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Abstrak
7 Tips Untuk Menggunakan Audio Pada Website Anda,Audio pada website Anda
adalah Trend untuk tahun 2006 seperti dikutip oleh sejumlah situs internet berita , situs
pemasaran , lokasi penelitian dan ahli pemasaran.
Kata Kunci: Audio, Website, Internet

Pendahuluan
Ada banyak hal yang harus Anda ketahui tentang streaming audio di website Anda .
Tips ini dapat menghemat banyak uang pada sumber daya terbuang Anda tidak perlu.

Pembahasan
Tip Satu
Anda akan mendapat keuntungan dari menggunakan audio di situs web Anda ! Studi
Sudah statistik menunjukkan bahwa audio pada website Anda : meningkatkan lalu lintas
, meningkatkan penjualan , meningkatkan waktu yang dihabiskan di situs Anda, dan
membangun hubungan dengan pelanggan Anda , yang membangun loyalitas .
Anda membangun bisnis Anda , layanan Anda , atau produk , daftar dan margin
keuntungan Anda !
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Tip Dua
Anda dapat menambahkan audio sederhana untuk website Anda dengan dua buah
peralatan : komputer dan mikrofon . Anda dapat menggunakan mikrofon headset atau
mikrofon jenis desktop yang terhubung ke komputer Anda . Kebanyakan orang sudah
memiliki headset yang baik sehingga tidak perlu peralatan tambahan .
Bagi mereka yang perlu membeli mikrofon pastikan untuk melakukan pekerjaan rumah
Anda itu. Biaya akan tergantung pada kualitas audio yang ingin Anda lakukan dan
berapa banyak audio yang anda berencana untuk streaming. Jika Anda melakukan
banyak streaming audio ( karena banyak usaha kecil dan besar lakukan untuk tujuan
pelatihan dan komunikasi ) maka Anda akan membutuhkan peralatan yang lebih
canggih ( berbagai jenis mikrofon , mixer , dan banyak lagi) .
Tip Tiga
Anda dapat melakukannya dengan software gratis yang dapat Anda download melalui
internet . Sekali lagi , tidak membayar untuk sesuatu yang tidak Anda butuhkan . Anda
dapat melakukan streaming audio atau video melalui internet dengan perangkat lunak
bebas . Cari sumber daya yang handal dengan penyedia merek terkenal atau nama.
Tip Empat
Anda harus mulai di suatu tempat dengan media streaming ( audio dan video) pada
website Anda. Jadi setidaknya mulai dengan audio. Hal ini sederhana dan tidak mahal
untuk memulai dengan audio stream kecil di situs Anda . Dimulai dengan audio adalah
cara yang bagus untuk memperkenalkan media yang . Anda kemudian dapat melihat
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menambahkan video saat Anda merasa sedikit lebih nyaman dengan itu semua .
Tip Lima
Audio adalah alat promosi fenomenal jadi gunakan seperti itu . Apakah iklan untuk
website Anda dengan tombol audio dan gambar Anda , atau gambar produk Anda dan
URL Anda , dan kemudian menggunakannya untuk afiliasi atau mitra JV untuk
digunakan di situs Web mereka .
Sebagai contoh: Jika situs Web Anda pada perawatan anjing Anda bisa menggunakan
audio untuk memperkenalkan situs Anda dan memberitahu bagaimana pengunjung bisa
datang ke situs Anda untuk mendapatkan tips gratis pada perawatan anjing mereka ,
atau mengajarkan ketaatan anjing .
Tip Enam
Ini diumumkan di berita malam beberapa minggu yang lalu bahwa internet adalah '
sarang penyamun ' potensial jika Anda tidak tahu siapa Anda berurusan dengan .
Menggunakan audio untuk memperkenalkan siapa perusahaan Anda atau bisnis . Orang
berhubungan dengan orang-orang nyata ! Biarkan mereka mendengar suara Anda .
Tidak peduli apa yang terdengar seperti suara yang , itu suara Anda dan Anda adalah
orang yang nyata .
Anda dapat menggunakannya untuk memperkenalkan diri Anda , situs Anda , layanan ,
produk , berita dan informasi . Biarkan orang tahu jika Anda berlisensi , seorang ahli ,
pengetahuan tentang apa yang ada di situs Anda , latar belakang Anda dan banyak lagi.
Mengapa mereka harus mempercayai Anda sangat penting untuk situs apapun .
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Tip Tujuh
Menggunakan audio kreatif di situs Anda! Memiliki email untuk mengirimkan ,
melakukan email yang di audio. Memiliki artikel di situs Anda, menawarkan mereka
dalam audio. Memiliki blog di situs Anda, melakukannya di audio. Orang-orang sibuk
dan ingin untuk multi-task , dan mungkin lebih mendengarkan artikel Anda ketika
mereka melakukan sesuatu yang lain.

Penutup
Memiliki produk untuk dijual , atau halaman pesanan ? Memberikan arah dalam audio,
dan spesifik . Memiliki beberapa informasi untuk berbagi ? Penawaran di audio.
Dapatkan titik ? Apa pun yang Anda memasarkan atau lakukan di situs Anda dapat
memiliki audio yang terkait dengannya . Menguji sendiri . Lihat halaman dengan audio
dan kemudian mencobanya tanpa audio, dan melacak perbedaan. Pengujian ini penting
dan akan menunjukkan kepada Anda bahwa audio yang meningkatkan waktu yang
dihabiskan di situs .
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