
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!

Tajniki instalacji platformy do sprzedaży wiedzy online

checklista



WordPress

Taka bezpłatna platforma do biznesu online
z kursami i sklepem jest zbudowana z:

Sklep 
internetowy

Aplikacja
do nauczania 

zdalnego

LMS
1 2 3



Najpierw zainstaluj Wordpress
kupić domenę

kupić hosting

ustawić DNS w domenie

podłączyć domenę pod hosting

uruchomić bezpłatny ssl dla domen na hostingu

zainstalować na hostingu Wordpress



Gdy Wordpress jest zainstalowany
wtedy zaloguj się do niego
i zajmij się 3 elementami: 

ustaw MOTYW
(ja używam Flatsome tu więcej info)

uruchom SKLEP WOOCOMMERCE (pamiętaj o kuponach 
rabatowych jak używam CUPONS URL)

uruchom platformę szkoleniową
(ja używam TUTOR LMS tu więcej info)

https://klient-z-internetu.pl/courses/instrukcje-uzywania-motywu-flatsome/
https://www.youtube.com/watch?v=rsA-JpB4SR0


ustawić odpowiedni motyw/szablon/wygląd na Wordpress

motyw responsywny (dostosowany do telefonów)

motyw dostosowany do sklepu (logowanie, koszyk)

motyw mający możliwość ukrywania nagłówka i stopki

motyw mający moźliwość wizualnego tworzenia strony

lub jeśli nie to zainstalowana wtyczka ELEMENTOR

1. Motyw



zainstalować wtyczkę WOOCOMMERCE

zarejestrować się do wybranego procesora płatniczego

jeśli nie masz firmy obejrzyj wideo jak korzystać z 
procesora płatniczego nie mając własnej firmy TUTAJ >>>

pobrać wtyczkę płatności wybranego procesora

zainstalować wtyczkę procesora płatniczego

2. Sklep

uruchomić także inne formy płatności online, Paypal, przelew

https://www.youtube.com/watch?v=Eeo1p-jCX64


zainstalować wtyczkę LMS np. TUTOR LMS

zarejestrować wtyczkę do automatycznej obsługi zamówień 
wirtualnych Autocomplete WooCommerce Orders

zainstalować wtyczkę do kuponów rabatowych 
(nieobowiązkowa, ale przydatna)

3. LMS

w ustawieniach wtyczki Woocommerce ustawić opcję 
Autocomplete na: Paid orders of virtual products only



Tutaj pobierz >>>

Pobierz CHECKLISTĘ w 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h3nImMgXeXt6YyeT-q8I0G-hxCxbz1o_evpisifESAs/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h3nImMgXeXt6YyeT-q8I0G-hxCxbz1o_evpisifESAs/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h3nImMgXeXt6YyeT-q8I0G-hxCxbz1o_evpisifESAs/copy


A- Możesz to zrobić samodzielnie
pobierz moją prezentację i kieruj sie wskazówkami ze screenów
w Google, na YT możesz poszukać różnych dokładnych instrukcji
jak to ustawić, obsługiwać i robić
możesz kupić mój kurs A-Z jak to samodzielnie zainstalować

B - Możesz zlecić instalację innej osobie
poszukaj specjalisty
lub skorzystaj z mojej usługi



KURS SAMODZIELNEJ 
INSTALACJI Strony
Dla Biznesu Online

instrukcje dla laika A-Z od początku bez żadnych umiejętności i 
wiedzy w tym temacie, aż do gotowej działającej sprawnie 
platformy do sprzedaży kursów online, poradników, konsultacji
płatny motyw FLATSOME w PREZENCIE
płatna wtyczka do kuponów rabatowych W PREZENCIE
roczna licencja na wtyczkę TUTOR LMS w prezencie
dostęp do grupy wsparcia na rok
w razie kłopotów z platformą pomoc przez 1 rok

płacisz jednorazowo



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,
Cuppons wartość 1400 zł), przez rok będę dbała o bezpieczeństwo
Twojej platformy, dostaniesz instrukcje jak używać swojej
platformy, dodawać kursy, produkty, pisać blog oraz dostęp do
grupy wsparcia.

USŁUGA INSTALACJI



USŁUGA INSTALACJI
Gotowa Strona

Dla Biznesu Online
instalacja dla Ciebie w 1 dzień

pomoc na grupie na FB

wsparcie indywidulane

instrukcje używania na zawsze

bezpieczeństwo



Instalacja jest ta sama
funkcje instalacji te same

instrukcje te same
opieka techniczna bezpieczeństwo na 1 rok

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

USŁUGA
PODSTAWOWA

USŁUGA
PREMIUM



USŁUGA
PODSTAWOWA

USŁUGA
PREMIUM

płacisz
jednorazowo

płacisz
jednorazowo

lub w ratach

KLIKNIJ I WYPŁNIJ ANKIETĘ,
ABY OTRZYMAĆ DOSTĘP DO OFERTY

 

KURS
A-Z

płacisz
jednorazowo

Robisz
SAM
szukasz 

bezpłatnych 
info

koszt ukryty

Twój Czas

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

