ ንወብ ሳይትካ
ምስ ጎል ማፕ ከተተሓሕዞ ትኽእል ኢኻ።6

ኣብ ወብ ሳይትካ ጎግል ማፕ ብቐጥታ ኣብ ትሕዝቶኻ ኸተእቱ የኽእለካ ። ከም ሳንሻይን ባርበር 

ዝኣመሰላ ገሊአን ትካላት ኣብ ቀንዲ ገጻተን ማፕ ናይ ትካለን ኣለወን። ጥቕሚ ናይዚ ማፕ ድማ 

ሀ- ሰባት ብቐጥታ ስራሕካ ንኺረኽቡ ይሕግዞም።

ለ- ሰባት ቀልጢፎም ምሳኻ ኺራኸቡ የኽእሎም።

ሐ- ሰባት ናብ ወብ ሳይትካ ወይ ቦታኻ ኺበጽሑ የተባብዖም።

መ- ንግድኻ ምስ ስእልታት ከተርኢ የኽእለካ።

ሰ- ዓማዊልካብዝህብዎ ምስክርነት ተኣማንነት ዓማዊል ከም ዚህልወካ ይገብር።

ይ



ወብ ሳይትካ ኣብ ሞንጎ እቶም
መወዳድርትካ ዘሎካ ቦታ ክብ የብሎ። 7

ክሳዕ 2021 71 ሚእታዊት ንኣሽቱ ትካላት ወብ ሳይታት ኣለወን ፣ 81 ሚእታዊት ዓማዊል ከኣ 

ቅድሚ ምዕዳጎም ኣብ ኢንተርነት ምርምር ይገብሩ እዮም ። ብኻልእ ኣበሃህላ መወዳድርትኻ ኣብ 

ኢንተርነት እንተ ኣልዮም እሞ ንስኻ ግን እንተ ዘየለኻ እቶም መወዳድርትኻ ኣቐዲሞም ምስ 

ዓማዊልካ ናይ መጀመርታ ርክብ ክገብሩ የኽእሎም ብኻልእ ኣዘራርባ ዓማዊልካ ክኾኑ ዝኽእሉ 

ይወስዱልካ ኣለዉ ማለት እዩ። 

ወብ ሳይት ምግባርካ ብዛዕባ ስራሕካ ንኸተፋልጥን ኣብቲ ኢንዱስትሪ ዘሎካ ግደ ንኸተርእን 

ከምኡውን ምስቶም ዜድልዩኻ ዓማዊል ብቐሊሉን ኣቐዲምካን ንኽትራኸብን ኣጋጣሚ 

ይኸፍተልካ።

ወብ ሳይት ንምድላውን ንምምሕዳሩን
ዝኸብድ ኣይኰነን።8

ዘመናውን ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ንስራሕካ ዘገድስ ነገራት ዝሓዘ ወብ ሳይት ክህልውካ በዚ 

ሎሚ ግዜ ከቢድ ኣይኮነን። ሒደት ገንዘብ እንተድኣ ኣውፊርካ ቀሊል እዩ። ካብቲ ቐንዲ ዕላማ 

ናይ ጃፍ ክሬቲቭስ ድማ ብዝተኻእለ መጠን ነዚ ናይ ሓበሻ ማሕረሰብ ወብ ሳይትን ኣብ 

ምድላውን ምምሕዳርን ምሕጋዝ እዩ። ዝያዳ ሓበሬታ እንተደሊኻ በጃካ በቲ ኣብ መወዳእታ እዛ 

ገጽ ዘሎ ኣድራሻና ርኸበና። 

ይ

ይ



ወብ ሳይት ኣብ ነዊሕ እዋን ኣሳልጦ 
ኸም እትረኽብ የረጋግጽ9

ክሳዕ ጥሪ 2021 ዳርጋ 4.66 ቢልዮን ዝዀኑ ሰባት (59.5% ህዝቢ ዓለም) ኢንተርነት ይጥቀሙ 

እዮም። ኣብ ብዙሓት ሃገራት እዚ ቝጽሪ እዚ ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ ። ንኣብነት ኣብ ሕቡራት 

መንግስትታት ኣመሪካ ልዕሊ 90 ሚእታዊት ዚዀኑ ሰባት ኣብ ኢንተርነት እዮም ዘለዉ ። ወብ 

ሳይት እንተዘይብልካ ስራሕካ በዞም ሰባት እዚኣቶም ኣይርአን እዩ ። ናብ መዋእል ዲጂታላዊት 

ዓለም እናተቐየርና ብዝኸድና መጠን ኣብ ወብ ሳይት እንተ ዘየውፊርካ ስራሕካ ዘይርአ ኪኸውን 

እዩ። ስለዚ ኣብዛ ናብ ዲጂታላዊ መዋእል እንዳተሓንበብት ትኸይድ ዘላ ዓለም  ተውዳዳሪ 

መታን ክትኸውን ስራሕካ ኣብ ብኢንተርነት ተእትወሉ ግቡእ ግዜ ሕጂ እዩ።

ይ



ብዙሕ ገንዘብ ኸየጥፍእካ ነዚ ዅሉ 
ጥቕምታት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።10

እሞኸ ንስርሐይ ዚኸውን ወብ ሳይት የድልየኒ ድዩ?

እታ ሕቶ "ንስራሐይ ዚኸውን ወብ ሳይት የድልየኒ ድዩ?" ዘይኰነስ "ኣብዚ ናይ ዲጂታል መዋእል 

ወብ ሳይት ዘይብለይ ክጸንሕ ይኽእል ድየ" ዚብል ምዃኑ ኽትግንዘብ ተስፋ ንገብር። መልሲ እዛ 

ሕቶ እዚኣ ኸኣ ውዒሉ ሓዲሩ እናዓበኻ ክትከይድ እንተ ደሊኻ ' ኣይፋልን ' ዚብል እዩ ። ግደ 

ሓቂ እኳ ብዘይ ወብ ሳይት ጸምበለል ኢልካ ክትጸንሕ ዘይከኣል እዩ። ዓማዊልካ ኣብ ኢንተርነት 

እዮም ዘለዉ መወዳድርትኻው’ን ኣብ ኢንተርነት እዮም ዘለዉ፣ ንስኻውን ኣብ ኢንተርነት ኽትኣቱ 

እንተ ዘይክኢልካ መወዳድርትኻን ዓማዊልካን ንዓካ ጠንጢኖም ኪራኸቡ እዮም። እሞ ብዙሕ 

ገንዘብ ኸየጥፍእካ ነዚ ዅሉ ጥቕምታት ክትረክብ ትኽእል ካብ ኮንካ 

ይ

hello@jaffcreatives.com+1 587 579 2452

https://facebook.com/jaffcreatives https://instagram.com/jaffcreatives

https://www.youtube.com/channel/UCuhwSU43OW-roXfiXmYL01g

ተወሳኺ ሓበሬታ እንተደሊኻ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዘገለጽናዮ ካብቲ 

ቀንዲ ዕላማ ናይ ጃፍ ክሬቲቭስ ብዝተኻእለ መጠን ነዚ ናይ ሓበሻ 

ማሕረሰብ ዘመናዊ ወብ ሳይትን ኣብ ምድላውን ኣብ ምምሕዳሩን ምሕጋዝ 

ስለዝኾነ በዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኣድራሽ ክትረኽበና ትኽእል ኢኻ።

ምስቲ እወ የድልየኒ እዩ ዝብል ትሰማማዕ እንተኾይንካ ሕጂ ወብ ሳይት ምድላው ካብቲ 

ቀደም ሎሚ ዝቐለለ ኮይኑ ኣሎ። ዝያዳ ጥቕሚ ዘለዎ ወብ ሳይት ብርትዓዊ ዋጋ ከተዳሉ ትኽእል ኢኻ።

እቲ ናይ መወዳእታ ውሳነኻ እንታይ እዩ


