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Erdélyi Norbert | netjet.hu  

Technikai Mumus Oktatóanyag 6. Wordpress és Woocomerce 

Tartalom és jegyzetek 

 

 

MODUL 1 

 

 

Modul #1  Videó #1 

A technikai rendszert megelőzi a gondolati rend: 

Egy teljes weboldal koncepciója előbb papíron legyen meg, és csak utána szabad hozzákezdeni a 

konkrét kivitelezési munkához. Ezzel az alapvetéssel kezdünk hozzá a megvalósításhoz. 

Több elmélet is van: Ha egy feliratkoztató oldalt kell csinálni, ha egy sales oldalt, akkor a technikai / a 

design beállítása is inspirálhat a marketing rendszer kitalálására, a szövegírásra. De ha egy egész 

weboldalt akarsz megcsinálni, akkor ez nem jó, mert nagyon fontos az egység. 

Ha az olvasód, a leendő vevő látja az egységet design és kommunikáció szintjén, akkor érzi, hogy itt 

rend van, itt megbízhatóság van. 

Fontos a technika, de az csak eszköz, cél az emberi gondolkodás eltalálása. 

A jó weboldal az emberek gondolatainak meghosszabbítása a monitoron.  

Ezt kell kitalálni. 

Akárhogyan találkozik az oldallal, ugyanazt az elményt kell kapnia.  

Weboldalad olyan legyen, mint egy szőnyeg, akárhol vágod el, akárhogy varrod össze, jöjjön ki a 
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minta. Lásd még: görög mitológia (Hésziodosz: Istenek születése, vagy: Trencsényi-Waldapfel Imre: 

Görög regék) 

A Mumusban nem az ideális, hanem a valós esetet mutatom meg. 

Az ideális az, amikor kész a tökéletes marketing koncepció, készen van minden tartalom: cikkek, 

sales oldal szövegek, csalik, hírlevél sorozatok, személyes márkaépítés, digitális termék kész, fizikai 

termék raktáron -  és innen kezdjük a weboldalkivitelezést. 

Ez az esetek nagy részében nincs így.  

Van, hogy csak egy ötleted van, és kíváncsi vagy hogyan reagálnak rá az emberek. 

Van, hogy csak egy csalid van, és még nincs kész a termék. 

Van, hogy a termék már kész, de nem tudod hogyan add el. 

 

Az első pont: 

Mit akarok eladni? 

Mi kell ahhoz, hogy megvegyék? 

Elsősorban nem az kell hozzá, hogy rendelhető legyen a termék, hanem az, hogy az embereknek ott 

járjon a fejében a terméked szükségszerűsége, az kell, hogy ha még nem is most vásárolnak, akkor is 

te legyél az ELSŐ, aki eszükbe jut, ha készen állnak a vásárlásra. 

Ehhez MINIMUM kellenek: 

Cikkek – szakértelmed bizonyítására 

Csali – közös téma 

Hírlevelek – folyamatos „fejben tartás” 

Sales oldal – ahol eladod 

De ha már megvan a csali, akkor azt már lehet hirdetni, és gyűlhetnek a feliratkozók, amíg a 

rendszered többi elemét építed. Párhuzamosan is mehetnek a folyamatok, mert TÖKÉLETES úgysem 

lesz, vagy legalábbis nem elsőre.   

A következő 4 videó a marketing rendszered felépéítéséről szól, ha ez megvan, vagy legalább 

részben megvan, akkor mehetünk a kivitelezési részhez 
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Modul #1  Videó #2 

 

Bevezetés: 

Mi a rendszer? 

Egy jól összerakott szisztéma, ami az érdeklődőt elvezeti az első és a sokadik megrendelésig. Minden 

egyes eladásnak az a célja, hogy a vevő jobban érezze magát. Ne azt akard, hogy minél többet 

költsön nálad, hanem azt, hogy minél jobban örüljön, amikor vásárol. Ha így csinálod, akkor 

természetes lesz, hogy egyre többet költ nálad. 

Ryan Deiss úgy nevezi ezt, hogy Custumer Value Optimization 

(http://www.digitalmarketer.com/customer-value-optimization/ ) magyarul kb: Ügyfél érték 

idealizálás, optimizálás. Én úgy hívom: online értékesítési filozófia. Azokkal az ügyfelekkel, akik 

eljönnek hozzám konzultálni, ilyen rendszereket szoktunk tervezni. Ezeket nem adhatom ki (pedig) 

ezért mondom el a sajátomat: 

Nálam minden úgy van kitalálva, hogy az árára azt mondd: „Ez nem pénz érte” 

Ingyenes anyag – shut up and take my email (elég addiktív, attractív mind, és jelentős 

türelmetlenséget okoz) 

Belépő anyag: 3490 Ft senkinek nem nagy pénz, de ha megcsinálod ami benne van, akkor elkezdenek 

nőni az eladásaid és a 30e Ft-os oktatóanyagra mondod azt, hogy „mindegy mennyi, megrendelem” 

Ha csinálsz egy weboldalt, shopot, bármelyik oktatóanyaggal, és szeretnéd ha kövekezőt én 

csinálnám, akkor 160e Ft-ra azt mondod nem pénz érte, mert a 30e Ft-os oktatóanyaggal készített 

oldal, kacagva hoz 160e Ft-ot. 

Csak akkor engedek szolgáltatást rendelni bárkinek, ha már keresett pénzt az oktatóanyagaimmal. 

Nagyon ritka a kivétel. 

Ez az marketing rendszeremnek a dologi része. És ezt szorozd meg 6-tal, mert ha ágat működtetek a 

netjet.hu-n: 6 csali, 6 termék, 6 szolgáltatás. A legtöbben kigyűjtik mindet.  

Ha ennek jól rakod össze az elemeit, és bizonyos szoftverekkel automatizálod azt, hogy az infó 

eljusson a vevőhöz, akkor egész sokáig nem kell új dolgot beletenned, legfeljebb új eszközt. (A dolog 

és az eszköz lényegéről később) 

Minek a rendszer?  

Profit szempontból: Hogy legyen sok. kiszámítható. Ez ilyen egyszerű. 

Üzletmenet szempontjából: Hogy ne tudjanak kizökkenteni semmivel (tréning, termék, 

kiállítás, konferencia, bármi) A rendszered a mércéd: Ha illik bele egy ajánlat, csináld, ha nem: 

engedd el. Akármilyen addiktív sales oldalt is olvasol (akár a netjet.hu-n is) 

Életvezetési szempontból: Nyugalmat, lazaságot ad. Nem idegesít ez a gondolat: „Még valami 

valami, amit csinálnom kéne, mert mások is csinálják” 

http://www.digitalmarketer.com/customer-value-optimization/
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Önbizalom, önértékelés szempontból: Ha megvan a rendszer, megtanulod a saját 

képességeidet (üzleti, értékesítési, személyes tanácsadói stb) értékelni. 

  

Mi kell a rendszertervezéshez: 

Elsősorban nem technikai eszközök, nem szofver, nem tartalomkezelő, semmi ilyesmi: gondolkozás. 

E a két gondolatai pillér kell: 

EGY: Reverese Engineering 

Mi a vágyott eredmény? Mi az odavezető utolsó lépés és visszafelé haladva az azt követő lépés, és 

így ejutsz a jelenig, hogy mit kell most csinálni. Innentől kezdve csak végig kell járni az utat. Lásd: 

Kisvakond nadrágja mese. 

KETTŐ: Egyszerűsítés a legelemibb működtetőig  

Lásd: Eukleidészi síkgeometriai szerkesztési elvek. Lásd: Formális logika konjukció és negációval 

minden kifjezhető (ÉS, NEM) 

Online marketing buyer personában ugyanez az egyszerűsítő elv: A vevő hogyan gondolkozik és 

milyen szavakat használ. De ebből a két feltételből egy is elég: milyen szavakat használ (mert úgy 

gondolkozik, amilyen szavakat használ. Lásd Wittgenstein: Nyelvem határai a gondolkodásom 

határai. Vagy lásd: Bizottság együttes: Lehet-e arra gondolni, amire nem lehet gondolni soha) 

 

Két része van a rendszernek: Az dolog és az eszköz 

Dolog, ami létezik, amit odaadsz: 

Csali, Hírlevél, Belépő termék, Termék, Szolgáltatás, Tartalom (cikk) (A cikk folyamatosan kell, a többi 

nagyjából állandó, egyszer kell megcsinálni) 

Eszköz, amitől a dolgot többen és jobban megismerik 

A SEO, PPC, Banner, E-dm: új érdeklődők szerzése  

Kampány, Portál, Design: meglévő érdeklődök bizalmának elnyerése  

Mindenki az újak megszerzésére fordít sok időt és energiát, pedig a meglévő olvasókkal könnyebb és 

jobban megéri foglalkozni. 

 

Egy termékhez/ szolgáltatásoz tartozik egy 6-os fogat dolog 

1. Csali 

2. Hírlevél 

3. Belépő termék 

4. Normál termék két opcióval 

5. Szolgáltatás 
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6. Ehhez kapcsolódó tartalom (cikk) 

 

 

Modul #1  Videó #3 

Hogy néz ki egy marketing rendszer? 

 

 DOLOG bevett elnevezés (de nem 
mindig jó a bevett elnevezés) 
 

   

1 AMI ÉRDEKLI ŐKET ANNYIRA, HOGY FELIRATKOZZANAK CSALI 

2 AMI MEGÉRTETI VELÜK, HOGY MIÉRT MARADJANAK VELED HÍRLEVÉL SOROZAT 

3 A TERMÉK AMIT ELŐSZÖR MEGVESZNEK + SALES OLDAL BELÉPŐ TERMÉK 

4 A TERMÉK, AMIT UTÁNA MEGVESZNEK  + SALES OLDA NORMÁL TERMÉK 

5 A SZOLGÁLTATÁS (VAGY MAGASABB ÁRÚ DOLOG) AMIT 
MEGVESZNEK + SALES OLDAL 

DRÁGA TERMÉK 

6 TARTALOM (CIKKEK) AMI ÉRDEKLI AZ EMBEREKET BLOG 

   

 

 

 ESZKÖZ bevett elnevezés (de nem 
mindig jó a bevett elnevezés) 
 

 Új érdeklődők szerzése  

1 PPC HIRDETÉS, facebook, adwords. A csalit kell hirdetni, 
vagy a cikket kell hirdetni.  

Hirdetés (sokan ezt nevezik 
kampánynak, mert a facebook 
kampányokba sorol egy-egy 
hirdetéscsoportot) 

2 Keresőoptimalizáls: A cikket SEO-zzuk, a sales oldalad nem 
lesz elől a keresőben. 

SEO 

3 Weboldal forgalmának növelése minden egyéb eszközzel: 
Vendégcikk, linképítés, etc etc. 

Látogatottságnövelés 

 Meglévő olvasók bizalmának növelése  

4 ÚJ TERMÉK ELADÁSA A MEGLÉVŐ FELIRATKOZÓKNAK Kampány 

5 CIKKEK POSTOLÁSA, KIEMELÉS A FACEBOOKON  Postolás 

6 VIZUÁLIS BIZALOMÉPÍTÉS Design 

7 A cikkeid magazin szerű elrendezése, hogy a tartalom 
legyen a középpontban 

Portál 

   

 

Modul #1  Videó #4 

 

Nulladik pont – mi a legelemibb működtető? Mindig ezt kérdezd! 
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Legyen egy listád. Emberek, akiknek tudsz írni, akiket érdekel, amit mondasz. Mindennek, amit 

később csinálsz a weboldaladdal, ez az alapja: nekik írsz cikket, nekik csinálsz újabb és újabb ingyenes 

anyagot, facebook oldalt, facebook csoportot. Ha nincs feliratkozói listád, akkor semmid nincs. 

Egyértelmű? De ha pl.: sales oldalt hirdetsz, vagy csak simán a weboldal főlapját, vagy belépő 

terméket, akkor abból nem lesz érdeklődő.  

Gondolkodj mindig párhuzamos kivitelezési folyamatokban! 

Amíg az egyik fut, addig lehet csinálni a másikat. 

Arra fel kell készülni, hogy az egyes elemek tartalmát időről időre változtatni kell, mert az emberi 

gondolkozás is változó. 

Első pont: 

Adj valamit, ami érdekli annyira az embereket, hogy feliratkozzanak 

Ez a csali, vagy angolul érdeklődőmágnes, lead magnet. 

Szóhasználat problémája: Az embereket tárgynak (vas-mágnes) vagy állatnak (hal-csali) nézi. A lista 

sem jó szó, de nincs jobb. Nem kell marketing nyelvújítást tartani, így is épp elég olyan fogalom van 

benne, amit el kell magyarázni. Csak tudd, hogy a szóhasználat meghatározza a gondolatokat. Ha 

nem veszed annyira komolyan a „csalit”, hogy az egy másik embernek teremt jobb napot, vidámabb 

reggelt, add több információt, segít tisztán látni, stb, akkor nem is fogják sokan letölteni. 

Érzelmileg ez a csali, a feliratkozó mondja: „Mindig is ezt kerestem” 

Rátalálás. Felismerés. Szerelem első látásra. 

Addig kell csinálnod, a csalit amíg ilyen nem lesz. 

Ha visszamegyünk a legelemibb működtetőre a csali megírásánál, akkor ez a kiindulópont: 

Ami az embereket érdekli,  

ami mellett nem tudnak elmenni feliratkozás nélkül,  

ahogyan az emberek gondolkoznak,  

amilyen szavakat használnak. 

Ebből 1 a lényeg: „amilyen szavakat használnak” 

 

A "Saját Marketing Rendszered" sales oldalán van egy olyan mondat, aminek a folytatása feladta a 

leckét: "Egyáltalán mit értünk marketing rendszer alatt?" 

 

Ezt egy teljes képernyős címsorként képzeld el, és ez, hogy "Egyáltalán mit értünk marketing 

rendszer alatt?" hatalmas betűvel van, alatta pedig EGYETLEN 4-5 szavas kijelentő mondatban meg 

kell fogalmazni, hogy mit. 

Egy mondatban, ami nem tartalmazhat alá-, és mellérendelést. 

Konzultációkon szoktam ilyen "feladatot" adni, hogy tudnod kell az összetett üzenetedet lebontani a 

legelemibb alkotóelemig, hogy az is értse, aki most hall erről először. 

Nehéz feladat. Tudom, amikor neked mondom, és tudom, amikor magamnak adom fel. Az online 

marketinget nem is azért csináljuk, mert könnyű. 
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Ilyen esetben az vezet a célhoz, ha elkezded végtelen precizitással meghatározni, hogy MILYEN 

legyen ez a mondat. Minél több feltételt adsz meg, annál biztosabb, hogy rájössz arra, hogy MI 

legyen: 

Itt nem felszólító, hanem kijelentő mondatokat kell írnod, csak ez tereli a gondolkodásod oda, hogy 

meglegyen a megfelelő sor.  

Tehát: 

Az "Egyáltalán mit értünk marketing rendszer alatt?" kérdés folytatása: 

 

- Kijelentő mondat. 

- Nem összetett mondat. 

- 4 vagy 5 szóból áll. 

- Aki olvassa bólogat 

- Aki olvassa bólogat, de kíváncsi is marad 

- Aki ovassa azonnal érzi, hogy ez itt és most róla szól 

- Aki először hall erről, megérti 

- Aki bennfentes a témában: vágyik rá 

 

Így jön ki neked is a csali, a sales oldal, a cikk (bármi) címsora. 

 

Modul #1  Videó #5 

MI DÖNTI EL, HOGY MIVEL KEZDD? 

 

1. Cikkel (blog) vagy (új) csalival kezdjem? Döntő ok: vannak már olvasóid? 

2. Csalival vagy sales oldallal kezdjem? Döntő ok: azonnali vásárlás vs. még több infó 

3. Hírlevél sorozatban eladással kezdjek, vagy ritkábban írjak Döntő ok: Sales oldal van? Akkor adj el. 

4. Kampányt csináljak vagy csak tegyem ki a sales oldalt: Döntő ok: vannak feliratkozóid akinek 

kampányolhatsz? 

5. Facebook csoporttal kezdjek vagy rajongói oldallal? Döntő ok: Kész van a koncepciód vagy kell 

még „input” az emberek részéről? Csoportban közvetlenebb a kommunikácó, és le tudod zárni, hogy 

a csak értelmes emberekkel beszélgess. 

6. Csináljam meg egyből a portált vagy csak írjam a blogot? Döntő ok: hány cikked van most, mennyit 

tudsz írni havonta? Portált kezdeni, legalább 12 cikk kell. 
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7. Egyből a legkirályabb designnal kezdjek vagy jó az alap WP sablon. Döntő ok: Kész van a terméked, 

kész van kommunikációd, kész van a buyer persona. Ha minden megvan: Áldozz a designra, ha most 

indulsz: kisérletezz, tervezz párhuzamosan. 

8. Webshoppal kezdjek vagy elég egy megrendelési űrlap? Webshoppal kezdj. 

 

MIBŐL MI LESZ? 

A marketinged két részből áll: 1. Amit te elképzelsz, hogy mi kell az embereknek. 2. Amit az emberek 

mondanak, hogy mi kell nekik. A 2-es változtatja menet közben az egyest. 

Ezt az egész rendszer dolgot azért is csináljuk így, hogy megismerd az emberek gondolkozását, és az 

eredményenek visszaforgasd a rendszerbe. 

 

1. Ha még teljesen tiszta lappal kezded és nincs buyer personád: „idegen” facebook csoportok 

elemzése, az emberek szóhasználata, problémái: ebből lesz a csali 

2. A csali tartalmának egy másik szempontú elmesélésé, a figyelem ráirányítása: ez a kezdeti 

hírlevél sorozat, amikor még nem is eladni akarsz, hanem bizalmat építeni és megértést 

elérni 

3. A csalival kapcsolatban feltett kérdések, saját facebook csoportban feltett kérdések: Ebből 

lesz meg egy-egy cikked. Ebből lesz meg a belépő terméked. 

4. A vásárlók (belépő termék) kérdései, a velük folytatot beszélgetések, konzultációk, 

egyáltalán az ő ismeretük: Ebből lesz a termék. 

5. Van egy „szakadék” a között, ami neked a világ legegyértelműbb dolga, de az emberek 

mégsem teljesen értik: ebből lesz a termék 

6. Az emberek szokásainak, gondolkodásának megismerése + TERMÉK, ebből lesz egy 

bevezetési kampány 
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MODUL 2 

Modul #2  Videó #1 

Wordpress telepítés – ha ezt már rég tudod, ugord át, de sokak számára, még lehet ez is új infó, 

ezért tettem bele ezt a korábbi felvételt az anyagba. 

Modul #2  Videó #2 

Nem kell sok plugin: a Diviben sok sok minden be van építve, amihez régebben plugin kellett 

Nem kell sok egyedi CSS – a legtöbb dolgot lehet beállítással kezelni 

Kapcsolódó cikk, a DIVI MAGYARUL: https://netjet.hu/online-marketing/divi-magyarul/  

 

Pluginek telepítése 

Akismet Anti Spam https://wordpress.org/plugins/akismet/  

Yoast SEO  https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/   

Duplicate page  https://wordpress.org/plugins/duplicate-page/  

Divi Overlays  www.divilife.com 15 usd 

Open Graph for Facebook, Google+ and Twitter Card Tags  

https://wordpress.org/plugins/wonderm00ns-simple-facebook-open-graph-tags/  

Woo Checkout Field Editor Pro https://wordpress.org/plugins/woo-checkout-field-editor-pro/  

Woocommerce   https://wordpress.org/plugins/woocommerce/  

All in One Wp Security  https://wordpress.org/plugins/all-in-one-wp-security-and-firewall/  

Surbma – Magyar WooCommerce  https://wordpress.org/plugins/surbma-magyar-woocommerce/  

Modul #2  Videó #3 

All in One Wp Security  legfontosabb beállításai 

+ Broken link checker plugin: https://wordpress.org/plugins/broken-link-checker/  

+ Oldal és post átirányó plugin: https://wordpress.org/plugins/quick-pagepost-redirect-plugin/  

 

Modul #2  Videó #4 

 

Aloldalak létrehozása 

Menüsor beállítása 

 

 

https://netjet.hu/online-marketing/divi-magyarul/
https://wordpress.org/plugins/akismet/
https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/
https://wordpress.org/plugins/duplicate-page/
http://www.divilife.com/
https://wordpress.org/plugins/wonderm00ns-simple-facebook-open-graph-tags/
https://wordpress.org/plugins/woo-checkout-field-editor-pro/
https://wordpress.org/plugins/woocommerce/
https://wordpress.org/plugins/all-in-one-wp-security-and-firewall/
https://wordpress.org/plugins/surbma-magyar-woocommerce/
https://wordpress.org/plugins/broken-link-checker/
https://wordpress.org/plugins/quick-pagepost-redirect-plugin/
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Modul #2  Videó #5 

Divi Layoutok importálása 

 

 

 

MODUL 3 

Modul #3  Videó #1 

Miért kell tartalmat írni? 

Tartalommarketing – Miért csináld? 

1. A tartalom az amivel tartod a kapcsolatot a feliratkozóiddal. Nő a megnyitási, nő 

a kattintási arány mert, értéket ad az olvasóknak, növeli az irántad való 

elkötelezettsége. Ha nincs tartalmad, mit küldesz ki? Reklámot, kupont, akciót? 

Hosszú távon nem fog működni tartalom nélkül. 

2. A tartalom érdekes, ezért több időt fognak az oldaladon tölteni az emberek, ez nálam 

57,1%-ra húzta fel a feliratkozási konverziót. Gondolj bele, mi akarsz lenni, a 

reklámblokk vagy a film? Mi akarsz lenni a Youtube-on, a hirdetés, amit átugranak, 

vagy a videó, amiért jöttek? 

3. A tartalom a remarketing kulcsa. Hirdesd meg a cikkedet a facebookon, nincs 

benne semmi eladás, semmi nyomulás. Pár nappal később az ajánlatot csak azoknak 

hirdest, akik látták a cikket. Sokkal nagyobb vásárlási arányt kapsz a tartalomnak 

köszönthetően. 

4. A tartalom forgalom. Se a sales oldalad, se feliratkozási oldalad nem lesz elől a 

keresőkben, azok az idők már elmúltak. A tartalom miatt lesz jó pozíciód a google-

ben. 

5. A tartalom hitelesség. Semmi más nem győzi meg jobban a leendő vevőt, mint a 

cikk, amit írtál. A vásárlói idézetek gyakorlatilag semmit nem érnek már. Sőt, az 

olvasódat elsőre nem érdekli a céged, a terméked, kizárólag a saját hasznát keresi 

weboldalon, majd, ha tetszett neki, amit lát, csak akkor nézi meg milyen weboldalon 

van. 

 

Hogyan kell cikket írni? 

0. Cikk koncepciója:  

haszon, infó, érdekesség, összefoglaló, recept, lista + MIT KELL NEKEM TENNEM MOST  

1. Cím: benne van, mit kap meg a cikkből? IGEN/NEM 

2. Lead: összefoglalja a cikk lényegét? IGEN / NEM 

3. Bekezdések közötti címsorok: Ha csak ezeket görgeti át, haza tud vinni valamit a 

mondanivalódból? IGEN/NEM 
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Ha ezek megvannak, megvan a cikk 

mindig mutasd a teljes képet: semmi nem egyértelmű, csak neked az! 

4. Képek: 2 soros felirat van rajta ami benne marad a fejében IGEN/NEM 

5. Záró bekezdés: Összefoglalja a lényeget + megismétli mit kell tenned. IGEN/NEM 

6. Önreflexió, elmélkedés, metafora, szójáték, bármelyik OLDAL pártjára állás: 

NE LEGYEN BENNE 

Ha 0-5 IGEN, és 6. NEM, akkor már nem lehet melléfogni 

Modul #3  Videó #2 

 

SEO ellenörző lista blog postokhoz 

Nem a sales oldalad, nem a feliratkoztató oldaladat fogják megtalálni a keresőben, hanem a 

cikkeidet. A cikk hosszú, a cikket lehet megosztani, a cikkre lehet linkelni, a cikken töltenek több időt 

az olvasók! 

1. Szuper tartalom (felhőkarcoló) 2-3-4000 szavas cikket írj! 

(Inkább egy hosszú, részletes, mint sok elaprózott cikk) 

2. Kulcsszó az URL-ben 

3. Rövid URL használata (50-62 karakter) 

4. Kulcsszó a meta leírásban 

5. Címsor kulcsszóval kezdődjön 

6. Címsorba módosító elemek pl:  

[RÉSZLETES ÚTMUTATÓ] 

[ÉV] 

[ELLENÖRZŐLISTA] 

[MÉLYELEMZÉS] 

7. Kulcsszó egyszer az első 150 szóba 

8. Kulcsszó a h1, h2, h3 elemekben 

9. Képek: ALT és fájlnévben kulcsszó 

10. Szinonímák, azaz LSI kulcsszavak használata (Latent semantic indexing = LSI) 

11. Külső link 

12. Belső link 

13. Törött link javítás 

14. Mobilbarát verzió (reszponzivitás) 

15. Tartalomformázás,a jobb olvashatóságért 

16. Multimédia használata (videó, amiben pl. elmondasz olyat is, ami nincs leírva - 1-2 percben) 

17. Autoritások említése cikkben 

18. 14-16-os betűvel írt szöveg – könnyű olvashatóság miatt8-10 kép egy cikkben 

19. Felsorolást tartalmazó blokk 

20. Számozást tartalmazó blokk 

 

Modul #3  Videó #3 
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Yoast pluginnal tartalmat ellenőrízni 

Facebook megosztás megoldása – „monarch” pluginnal 

 

 

 

MODUL 4 

 

 

Modul #4  Videó #1 

Feliratkoztató oldal készítés 

Modul #4  Videó #2 

Divi Overlays beállítása 

Modul #4  Videó #3 

Cikk formázása 

Modul #4  Videó #4 

Oldalsáv ragadós modul. 

SZKRIPT: 

<script src="https://domainneved.hu/myjs/jquery.sticky.js"></script> <script>   

jQuery(document).ready(function(){ jQuery("#sticker").sticky({topSpacing:120, 

bottomSpacing:1300}); 

   }); 

</script> 

Modul #4  Videó #5 

Csali odaadó oldal 

Modul #4  Videó #6 

Rólunk oldal beállítása idővonallal 

Modul #4  Videó #7 

Ajánlások és referenciák oldal 

Kapcsolat oldal beállítása 
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MODUL 5 

Modul #5  Videó #1 

Woocommerce beállítások, Barion, Paypal, Szamlazz.hu 

szamlazz.hu és woocommerce integrációs bővítmény beállítása: 

mu (must use - használni kell) plugin beállítása, hogy automatikusan küldjön díjbekérőt banki 

átutalásos fizetés esetén. 

A "proforma.php" fájlt bemásolni ide: wp-content/mu-plugins 

Modul #5  Videó #2 

Digitális termék értékesítése 

Modul #5  Videó #3 

Fizikai termék értékesítése   

Modul #5  Videó #4 

Termékvariációk kezelése 

Modul #5  Videó #5 

Kuponok kezelése 

Modul #5  Videó #6 

Webshop kezdőlap a divivel 
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MODUL 6 

 

 

Modul #6  Videó #1 

Sales oldal formázása #1 

CÍMSOR – KEZDŐKÉPERNYŐ 
https://netjet.hu/wp-content/uploads/2018/05/five-stars.png  
 

ÁTVEZETÉS, EGYETÉRTÉS, DE AZ XY FÉLE MÓDSZER… 
VÉGE: ÉRDEKEL, HOGYAN? 
 
 
 
 

ELŐTTE TUDNOM KELL MELYIK VAGY TE 
CÉLCSOPORTSZEGMENTÁLÁS, MAGAMRA ISMEREK RÉSZ 
 
 

FULLSREEN ÁTVEZETÉS A MEGOLDÁS RÉSZLETEZÉSÉBE 
HA EGYEDI: „VAN BENNE EGY CSAVAR, ENÉLKÜL NEM MEHETÜNK 
TOVÁBB” 
 
 

 

 

Modul #6  Videó #2 

Sales oldal formázása #2 

TECHNIKÁK BEMUTATÁSA LEGALÁBB 4 
 
 

CTA #1 

MIÉRT HALLGASS RÁM RÉSZ 

VELE-NÉLKÜLE RÉSZ FULLSCREEN FŐCÍM 
Mi vár rád VELE és mi lesz, ha NÉLKÜLE 

VELE NÉLKÜLE 3 x 2 blokk 

CTA #2  

CTA #3 

 

Modul #6  Videó #3 

MÁSOK VÉLEMÉNYE FULLSCREEN FŐCÍM 

MÁSOK VÉLEMÉNYE 3 HASÁB 

MELYIKET VÁLASZTOD FŐCÍM 

https://netjet.hu/wp-content/uploads/2018/05/five-stars.png
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CSOMAGOK GRAFIKA, MI VAN A CSOMAGBAN, ÁR, ORDER BTN 

KUKKANTS BELE – ha van ilyen 

UTÓIRAT 

GYAKORI KÉRDÉSEK 

CTA #4 

 

+ Téma testreszabás 


