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تــا بــه حــال شــده کــه بــا فکــر کــردن بــه یــک برنــد ،رنــگ خاصــی در ذهــن شــما نقش
ببنــدد؟ زمانــی کــه بــه یــاد  Starbucksمیافتیــد ،چــه رنگــی جلــوی چشــمتان
میآیــد؟ بــه نظرتــان  Yahooچــه رنگــی اســت؟ همــه مــا روزانــه بــا میلیونهــا
وبســایت متنــوع روبــهرو میشــویم ،امــا تنهــا چنــد نمونــه از آنهــا توانســتهاند بــه
خوبــی خودشــان را بــه مــا معرفــی کننــد و در ذهــن مــا بماننــد .انتخــاب ترکیــب رنــگ
مناســب بــرای وبســایت ،یکــی از بهتریــن و ســادهترین روشهــا بــرای شناختهشــدن
در میــان وبســایتهای بیشــمار اســت.
همــه رقبــا بــه دنبــال راهــی بــرای پیشــی گرفتــن از یکدیگــر و متمایــز کــردن خــود
هســتند .اهمیــت ترکیــب رنــگ مناســب بــرای وبســایت بــه حــدی اســت کــه میتوانــد
نقــش مهمــی در شناختهشــدن برنــد شــما در میــان مشــتریان آنالیــن داشــته باشــد.
اگــر دارای کسـبوکار آنالینــی هســتید ،فرامــوش نکنیــد کــه انتخــاب درســت و بجــای
رنــگ ،نــه تنهــا از نظــر دیــداری حــس خوبــی در بازدیدکنن ـدگان ســایت شــما ایجــاد
میکنــد ،بلکــه در بــاال رفتــن فــروش و جــذب مشــتری نیــز بــی تاثیــر نخواهــد بــود.
بنابرایــن اگــر شــما هــم بــه دنبــال یــک تنــوع اساســی در وبســایت خــود هســتید ،ایــن
مقالــه را تــا انتهــا دنبــال کنیــد .مــا بــه شــما میگوییــم کــه چگونــه بــا اســتفاده از چنــد
ترفنــد ،قدمــی مثبــت در جهــت بهبــود رنگآمیــزی وبســایت خــود برداریــد.

چــرا انتخــاب رنــگ مناســب بــرای وبســایت اهمیــت
دارد؟

بــدون شــک اگــر کســی بــه شــما ســوئیچ اتومبیــل رویاهایتــان را کادو بدهــد ،بســیار

هیجــانزده و خوشــحال خواهیــد شــد .امــا اگــر همــان اتومبیــل در رنگــی کــه از آن
تنفــر داریــد بــرای شــما خریــده شــود ،ممکــن اســت تــوی ذوقتــان بخــورد.
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بگذاریــد مثــال دیگــری بزنیــم .فــرض کنیــد خانــهای داریــد کــه معمــاری و متــراژ
آن کامــا بــاب میــل شــما اســت ،امــا رنــگ در و دیوارهــای خانــه را بــه هیــچ وجــه
نمیپســندید ،مطمئنــا احســاس خوبــی در آن خانــه نخواهیــد داشــت.
ایــن موضــوع در مــورد وبســایت نیــز صــدق میکنــد .بــرای نمونــه دو وبســایت
را در نظــر بگیریــد .وبســایت اول دارای طیــف وســیعی از محصــوالت و خدمــات
متنــوع ،بــا قیمــت و کیفیتــی فوقالعــاده اســت امــا طراحــی و ترکیــب رنــگ نامناســب
و کســلکنندهای دارد .از طرفــی دیگــر در وبســایت دوم قیمــت محصــوالت کمــی
باالتــر از وبســایت اول اســت ،امــا در عــوض طراحــی و ترکیــب رنــگ جذابــی دارد.
جالــب اســت بدانیــد کــه بازدیدکننــدگان ترجیــح میدهنــد ،بیشــتر وقــت خــود را در
وبســایت دوم صــرف کننــد و بــا وجــود باالتــر بــودن قیمــت محصــوالت و خدمــات ،از
وبســایت دوم خریــد کننــد.

رنگبندی پسزمینه و متون وبسایت

هنــگام طراحــی ســایت خــود ،دو نــوع رنگبنــدی را بایــد در نظــر بگیریــد :یکــی
رنگبنــدی پسزمینــه و دیگــری رنگبنــدی متــون ســایت! در ایجــاد هماهنگــی
بیــن رنگبنــدی پسزمینــه و متــون ســایت ،یــک قانــون ســاده وجــود دارد کــه بایــد
آن را رعایــت کنیــد .ایــن قانــون عنــوان میکنــد کــه اگــر در طراحــی پسزمینــه
وبســایت خــود از رنــگ روشــن اســتفاده میکنیــد ،بایــد رنــگ متــون ســایت ،تیــره
باشــد .حواســتان بــه خوانایــی متــون ســایت خــود باشــد .متــون وبســایتتان بایــد
بــرای تمامــی افــراد ،حتــی آنهایــی کــه مشــکل بینایــی دارنــد ،واضــح و خوانــا باشــند.
فرامــوش نکنیــد کــه رنگهــا دارای معانــی عمیقــی هســتند .رنگهــا بــر احساســات و
عواطــف مخاطبــان تاثیــر میگذارنــد و نمیتوانیــد منکــر ایــن موضــوع شــوید .رنگــی

www.armanic.com

۲

انتخاب رنگ مناسب برای وبسایت
کــه شــما بــرای وبســایت خــود انتخــاب میکنیــد ،احساســات مختلفــی را بــه کاربــران
القــا میکنــد .در هنــگام انتخــاب رنــگ بــرای وبســایت بایــد بــه برخــی نــکات مهــم
توجــه کنیــد .در ادامــه مطلــب ،مــا ایــن نــکات را بــرای شــما شــرح میدهیــم.

ایــن  6نکتــه را در انتخــاب ترکیــب رنــگ مناســب بــرای
وبســایت فرامــوش نکنیــد:
 .1تاثیر رنگها بر احساسات را نادیده نگیرید

اولیــن چیــزی کــه در انتخــاب رنــگ مناســب بــرای وبســایت بایــد در نظــر داشــته
باشــید ،ایــن اســت کــه رنگهــا بــر اعمــال و احساســات افــراد اثــر میگذارنــد .از ســوی
دیگــر هــر شــغلی ،ویژگیهــای مختــص بــه خــود را دارد و ایــن ویژگیهــا را میتــوان
بــا انتخــاب ترکیــب رنــگ مناســب در وبســایت منعکــس کــرد .پــس بهتــر اســت بــرای
رســیدن بــه نتیجــه بهتــر ،در زمینــه روانشناســی رنگهــا کمــی مطالعــه کنیــد.
در ادامــه ،خالصـهای از تاثیــر رنگهــا بــر خریــداران در شــمال آمریــکا را بــه شــما ارائــه
میکنیــم:
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• رنــگ زرد :مثبــت گــرا و جــوان پســند ،معمــوال توجــه کســانی را کــه بــه ظاهــر
محصــوالت اهمیــت میدهنــد ،جلــب میکنــد.
• رنــگ قرمــز :پــر انــرژی ،ضربــان قلــب را بــاال میبــرد و در خریــداران نوعــی احســاس
ضــرورت بــرای خریــد ایجــاد میکنــد.
• آبــی :احســاس اطمینــان و امنیــت ،ایــن رنــگ مناســب مشــاغلی ماننــد بانکهــا و
کس ـبوکارهایی اســت کــه نیــاز دارنــد اطمینــان مشــتریان را بــه خــود جلــب کننــد.
• ســبز :حــس طــراوت ،ســامت ،بخشــندگی و ثــروت؛ رنــگ ســبز فضایــی پــر آرامــش،
ســالم و مجلــل را ایجــاد میکنــد.
• نارنجــی :پرتکاپــو ،بازدیدکننــدگان وبســایت را بــه عضویــت ،خریــد و داشــتن فعالیــت
در وبســایت تشــویق میکنــد.
• صورتــی :رمانتیــک و زنانــه ،ایــن رنــگ مناســب وبســایتهایی اســت کــه مخاطبــان
آن بیشــتر خانمهــا و دختــران جــوان هســتند.
• سیاه :قدرتمند و برجسته ،مناسب محصوالت تجمالتی و الکچری است.
• بنفــش :التیامبخــش و آرامبخــش ،مناســب فــروش محصــوالت زیبایــی و ضــد چــروک
ا ست .
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد کــه تاثیــر رنگهــا میتوانــد بســته بــه موقعیــت
جغرافیایــی متغیــر باشــد.

 .2مخاطبان خود را بشناسید

بــه مخاطبــان هــدف خــود فکــر کنیــد .چــه احساســاتی را میخواهیــد در آنهــا برانگیزید؟
بــا در نظــر گرفتــن ویژگیهــای کلــی شــخصیتی و ســلیقه مخاطبانتــان میتوانیــد
بهتریــن رنــگ را بــرای وبســایت خــود انتخــاب کنیــد.
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بــه عنــوان مثــال ،اگــر یــک کسـبوکار مربــوط بــه غــذا یــا مــواد غذایــی داریــد ،انــواع
رنگهــای ســبز مناســب وبســایت شــما خواهنــد بــود .زیــرا رنــگ ســبز نشــانگر ارگانیک
بــودن و ســامت غــذای شــما میباشــد .خــوب اســت کــه قبــل از هراقدامــی ،ایــن دو
نکتــه را در مــورد مخاطبانتــان بدانیــد:

جنسیت مخاطبان

البتــه ایــن نکتــه بــرای همــه کارآمــد نیســت ،امــا برخــی کس ـبوکارها بــا جنســیت
مشــخصی ســروکار دارنــد.
مخاطبــان شــما چــه کســانی هســتند؟ آیــا بیشــتر مخاطبــان شــما را زنــان تشــکیل
میدهنــد؟ یــا بیشــتر بــا مــردان ســروکار داریــد؟ پــس بایــد بدانیــد کــه رنگهــای
مــورد عالقــه زنــان کدامنــد و در مقابــل چــه رنگهایــی را دوســت ندارنــد .ایــن مســئله

در مــورد مــردان هــم صــدق میکنــد.
مــردان عاشــق رنــگ آبــی هســتند و عالقــ ه زیــادی بــه رنگهــای بنفــش و صورتــی
ندارنــد .زنــان نیــز عالقــه زیــادی بــه رنگهــای آبــی و بنفــش و صورتــی دارنــد.
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گروه سنی مخاطبان

ســن یکــی دیگــر از نکاتــی اســت کــه در انتخــاب رنــگ وبســایت بایــد بــه آن توجــه

کنیــد .آیــا میدانســتید افــراد در ســنین مختلــف بــه رنگهــای متفاوتــی عالقــه دارنــد
و ترجیحــات آنهــا در زمینــه رنگهــا بــا بــاال رفتــن سنشــان تغییــر میکنــد؟
اگــر مخاطبــان وبســایت شــما از گــروه ســنی خاصــی ،ماننــد کــودکان هســتند ،بهتــر
اســت رنگهــای شــاد و گــرم را بــرای وبســایت خــود انتخــاب کنیــد.

 .3رنگی مناسب برای کسبوکارتان انتخاب کنید

مهمتریــن قســمت انتخــاب رنــگ ،اســتفاده از رنگــی اســت کــه بــه آن عالقــه داریــد.
همچنیــن بــه کار بــردن رنگهایــی کــه چشــم را خســته نمیکننــد ،ایــده بســیار
خوبــی اســت .شــما میتوانیــد بــا انتخــاب ترکیــب رنــگ درســت ،پیــام وبســایت خــود
را بــه مخاطبــان برســانید.
رنگهــای روشــن و شــاد بیشــتر مناســب وبالگهــای شــخصی هســتند .در حالــی کــه
بــرای وبســایتهای حرفــهای بهتــر اســت از رنگهــای مالیــم و ســنگینتری اســتفاده
کنیــد .اگرچــه هیــچ قانــون مکتوبــی بــرای انتخــاب رنــگ وجــود نــدارد ،امــا توجــه بــه
ایــن نــکات باعــث بهبــود وبســایت شــما خواهــد شــد.

 .4بــا انتخــاب رنــگ مناســب ،بــه نــام تجــاری خــود
هویــت ببخشــید

بــا تعییــن هویــت برنــد خــود میتوانیــد بــه مشــتریانتان کمــک کنیــد تــا راحتتــر
شــما را پیــدا کننــد .پــس بهتــر اســت بــا انتخــاب رنــگ مناســب بــرای وبســایت خــود،

حــس خوبــی را مشــتریانتان القــا کنیــد .بســته بــه حــس و هویتــی کــه قصــد داریــد
در وبســایت خــود ایجــاد کنیــد ،رنگهایــی را بــه کار ببریــد کــه ارزشهــا ،مفاهیــم،
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حــس و انــرژی را در وبســایت شــما نمایــان میکننــد.
رنــگ مناســب بــرای وبســایت خــود را بســته بــه نــوع محصــول و خدماتــی کــه ارائــه
میدهیــد ،انتخــاب کنیــد .پــس بهتــر اســت بــرای انجــام چنیــن کاری از روانشناســی
رنگهــا اســتفاده کنیــد.

 .5رنگها را باهم ترکیب کنید

بــرای ایــن کار مــا بــه شــما پیشــنهاد میکنیــم کــه یــک رنــگ اصلــی باتوجــه بــه

نــکات گفتــه شــده در بــاال ،بــرای وبســایت خــود انتخــاب کنیــد .از چنــد رنــگ بــرای
طراحــی وبســایت خــود میخواهیــد اســتفاده کنیــد؟ مــا بــه شــما قانــون 10-30-60
را پیشــنهاد میکنیــم .در ایــن قانــون شــما مجــاز بــه اســتفاده از ســه رنــگ بــرای
وبســایت خــود هســتید .رنگهــای منتخــب را بــه ایــن ترتیــب بــه کار بگیریــد:
• 60درصد وبسایت را به رنگ اصلی اختصاص دهید.
• 30درصد وبسایت را به رنگ فرعی یا دوم اختصاص دهید.
• 10درصد وبسایت را به رنگ زمینه اختصاص دهید.
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الزم نیســت کــه حتمــا  3رنــگ بــرای وبســایت خــود انتخــاب کنیــد .امــا ترکیــب ســه
رنــگ نتیجــه خوبــی را از نظــر دیــداری و زیباییشناســی بــه همــراه خواهــد داشــت.

 .6سری به وبسایتهای موفق بزنید

فرامــوش نکنیــد کــه در دنیــای تجــارت آنالیــن میتوانیــد نــکات زیــادی را از رقبــای
خــود بیاموزیــد .در زمینــه فعالیــت خــود از چنــد وبســایت موفــق بازدیــد کنیــد .ایــن

وبســایتهای موفــق ،چــه ویژگیهایــی از نظــر ترکیــب رنــگ دارنــد؟ بــا ایــن کار
میتوانیــد ایدههــای زیــادی بــه دســت بیاوریــد و دســت بــه خالقیــت بزنیــد.
این  4مورد به شما در انتخاب رنگ مناسب برای وبسایت کمک میکنند:
بــرای انتخــاب رنــگ صحیــح ،راهکارهــا و رویکردهــای زیــادی داریــد .اگــر در زمینــه
طراحــی وبســایت تــازه کار هســتید ،میتوانیــد کار خــود را بــا چهــار اســتراتژی
ارائهشــده در قســمت پاییــن شــروع کنیــد:
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 .1از ترکیــب رنگهــای روشــن در کنــار رنگهــای
ســفید و ســیاه اســتفاده کنیــد

همیشــه بــه یــاد داشــته باشــید کــه رنــگ ،عنصری اســت کــه هماننــد ادویه به وبســایت
شــما طعــم و مــزه میدهــد .زیــادهروی و کــمکاری در آن تاثیــر بســزایی در دریافــت
نتیجــه نهایــی بــرای شــما خواهــد داشــت .رنگهــای روشــن توجــه بازدیدکننــدگان را
م را خســته میکننــد.
بــه خــود جلــب میکننــد ،امــا انــرژی زیــادی میگیرنــد و چش ـ 
اگــر بــه تازگــی فعالیــت خــود را در زمینــه طراحــی وبســایت شــروع کردهایــد ،مــا بــه
شــما پیشــنهاد میکنیــم از پسزمینــه ســیاه و ســفید در کنــار رنگهــای پرطرفــدار
دیگــر اســتفاده کنیــد.
نمونـهای از ایــن کار را میتوانیــد در وبســایت  Unger Musicببینیــد .این وبســایت
از رنــگ نارنجــی بــرای لوگــو ،خطــوط افقــی و منــو اســتفاده میکنــد .در حالــی کــه
بقیــه ســایت بــا رنــگ ســفید و ســیاه طراحــی شــده اســت .هــر کســی کــه نــام ایــن
وبســایت را میشــنود ،بــه یــاد رنــگ نارنجــی و لوگــوی نارنجــی ســایت میافتــد.

ایــن مســئله در مــورد وبســایت  Retropotنیــز صــدق میکنــد .ترکیــب رنــگ قرمــز
باعــث شــده تــا ماگهــای ســفید و ســیاه بــه صــورت برجســتهتری نمایــان شــوند.
ترکیــب رنــگ ایــن وبســایت ،حــس خوبــی بــه بازدیدکننــدگان میدهــد و بــه همیــن
دلیــل آنهــا مــدت زمــان بیشــتری را صــرف جســتجو در وبســایت میکننــد.
همچنیــن بــه وبســایت گیفــت آس ســری بزنیــد .ایــن وبســایت از ترکیــب رنــگ
صورتــی و طوســی در کنــار یکدیگــر اســتفاده کــرده و شــما بــا یــک بــار دیــدن ایــن
ســایت ،هــر دفعــه کــه ترکیــب رنــگ صورتــی و طوســی را ببینیــد ،بــه یــاد ســایت
گیفــت آس خواهیــد افتــاد.
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بــه وبســایتهای هدفــکار و کافــه ورزش ســری بزنیــد ،خــود مشــاهده خواهیــد کــرد
کــه چطــور رنگهــای ســبز بــه کار رفتــه در وبســایت هدفــکار و قرمــز و نارنجــی
ســایت کافــه ورزش ،خیلــی ســریع دل هــر مخاطبــی را میرباینــد.

بــرای مانــدگار کــردن وبســایت خــود در ذهــن مشــتریان ،ســعی کنیــد رنــگ اصلــی را
در مکانهــای زیــر بــه کار بگیریــد:
• تیترها
• هایپرلینکها
• منو اصلی
• لینک صفحات (دکمهها)
• خطوط افقی
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 .2از یــک رنــگ اصلــی و ثانویــه بــرای وبســایت خــود
اســتفاده کنیــد

اگــر بــه نظرتــان تنهــا اســتفاده از یــک رنــگ کافــی نیســت ،از ترکیــب دو رنــگ اســتفاده

کنیــد .امــا بهتــر اســت ایــن دو رنــگ را بــه طــور برابــر در وبســایت خــود بــه کار نبریــد.
یکــی از دو رنــگ را بــه عنــوان رنــگ اصلــی و رنــگ دوم را بــه عنــوان رنــگ فرعــی یــا
ثانویــه اســتفاده کنیــد.
وبســایت زیــر ،نمونــه خوبــی از اســتفاده از ترکیــب رنــگ اصلــی و فرعــی را نشــان
میدهــد .ایــن وبســایت از ترکیــب رنــگ اصلــی آبــی و رنــگ فرعــی نارنجــی اســتفاده
کــرده اســت .پسزمینــه ســفید وبســایت باعــث برجســته شــدن ایــن دو رنــگ شــده
اســت .رنــگ نارنجــی در برخــی از قســمتها اســتفاده شــده و نوعــی هماهنگــی ایجــاد
کــرده اســت ،امــا بــا یــک نــگاه بــه ظاهــر وبســایت ،رنــگ آبــی در ذهــن مخاطــب
نقــش میبنــدد ،ایــن رنــگ در حقیقــت رنــگ اصلــی وبســایت محســوب میشــود.
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 .3رنــگ وبســایت خــود را بــا اســتفاده از عکــس نمایان
کنید

یکــی از آســانترین و در عیــن حــال جذابتریــن راههــا بــرای انتخــاب رنــگ مناســب

بــرای وبســایت ،انتخــاب عکســی اســت کــه در آن ،نــه تنهــا رنگهــا ترکیــب ویــژه و
طبیعــی دارنــد ،بلکــه در قلــب خــود بیانگــر داســتانی از نــام تجــاری شــما هســتند.
بــه عنــوان مثــال ،نگاهــی بــه وبســایت  Le Veloبیاندازیــد .ایــن وبســایت در زمینــه
فــروش دوچرخــه فعالیــت میکنــد .طــراح وبســایت از پسزمینــه ســفید ســاده و
نوشــتههای مشــکی اســتفاده کــرده اســت .امــا ایــن وبســایت تمــام جذابیــت خــود را
از عکــس آبــی بــا ســایه ســبز و قهــوهای وام میگیــرد.
مطمئنــا پیــدا کــردن عکســی کــه ترکیبــی از رنگهــای دلخــواه شــما را داشــته باشــد،
کمــی زمانبــر و ســخت اســت .امــا بــا اســتفاده از نرمافزارهــای ویرایــش عکــس و
دســتکاری فیلترهــای رنــگ میتوانیــد در نهایــت بــه ترکیــب رنــگ دلخــواه خــود دســت
یابیــد.
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 .4رنگ ،متن و کنتراست را از یاد نبرید

آخریــن کاری کــه بعــد از انتخــاب رنــگ مناســب بــرای وبســایت بایــد انجــام دهیــد،
ایجــاد یــک تجربــه خــوب بــرای بازدیدکننــدگان وبســایت اســت .قبــل از تغییــر رنــگ
پسزمینــه و اعمــال رنگهــای انتخابشــده ،بــه ایــن ســواالت پاســخ دهیــد:
 .1آیا وبسایت شما از نظر دیداری کیفیت مناسبی دارد؟
 .2آیا مطالب را میتوان به راحتی خواند؟
 .3آیا ظاهر وبسایت و مطالب شما چشم مخاطب را خسته نمیکند؟
ایــن نــکات مربــوط بــه خوانایــی مطالــب و وبســایت شــما هســتند .هرچــه خوانایــی
مطالــب شــما بهتــر باشــد ،مخاطبــان شــما تجربــه بهتــری از بازدیــد وبســایت شــما
خواهنــد داشــت .بــه ســه متــن زیــر توجــه کنیــد .متــن اول بــا پسزمینــه روشــن و
فونــت تیــره رنــگ ،خوانایــی بیشــتری دارد.
پسزمینــه ســفید و فونــت مشــکی ،بهتریــن و خواناتریــن گزینــه بــرای مطالــب اســت.
امــا اگــر دوســت داریــد کــه کمــی متفاوتتــر عمــل کنیــد ،از رنــگ تیــره بــرای فونــت
و پسزمینــه روشــن اســتفاده کنیــد تــا نتیجــه بهتــری بگیریــد.
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پالت رنگ

پالــت رنگــی یکــی از مــواردی اســت کــه در انتخــاب رنــگ مناســب بــرای وبســایت
خــود بایــد بــه آن توجــه کنیــد .در ایــن مــورد میخواهیــم بــه ســه ترکیــب رنــگ
اصلــی اشــاره کنیــم کــه میتوانــد شــما را در انتخــاب بهتریــن رنگهــا یــاری کنــد.
ایــن ســه ترکیــب عبارتنــد از :رنگبنــدی مکمــل ،آنالــوگ و ســه گانــه.

 .1رنگبندی مکمل

رنگهــای مکمــل ،رنگهایــی هســتند کــه در چرخــه رنگــی ،کامــا بــا یکدیگــر متضــاد
میباشــند .باتوجــه بــه تضــاد قدرتمنــد رنگهــای مکمــل ،طراحــان وب میتواننــد
یــک رنــگ غالــب (معمــوال پسزمینــه) را انتخــاب کننــد و رنــگ مکمــل آن را بــرای
برجستهســاختن مهمتریــن عناصــر ســایت (متــون وبســایت) مــورد اســتفاده قــرار
دهنــد.
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 .2رنگبندی آنالوگ

رنگهــای آنالــوگ ،رنگهایــی هســتند کــه در چرخــه رنگــی ،بــا یکدیگــر همســایه
میباشــند .رنگهــای آنالــوگ معمــوال در طبیعــت یافــت میشــوند ،بــا یکدیگــر
هارمونــی داشــته و بــرای مخاطبیــن جــذاب هســتند.

 .3رنگبندی سه گانه

رنگبنــدی ســه گانــه از قــدرت ســه رنگــی اصلــی در ســه قســمت مخالــف چرخــه رنگــی
(رنگهایــی کــه بــا زاویــه  120درجــه از یکدیگــر در پالــت رنگــی قــرار میگیرنــد)
اســتفاده میکنــد .هارمونــی رنگبنــدی ســه گانــه ،بهتریــن طــرح رنگــی بــرای
وبســایت در نظــر گرفتــه شــده اســت .شــما میتوانیــد از دو رنــگ بــرای پسزمینــه و
رنــگ ســوم بــرای متــون و برجســته ســاختن برخــی مــوارد اســتفاده کنیــد.
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نتیجهگیری

الزم نیســت در انتخــاب رنــگ مناســب بــرای وبســایت خــود هنرمنــد بــوده یــا در زمینه

رنگهــا تخصــص داشــته باشــید .بــه راحتــی و بــا کمــی مطالعــه میتوانیــد اطالعــات
زیــادی در مــورد دنیــای رنگهــا بــه دســت بیاوریــد .ســریبــه وبســایتهای موفــق و
پربازدیــد بــا رنگهــای جــذاب بزنیــد و از تجربــه افــراد متخصــص در ایــن زمینــه بهــره
بگیر ید .
حــال کــه نــکات زیــادی در مــورد انتخــاب ترکیــب رنــگ مناســب بــرای وبســایت
آموختیــد ،همیــن امــروز دســت بــه کار شــوید و بــا ایجــاد تحــول در ترکیــب رنــگ
وبســایت خــود ،بازدیدکننــدگان زیــادی را بــه ســایت خــود جــذب کنید و به کسـبوکار
آنالینتــان رونــق ببخشــید.
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