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Πώς τα Χρώματα και το Design
επιδρούν στην Επισκεψιμότητα του
Site σου
• Είλαη πνιινί νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο αγνξαζηέο
πξηλ ηελ ηειηθή ηνπο απόθαζε γηα κηα αγνξά, άιινη ζε
κεγαιύηεξν βαζκό, άιινη ζε κηθξόηεξν. Δύν από απηνύο ηνπο
παξάγνληεο πνπ ζεσξνύληαη θαζνξηζηηθνί, έρνπλ λα θάλνπλ κε
ηελ εκθάληζε (design) ηεο ηζηνζειίδαο ζνπ.
• Τν design θαη ε επηινγή ησλ ρξσκάησλ είλαη ζεκαληηθνί
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά,
είηε πξόθεηηαη γηα κία ηζηνζειίδα, είηε γηα έλα εμώθπιιν
βηβιίνπ ή δίζθνπ, είηε γηα κηα ζπζθεπαζία πξντόληνο.

• Μηα νιόθιεξε επηζηήκε έρεη ρηηζηεί ζρεηηθά κε ην πώο
ηα ρξώκαηα κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα
θαη ηηο πξνζέζεηο ησλ αγνξαζηώλ.
Υπάξρνπλ 3 βαζηθέο θαηεγνξίεο ρξσκάησλ:
• Θεξκά ρξώκαηα
• Ψπρξά ρξώκαηα
• Οπδέηεξα ρξώκαηα
Σηα ζεξκά ρξώκαηα αλήθνπλ ην θόθθηλν, πνξηνθαιί θαη ην
θίηξηλν.
Αο δνύκε αλαιπηηθά ηη επίδξαζε έρεη ην θαζέλα ζηελ
ςπρνινγία ηνπ ρξήζηε καο

• Κόθθηλν ρξώκα
Δεκηνπξγεί έληνλα ζπλαηζζήκαηα, απμάλεη ηελ όξεμε θαη απμάλεη ηνπο
παικνύο. Τν θόθθηλν ρξώκα ζεσξείηαη σο ην ρξώκα αγάπεο, πάζνπο
θαη ηνπ έξσηα, αθνύ απνδεδεηγκέλα δηεγείξεη ηηο αηζζήζεηο.

Επίζεο έρεη ηαπηηζηεί θαη κε ηνλ ζπκό, ηε δύλακε, ηελ θηινδνμία θαη
ηνλ θίλδπλν. Σην ζρεδηαζκό ην θόθθηλν είλαη έλα δπλαηό ρξώκα
επηθνηλσλίαο.

• Κίηξηλν ρξώκα
Τν θίηξηλν είλαη ρξώκα ραξάο θαη αηζηνδνμίαο. Κξαηά ηνλ ρξήζηε ζε
εγξήγνξζε θαη πλεπκαηηθή δηαύγεηα, ελώ δίλεη δσληάληα θαη αίζζεζε
ειπίδαο.

• Πνξηνθαιί ρξώκα
Είλαη δσεξό θαη ελεξγεηαθό ρξώκα θαη ζπρλά ζρεηίδεηαη κε
ζέκαηα πγείαο θαη επεμίαο.
Τα έληνλα ρξώκαηα όπσο ην θόθθηλν θαη ην πνξηνθαιί
πξνζειθύνπλ πεξηζζόηεξν ηνπο παξνξκεηηθνύο
θαηαλαισηέο θαη γηα ην ιόγν απηό ρξεζηκνπνηνύληαη
επξέσο ζε πξνζθνξέο θαη εθπηώζεηο.

τα ψυχρά χρώματα ανήκουν το
μπλε, πράσινο και μωβ
• Μπιε ρξώκα
Τν κπιε είλαη ρξώκα εξεκίαο θαη ζηαζεξόηεηαο. Είλαη ηδαληθό γηα επαγγεικαηηθέο
ηζηνζειίδεο ή γηα ζειίδεο πνπ πξέπεη λα δείρλνπλ δπλαηέο θαη αμηόπηζηεο.

• Πξάζηλν
Τν πξάζηλν καο ζπκίδεη νηθνινγία θαη καο εξεκεί, επνκέλσο είλαη θαηαιιειόηεξν
γηα εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν ησλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ, ησλ
αλζξσπίλσλ πόξσλ θαη ηε βηνκεραλία θαξκάθσλ.

• Μσβ
Τν κσβ έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηελ πνιπηέιεηα ηελ επηηπρία θαη ηελ δηάθξηζε.

Ουδέτερα χρώματα είναι το μαύρο,
το λευκό το γκρι και το καφέ.
• Μαύξν
Τν καύξν ρξώκα θαη νη ζθνύξεο απνρξώζεηο, γεληθόηεξα, δεκηνπξγνύλ ηελ αίζζεζε ηνπ
ζνβαξνύ, ηνπ αμηόπηζηνπ, ηνπ δπλακηθνύ θαη ηνπ επαγγεικαηηθνύ.

• Γθξη
Τν γθξη ζεσξείηαη θαηαζιηπηηθό θαη ζπληεξεηηθό ρξώκα. Σην ζρεδηαζκό ρξεζηκνπνηείηαη πνιύ
ζαλ background θαη ζε eshop πνπ ζέινπλ λα βγάδνπλ ηππηθό θαη ζνβαξό ραξαθηήξα.

• Λεπθό
Σρεηίδεηαη κε ηελ αγλόηεηα, ηελ αζσόηεηα θαη ηελ θαζαξηόηεηα. Σπκβνιίδεη ηελ εηιηθξίλεηα
θαη ηελ πξνηίκεζε ζηε ιηηόηεηα. Τν ιεπθό, όπσο θαη ην καύξν, δελ απνηεινύλ ρξώκαηα. Γηα
ηνλ ιόγν απηό όκσο ζπλδπάδνληαη ηέιεηα κε όια ηα ρξώκαηα.

• Καθέ
Έλα πνιύ δεζηό ρξώκα πνπ εθθξάδεη ηελ αμηνπηζηία, αιιά επηδξά αξλεηηθά ζηελ
ελεξγεηηθόηεηα. Σηε ζρεδίαζε ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα background.

Χρώματα και Διαφορετικοί
Σύποι Καταναλωτών
• Αλάινγα κε ηνλ ηύπν θαηαλαισηή πνπ ζέιεηο λα
πξνζεγγίζεηο, αιιά θαη ηελ ηνπνζεζία πνπ βξίζθεηαη
απηόο θαη ε επηρείξεζή ζνπ, κπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο
δηαθνξεηηθό ρξώκα. Κάζε ρξώκα κπνξεί λα επεξεάζεη κε
δηαθνξεηηθό ηξόπν ηνλ ππνςήθην θαηαλαισηή.

Σο παρακάτω γράφημα δείχνει με
σαφή τρόπο ποιο χρώμα προτείνεται

ανά περίπτωση.

Σα χρώματα είναι σημαντικά και στο Web
Design, μιας και επηρεάζουν σημαντικά και
την επιτυχία μιας ιστοσελίδας
• Καζώο απμάλεηαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ, απμάλνληαη όιν θαη
πεξηζζόηεξν νη online αγνξέο.
• Είηε αλαδεηνύλ έπηπια, ξνύρα, ηξόθηκα ή νηηδήπνηε άιιν
κπνξείο λα ζθεθηείο, νη online αγνξαζηέο έρνπλ νινέλα θαη
πεξηζζόηεξεο απαηηήζεηο από ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα
θαη ηηο ηζηνζειίδεο πνπ επηζθέπηνληαη.
• Ο ζρεδηαζκόο ελόο site κπνξεί λα επεξεάζεη ηε
ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ρξήζηε, είηε ζεηηθά, είηε
αξλεηηθά. Καη σο εθ ηνύηνπ, κπνξεί λα επεξεάζεη ην θαηά
πόζν ν ρξήζηεο ζα ζπλερίζεη λα επηζθέπηεηαη ηελ
ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα.

• Πξνθαιεί ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο,
νη νπνίεο ηνλ νδεγνύλ ζην λα ειθύεηαη ή λα απσζείηαη από ηε
ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα.

• Γηα παξάδεηγκα θαζνξίδνπλ ην ρξόλν πεξηήγεζεο, ην αλ ζα
αγνξάζεη πξντόληα θαη ζε πνηα πνζόηεηα, θαζώο θαη άιιεο
ελέξγεηέο ηνπ.
• Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ν ζρεδηαζκόο δελ επεξεάδεη ηηο
ζπλεηδεηέο επηινγέο, όζν άιινη παξάγνληεο, όπσο ε πνηόηεηα
ηεο πιεξνθνξίαο ή ε επθνιία ζηελ πινήγεζε. Μπνξεί όκσο,
όηαλ είλαη ειθπζηηθόο, λα νδεγήζεη ζε απζόξκεηεο αγνξέο
πξντόλησλ, γεγνλόο ην νπνίν ζα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηηο
πσιήζεηο θαη ζηελ αλάπηπμε κηαο εηαηξείαο.

Οφέλη σωστού
χεδιασμού Ιστοσελίδας
• Έλαο θαιόο ζρεδηαζκόο κπνξεί λα απμήζεη ηελ επηηπρία
ηεο ηζηνζειίδαο θαη λα εληζρύζεη δηάθνξεο ηάζεηο ησλ
επηζθεπηώλ, όπσο
1. ε κεγαιύηεξε αλεθηηθόηεηα ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ
2. ε πςειόηεξε πξνζπκία λα επηζθεθζνύλ μαλά ηελ
ηζηνζειίδα
3. ε δεκηνπξγία αηζζήκαηνο εκπηζηνζύλεο θαη αζθάιεηαο
θαηά ηελ πινήγεζε

Σι χρώματα χρησιμοποιούνται
στο internet;

Τν ιεπθό ρξώκα είλαη απηό πνπ θπξηαξρεί δηεζλώο σο ην
βαζηθό ρξώκα κίαο ηζηνζειίδαο. Σηελ παξαθάησ εηθόλα,
βιέπνπκε αλαιπηηθά πνηα είλαη ηα πην δεκνθηιή ρξώκαηα
πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από websites.

• Ειπίδνπκε, λα ζνπ δώζακε κία πξώηε εηθόλα ηνπ πόζν
ζεκαληηθό είλαη λα δώζεηο ηελ πξέπνπζα πξνζνρή ζην
web design, γηα λα κπνξέζεηο λα πεηύρεηο ηα θαιύηεξα
δπλαηά απνηειέζκαηα από ηελ ηζηνζειίδα ζνπ. Με ην
θαηάιιειν design ζα κπνξέζεηο λα βειηηώζεηο ηελ
απόδνζε ηνπ site ζνπ, απμάλνληαο ην conversion rate θαη
ηα έζνδά ζνπ.

Μίλα με μία έμπειρη και εξειδικευμένη στο
web design εταιρεία και ανασχεδίασε την
ιστοσελίδα σου κατάλληλα.
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