
Jak Uruchomić Swoją Gotową Stronę Do 
Biznesu Online: Blog, Sklep, Kursy, 

Szkolenia, Ebooki, Konsultacje, Usługi, 
Która Będzie Działać Za Darmo Bez 

Abonamentów?
Rób to co kochasz i zarabiaj na tym!



Na jakim jesteś etapie?

1 - nie ma ani pomysłu, ani produktu/usługi, ani platformy 
2 - mam pomysł lub produkt/usługę lub właśnie tworzę, 
     ale nie mam jeszcze platformy do sprzedaży tego
3 - mam produkt/usługę oraz platformę do sprzedaży,
     ale szukam innej platformy



1 - kilka słów dlaczego miałbyś akurat mnie słuchać, skąd 
ja się na tym znam
2 - czego używam do tworzenia takiej bezpłatnej platformy 
do biznesu online z kursami i sklepem
3 - jak to uruchomić samodzielnie
4 - jak w 1 dzień możesz uruchomić taką platformę - moja
propozycja pomocy Tobie w tym w obniżonej cenie

Jak przebiegnie nasze spotkanie



1 - nagranie wideo tego spotkania
2 - cała prezentacja, którą tutaj będę pokazywać w formie pdf
3 - specjalna obniżona cena mojej pomocy dostępna
     tylko do północy

NAGRODA DLA WYTRWAŁYCH



Na ile mnie już znasz?

1 - pierwszy raz / dopiero Cię poznaję
2 - trochę Cię kojarzę / od niedawna obserwuję
3 - więcej niż trochę Cię kojarzę / obserwuje Cię dłuższy czas



- 2000 rok technik programista, oprogramowanie maszyn cyfrowych
- 2004 rok pierwszy klient na stworzenie i prowadzenie strony www
- 2008 rok biznes online zarabianie na wiedzy i programy partnerskie
- 2010 rok pierwsza firma + etat
- 2014 rok koniec z etatem
- 2016 rok firma online założenie spółki angielskiej
- 2018 rok zamknięcie spółki angielskiej otworzenie polskiej z o.o.

Moje doświadczenie i umiejętności



Ostatnia opinia www.adrianakogut.pl



1 budowanie biznesu od samego początku na swojej własnej stronie www
2 budowanie bazy mailingowej.

Dwie rzeczy, które wg mnie miały 
absolutnie fundamentalny wpływ na to, że 

osiągnęłam swój styl życia i pracy to są:



WordPress

Czego używam do tworzenia takiej bezpłatnej 
platformy do biznesu online z kursami i sklepem?



płacisz co miesiąc określoną kwotę, żeby platforma działała
jeśli platforma sie rozwija np. masz więcej klientów, kursów, wtedy 
cena opłaty miesięcznej rośnie w górę płacisz coraz więcej
ta platforma nigdy nie będzie należeć do Ciebie nawet, jeśli zapłacisz 
już w sumie grube tysiące w abonamentach
gdy przestaniesz płacić to całe Twoje konto na tej platformie zostanie 
skasowane, stracisz wszystko co tam kiedykolwiek dodałeś wszystkie 
treści, kursy inne materiały

Jak działa platforma abonamentowo płatna?



instalacja podstawowa jest bezpłatna na zawsze
możesz wybrać płatne dodatki, które zazwyczaj są płatne 
jednorazowo, a nie abonamentowo
niektóre dodatki są płatne abonamentowo lub co rok
możesz wybrać dodatki bezpłatne na zawsze
możesz dostać od kogoś dodatki nawet te płatne i używać ich legalnie 
bezpłatnie

Jak działa Wordpress?



Podstawowa
instalacja

Dodatki
(wtyczki, motywy)

+

0
0

lub płatnie



Zanim zainstalujesz Wordpress
co potrzebujesz?

www.domeny.tv
LINK >>>

Jak kupić domenę w domeny.tv
INSTRUKCJA KLIKNIJ >>>

Wszystko o domenie, warto wiedzieć
INSTRUKCJA KLIKNIJ >>>

www.cyberfolks.pl
LINK >>>

Jak kupić hosting w cyberfolks.pl
INSTRUKCJA KLIKNIJ >>>

Co to jest hosting
INSTRUKCJA KLIKNIJ >>>

1 rok: 12 zł
kolejne lata: 80 zł

1 rok: 50 zł
kolejne lata: 200 zł

https://www.domeny.tv/?ref=joannasitarz
https://youtu.be/DjaX9wscc18
https://www.youtube.com/watch?v=6H7e7dDQXDc
https://cyberfolks.pl/?ref=sitarzy
https://youtu.be/M-Bj35cd3nI
https://www.youtube.com/watch?v=OXutKexinmA


Ustawiasz ten adres, aby domena wiedziała, na który hosting ma
kierować. To jest jak adres na liście. Listonosz musi wiedzieć gdzie
ma dostarczyć list. Tak samo domena musi wiedzieć, gdzie jest
zainstalowana strona, na którym hostingu, aby tam skierować osobę,
która wpisze ten adres (domenę) w przeglądarce. To się dzieje w
ułamkach sekund.

KROK 1: ustawienie DNS w domenie

DNS cyberfolks to:
ns1.cyberfolks.pl
ns2.cyberfolks.pl





Na hostingu ta domena musi być dodana, żeby powiązać domenę
z zainstalowaną stroną, którą będziesz instalować w KROK 3

KROK 2: dodajesz domenę do hostingu





Wybierasz na hostingu opcję instalacji Wordpress. Nie musisz się na
tym znać, wystarczy kliknąć ZAINSTALUJ, wskazać domenę pod
którą ma się wyświetlać ten Wordpress i za 2 minuty Wordpress
będzie zainstalowany.

KROK 3: instalujesz Wordpress





SSL jest obowiązkowe od lipca 2019 roku. Jest to oznaczenie kłódki
przy adresie strony. Oznacza to, że strona jest zabezpieczona.
Na hostingu Cyberfolks jets to bezpłatnie.

KROK 4: uruchamiasz bezpłatnie ssl







Ja używam płatnego szablonu FLATSOME
cena ok 400 płatne jednorazowo. Daje ten
szablon GRATIS moim klientom. Z bezpłatnych
szablonów polecam OCEANWP, który nie ma
wizualnego tworzenia stron (we Flatsome jest
do tego UxBuilder), potrzebna więc jest
dodatkowa wtyczka bezpłatna ELEMENTOR. 
 Jest wg mnie gorsza od FLATSOME, nie
używam Elementora. Pamiętaj, że musi to być
motyw, który ma opcję sklepu oraz tworzenia
stron z ukrytym nagłówkiem i stopką (stron
lądowania) Nie wszystkie motywy mają te
opcje. OCEANWP ma.

KROK 5: ustawiasz motyw/szablon WP





To bezpłatna wtyczka, która umożliwia podłączenie automatycznych płatności
typu Tpay, Przelewy24, PayPal itp. Umożliwia sprzedaż poprzez Wordpress
zarówno produktów wirtualnych jak i fizycznych oraz afiliacyjnych.

KROK 6: dodajesz wtyczkę woocommerce





Większość tych wtyczek jest płatnych. Z bezpłatnych jest SENSEI, którą kiedyś
używałam. Jest ona jednak dużo gorsza od tej, którą teraz używam czyli od
TUTOR LMS. TutorLms to wtyczka, którą można używać bezpłatnie i ja na
początku tak jej używałam chcąc ją przetestować. W wersji płatnej ma więcej
funkcji. Wykupiłam licencję agencyjną dlatego mogę rozdawać tę płatną
wersję moim klientom GRATIS. Cena najniższego pakietu tej wtyczki to ok 700
zł.

KROK 7: wtyczka do systemu szkoleniowego

uwalnianie lekcji w czasie
podgląd wybranych lekcji przed zakupem
wielu instruktorów
zarabianie prowizji od kursow innych autorów
ocenianie uczniów
automatyczne certyfikatów za ukończone kursy
zaawansowane quizy i zadania
szczegółowy raport quizu
zaawansowana analiza, raporty
możliwość dodania ogłoszenia do kursu
automatyczne wiadomosci email

możliwoąć sprzedawania kursów w opcji
subskrypcji
możliwość dodawania uczniów recznie do
kursu
możliwość integracji z ZOOM i prowadzenia
lekcji na żywo czy organizowanie spotkan z
uczniami, a informacja o zaplanowanym
zoom będzie wyświetlać się w kursie





Ta wtyczka jest potrzebna, aby po opłacie za kurs wirtualny klient od razu
otrzymał do niego dostep. Jest to wtyczka bezpłatna,  jej nazwa to:
Autocomplete WooCommerce Orders

KROK 8: wtyczka do automatyzowania 
zamówienia kursu





Ta wtyczka pozwala na tworzenie promocyjnych cen, które udostępniamy
tylko wybranym osobom. Na przykład osobom na tym webinarze na koniec
dam link do oferty, na której cena będzie obniżona właśnie dzieki tej wtyczce.
natomiast wszystkie pozostałe osoby w tym samym czasie widzą wyższą cenę.
Ja używam płatnej wtyczce o nazwie: WooCommerce URL Coupons, kosztuje
ona ok 300 zł. Nie znam bezpłatnego odpowiednika tej wtyczki. Daję ją GRATIS
moim klientom.

KROK 9: wtyczka do kuponów rabatowych

link do zakpu tej 
wtyczki

https://woocommerce.com/document/url-coupons/




STRONA
Z TWOJĄ 
OFERTĄ

strona
z prezentem

Sklep online
Twój kurs

automatyczny 
system szkoleniowy

Kursy online

Strony Lądowania
wizualny sposób tworzenia 

w kilka minut

Automatyczne płatności

Tak przygotowana instalacja umożliwi Tobie:

budowanie
wizerunku

i autorytetu



Co jeszcze będzie przydatne
szereg dodatkowych bezpłatnych wtyczek, które ułatwiają pracę
ustawienie tych zainstalowanych wtyczek, żeby to wszystko
działało prawidłowo, sama wtyczka woocommerce jest dość
skomplikowana
dbanie o bezpieczeństwo strony
wiedza jak używać wtyczek, na przykład: jak dodawać kursy, jak
dodawać produkty do sklepu, jak tworzyć kupny rabatowe, jak
tworzyć strony lądowania itd.



Możesz to zrobić samodzielnie
tę prezentacje wyśle Tobie jutro
w Google na YT możesz poszukać różnych dokładnych instrukcji
jak to ustawić, obsługiwać i robić

Dla osób, które cenią sobie swój czas, wygodę
i bezpieczeństwo jest moja oferta

Wszystko to zainstaluję Tobie w 1 dzień, dam bezpłatnie te
wszystkie wtyczki płatne, których używam (Flatsome, Turorlms,
Cupony wartość 1400 zł), przez rok będę dbała o bezpieczeństwo
Twojej platformy, dostaniesz instrukcje jak używać swojej
platformy i dostęp do grupy wsparcia.



Gotowa Strona
Dla Biznesu Online

instalacja dla Ciebie w 1 dzień

pomoc na grupie na FB

wsparcie indywidulane

instrukcje używania na zawsze

bezpieczeństwo



PODSTAWOWY
Instalacja jest ta sama

funkcje instalacji te same
instrukcje te same

opieka techniczna bezpieczeństwo na 1 rok

PREMIUM

samodzielnie wstawiasz treść

samodzielnie modyfikujesz wygląd

dostęp do grupy wsparcia
na 6 miesięcy potem płatne 300/rok

płatna wtyczka Tutor Lms na 6 miesięcy

ja wstawiam treść

ja modyfikuję wygląd

dostęp do grupy wsparcia
na 1 rok potem płatne 300/rok

płatna wtyczka Tutor Lms na 1 rok

wsparcie indywidulane na ZOOM



PODSTAWOWY PREMIUM
jednorazowo jednorazowo

w ratach

KLIKNIJ I WYPŁNIJ ANKIETĘ,
ABY OTRZYMAĆ DOSTĘP DO OFERTY

 

https://klient-z-internetu.pl/gs-1-zainteresowani-1-zainteresowani-wypelnij-ankiete/
https://klient-z-internetu.pl/gs-1-zainteresowani-1-zainteresowani-wypelnij-ankiete/

