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В роботі розглянуто питання переваги створення сайту для компанії. 
В даний час Всесвітня Павутина Інтернет здобула високу необхідність. 

Більшість компаній і приватних осіб, виносять свою діяльність в Інтернет, 
основною одиницею якого є сайт. Сайт - це потужний інструмент реклами, 
«обличчя» організації. Сайт завжди доступний відвідувачам 24 години на 
добу в будь-якій точці світу. Розробка сайту необхідна будь-якої організації, 
яка піклується про свій імідж і процвітанні. Сайт-це зручна можливість дати 
кожному повну інформацію про товари і послуги, витративши на це набагато 
менше коштів, ніж на рекламу по телебаченню і в пресі. Це можливість 
зробити свій бізнес більш доступним споживачу і менш витратним. З 
моменту появи в мережі сайт буде приносити нових клієнтів, а значить 
приносити прибуток. 

Головна перевага створення сайту, яку можна виділити, - це 
розширення ринку збуту товару. Як це працює? Сайт допомагає компанії 
підтримувати старі і встановлювати нові зв'язки на ринку, він стає 
інструментом поширення інформації про компанію та її бізнесі, так як 
повноцінний Інтернет - сайт компанії надає документи, фото, аудіо - і 
відеоматеріали, необхідні для формування правильного уявлення про 
діяльність і можливості компанії , всім бажаючим. 

Компанія, яка успішно працює на традиційному ринку, за допомогою 
Інтернет-сайту може охопити велику цільову аудиторію, хоча б тому, що 
відстань не грає в Мережі такого принципового значення, як у реальному 
житті, може реалізувати вилучену демонстрацію товару для просування 
продажів (sales-promotion ), веб-сайт забезпечує цілодобове надання послуг 
клієнтам і партнерам, тому що в Інтернеті не буває перерв на обід і сон, 
Інтернет-сайт не потребує санітарної обробки, тому він може функціонувати 
цілодобово. Таким чином, компанія не втратите клієнта, якому потрібні 
послуги або інформація про бізнес в три години ночі. 

За допомогою веб-сайту з'являється можливість реалізувати 
оперативний зворотний зв'язок з клієнтами в будь-якій точці світу, проводити 
маркетингові дослідження. 

Як висновок, розробка та впровадження в Інтернет сайту компанії може 
принести останній немалий прибуток та розширення ринку здобуту товару. 
 

 


