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Iată alte câteva sfaturi pentru a îmbunătăți site-ul organizației tale:  

Existența unei structuri clare – după ce te-ai decis cu privire la paginile pe care ai 
vrea să le incluzi în website-ul organizației tale, gândește-te și la modul în care vei 
organiza asta. Cel mai simplu este prin intermediul unui meniu de navigare (care poate 
avea, de asemenea, submeniuri). Asigură-te că lucrurile rămân intuitive și chiar cere 
cuiva care nu este familiarizat cu munca ta să acceseze site-ul și să-ți ofere feedback. 

Folosește un stil clar – Oamenii vor să primească o cantitate maximă de informații într-
un timp minim. Gândește din perspectiva lor! Atunci când cauți după informații despre 
un subiect, nu ți se întâmplă adesea să scanezi paginile în căutare de cuvinte cheie 
(cuvinte care să indice ce anume te interesează) și să nu citești întreg conținutul 
acestora? Dacă da, nu ești singura persoană care face asta, iar site-ul tău ar trebui să fie 
adaptat la această realitate.  Tocmai din aceste motive, este important ca atunci când 
adaugi conținut pe site să folosești:  

! titluri clare (titlurile paginilor sau a secțiunilor care ar trebui să prezinte pe scurt 
conținutul);  

! subtitluri (pentru a oferi și mai multe cuvinte cheie atunci când privitorul scanează 
un text); 

! paragrafe mai scurte (nu ai fost niciodată în situația în care ai văzut un paragraf 
de jumătate de pagină și ai decis că nu merită citit? Încearcă să eviți o 
circumstanță asemănătoare pe website-ul tău); 

! numere sau liniuțe (care structureaza informația într-un mod mai potrivit pentru o 
scanare rapidă); 

! text evidențiat (din nou, un cuvând cheie din cadrul unui paragraf, care oferă o 
informație rapidă unui ochi grăbit); 

! un limbaj ușor de parcurs (care poate fi înțeles și citit fără prea mult efort de 
cititorul obișnuit); 

Introdu o versiune pentru telefonul mobil – ținând cont că o mare parte din traficul 
Internet provine de la smartphone-uri, ar putea fi o foarte bună idee ca site-ul tău să 
aibă și o versiune pentru telefon. Pe de altă parte, acest lucru se poate dovedi a fi un 
pic costisitor, astfel asigură-te că vei face o analiză cost-beneficiu înainte de a lua 
această decizie. Ține cont de numărul de vizitatori care îți accesează site-ul folosind un 
telefon mobil și câți sunt de așteptat să o faca în viitor. De asemenea, ține cont și de 
strategia de comunicare sau grupul țintă căruia i te adresezi. 

Contributori externi – îți amintești de blog-ul proiectului despre care am discutat? 
Având contributori externi cunoscuți, cu o imagine bună în comunitate, care scriu 
pentru organizația ta (desigur, conectat la obiectivele organizației tale), poți atrage cu 
ușurință vizitatori pe site și poți promova în continuare munca ta. 
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Nu adăuga informații irelevante sau widget-uri – toate posibilele pagini prezentate 
mai sus pot fi foarte utile pentru relațiile publice ale organizației tale sau pot micșora 
importanța informațiilor pe care încercați să le distribuiți, distrăgând atenția de la ele. 
Nu aglomera site-ul cu pagini irelevante sau, chiar mai rău, cu tot felul de widget-uri sau 
fotografii care pot părea ca fiind foarte populare, dar de fapt nu fac altceva decât să 
aglomereze site-ul, făcându-l prea plin pentru ca cineva să se poată concentra asupra a 
ceea ce este cu adevărat important. 

Folosește pagina de social media pentru a aduce oameni pe site și vice versa – social 
media oferă un mediu ușor diferit față de cel al site-urilor, astfel încât cele două pot fi o 
sursă complementară de PR. Poți integra cu ușurință social media pe site-ul organizației 
tale (având un buton de Facebook Like pentru pagina ta de pe rețeaua de socializare cu 
același nume, care apare pe pagina de pornire a site-ului organizației). La fel de ușor se 
pot utiliza paginile rețelelor de socializare pentru a promova site-ul, distribuind resurse 
relevante, care pot fi găsite acolo și încurajând oamenii să obțină mai multe informații 
de pe site (de exemplu, postând primul paragraf al unui articol și invitând persoanele 
interesate de continuarea articolului să acceseze pagina respectivă). 

Folosește site-ul pentru a interacționa cu oamenii – poți interacționa cu oamenii care 
vizitează site-ul organizației tale prin organizarea unui concurs de fotografie, a unui 
proiect PhotoVoice sau oricărui alt tip de inițiativă care îi face pe oameni să livreze 
conținut site-ului vostru. De asemenea, poți crește traficul dacă ulterior aceștia vor 
promova site-ul (de exemplu, poți spune ca fotografia câștigătoare va fi cea care a 
obținut cel mai mare număr de voturi și, prin urmare, toți participanții vor fi interesați să 
promoveze site-ul organizației tale pentru a obține cât mai multe voturi). În plus, prin 
oportunitățile de interacțiune pe care site-ul organizației tale le oferă, se poate obține 
un feedback relevant din partea comunității sau a părților interesate. 

Include postări de genul “Cum să?”, relevante pentru grupul țintă al organizației 
tale – postările care învață oamenii ce să facă sau cum să acționeze într-o anumită 
situație vor atrage mai multă atenție atunci când sunt promovate în mod corespunzător. 
Învață-ți audiența să fie mai pregatită, în același timp creând o imagine pozitivă pentru 
ONG-ul tău și atrăgând atenția asupra muncii acestuia. 

 


