איך לבנות אתר בפחות
משעה בלי ידע מוקדם
ולחסוך הרבה זמן וכסף

DoMoney.co.il

חשוב ביותר!!!
לפני שאתם מתחילים ,וודאו שיש בידכם את הגרסה המעודכנת ביותר של
המדריך.
האינטרנט הוא דינמי ומשתנה כל הזמן ,לכן אני מעדכן את המדריך מידי פעם
כדי שהוא יהיה הדרך הטובה ביותר ,המהירה ביותר והקלה ביותר עבורכם
להתחיל.
הורידו את הגרסה האחרונה בלינק הבא:
http://domoney.co.il/ebook/build-site-fast.pdf
קריאה ויישום מהנים!

אמיר פטיטו
054-4612607
http://cash-online.co.il

חזי הרשקוביץ
052-4257575
http://domoney.co.il
http://successhowto.com

הקדמה:
המדריך הבא ילמד אתכם שלב אחר שלב איך לבנות אתר ,בצורה קלה ופשוטה כך שאפילו אם אין לכם
שום רקע בבניית אתרים או בשיווק באינטרנט אתם תצליחו לבנות אתר בקלות ותוכלו לייצר מקור
הכנסה נוסף דרך מספר דרכים מקוריות שגם על חלקן תלמדו כאן.
זה לא הולך להיות עוד מדריך תיאורטי אלא מדריך שבסופו יהיה לכם אתר משלכם תוך פחות משעתיים
איתו תוכלו להגשים כל מטרה שתרצו.
בעזרת השיטות הפשוטות שתלמדו תוכלו לחסוך כסף על אנשי מקצוע שיבנו לכם את האתר ובנוסף לכך
תוכלו לחסוך הרבה מאוד זמן שהייתם יכולים להשקיע על תהליך הלמידה ובניית אתר בשיטות אחרות.
אתה הולך ללמוד כאן איך לבנות אתר דרך מערכת וורדפרס ,אתר שיהיה לך קל ונוח לתפעל וימנע ממך
להיות תלוי באיש מקצוע .כל שינוי שתרצה לבצע באתר יהיה פשוט ומהיר.

מי צריך אתר אינטרנט ?
כולם יודעים שהיום יותר מתמיד כל בעל עסק זקוק לאתר אינטרנט לעסק שלו ואפילו אם אין לך עסק גם
אתה יכול להרוויח כסף ע"י בניית אתר אינטרנט או בלוג אישי.
אם אתה מחפש הכנסה נוספת אתה תבין לאחר קריאת המדריך למה אתה לא יכול להמשיך בלי אתר וכמה
לקוחות פוטנציאלים אתה מפספס בכל חודש.
אולי אתה חושב שתהליך בניית האתר הוא ארוך ומייגע ויש צורך במומחים ובהשקעה כספית גבוהה על
מנת לבנות אתר ואכן זה היה נכון בעבר .אבל עם הטכנולוגיות החדשות שאני הולך להראות לך זה הפך
להיות מאוד פשוט וכמו שאמרתי בפחות משעתיים יהיה לך אתר גם אם אין לך שום רקע במחשבים.
קודם כל המשפט " אם אתה לא באינטרנט אתה לא קיים " משקף בצורה הכי נכונה את העידן שלנו.
כל בעל עסק שמכבד את עצמו הוא בעל אתר באינטרנט המסביר על המוצרים שלו ולפעמים אפילו
מאפשר להזמין מוצרים דרך האינטרנט ובכך חוסך זמן וכסף.
מעל  80%מבתי האב בישראל משתמשים באינטרנט ופעמים רבות לפני שהלקוח קונה את המוצר הוא
בודק אותו באינטרנט גם אם הוא מגיע לחנות .הלקוח מבצע את "החלטת הקנייה" באינטרנט ואז הוא
מגיע לחנות לרכוש את המוצר לכן אם אין לך אתר אינטרנט אתה מפסיד הרבה מאוד כסף והרבה
לקוחות פוטנציאלים.

בתור בעל עסק תוכל להוסיף לאתר תמונות ,מידע על העסק ,שעות פתיחה ,כתובות וטלפונים ואפילו
אפשרות ליצור קשר ולהשאיר פרטים מה שיחסוך לך הרבה מאוד כסף על שירות לקוחות.
במדריך הזה אני הולך להסביר ולהדגים לכם צעד אחר צעד איך אתה תוכל לבנות אתר אישי משלך
שיעזור לך לקידום העסק שלך או לכל מטרה אחרת שעולה לך בראש.

איך עוד תוכל להרוויח דרך אתר אינטרנט ?
היום אפשר לראות עוד ועוד אנשים אשר מייצרים הכנסה נוספת דרך האינטרנט בכל מיני שיטות.
לדוגמא:
 .1שיווק שותפים  -אם אתם עדיין לא יודעים מהו שיווק שותפים אז הגיע הזמן שתלמדו על הנושא
מכיוון שזהו אחד הנושאים הפשוטים והקלים ביותר ברשת דרכו תוכלו להרוויח כסף.
בשיווק שותפים כל אחד יכול לשמש כמתווך בין בעל עסק המציע מוצר/שירות לבין קונה פוטנציאלי.
לבעלי אתרים פוטנציאל הרווח הוא עצום מכיוון שהם יכולים לשווק מוצרים שונים בלי לדאוג לכל
הלוגיסטיקה )סידורים ,תשלומים ,שירות לקוחות (.
 .2פרסומות  -ברגע שיש לך אתר אתה יכול להרוויח כסף בקלות ע"י פרסום מודעות באתר.
 .3רעיון מסויים – אנשים רבים פותחים אתר/בלוג בנושא מסוים ומעלים לשם כתבות מעניינות ,סוקרים
חברות ומוצרים שונים .פוטנציאל הרווח כאן הוא גם מהפרסומות המוצבות באתר וגם משירותים שונים
שבעל האתר יכול לספק לחברות שונות
 .4שיווק רשתי – מפיצים רבים בשיווק רשתי מנצלים את הכוח של האינטרנט ומקימים בלוג אישי אשר
מסביר על החברה שלהם ועל המוצרים שלה ובעזרת האתר מגייסים לקוחות רבים.
שיווק רשתי באינטרנט הפך להיות אחד מהתחומים המפותחים ביותר ואלפי אנשים יוצרים דרכו מקור
הכנסה נוסף.
 .5לעשות כסף מהתחביבים שלך  -תוכל לפתוח אתר מדליק ולכתוב על משהו שאתה אוהב ,אם זה
בישול ,ילדים או כל דבר אחר ותתחיל להרוויח כסף דרך התחום שמעניין אותך.
אז מה אתה הכי אוהב לעשות ?
כנראה שאתה יכול לעשות משהו מגניב עם זה ,מה דעתך להרוויח כסף מהתשוקה שלך.
לאחר שהבנו למה אנחנו חייבים לבנות אתר משלנו נתחיל לבצע.
•

ישנה אפשרות להשתמש באתר חינמי דרך מערכות שונות אך יש לזכור שהדומיין יהיה שייך
לחברה ולכן היא גם תהיה רשאית לפרסם שם ככל העולה על רוחה ,מה שיפגע לכם באופן
משמעותי באתר ויעיד על חוסר רצינות לכן זה לא מומלץ ורק יפגע בכם בעתיד.

•

אם אתם רוצים שיקחו אתכם כמקצוענים ושאנשים ירצו לעבוד איתכם אתם צריכים להתנהג
כמו מקצוענים ולכן אם תרצו להתנהל באופן רציני ולהרוויח כסף רציני מהאתר שלכם יש צורך
בהשקעה כספית קטנה שיכולה לנוע בין עשרות למאות שקלים בשנה.

שלב מספר  – 1קניית דומיין
הדבר הראשון שנצטרך לעשות הוא לרכוש את הדומיין.
ההגדרה של דומיין )שם מתחם בעברית ( הוא בעצם השם הייחודי של האתר הנרשם בשורת הכתובות
והוא מבדיל אותו משאר האתרים ברשת.
דוגמא לדומיין:

שם הדומיין הוא מאוד חשוב והוא יילך איתנו לאורך כל הדרך לכן עדיף להשקיע מחשבה קצרה לפני
שנחליט על שם הדומיין שלנו.
אם אנחנו בעלי עסק זה יקל לנו על הבעיה מכיוון שנחפש את הדומיין המתאים לשם העסק שלנו .יש
לזכור שהדומיין הוא באנגלית בלבד ) ניתן לרכוש גם בעברית אך לא מומלץ (.
אם עדיין אין לכם עסק תחשבו על דומיין עם שם שיתאים לרעיון או למוצר שאותו תרצו למכור.

כדי לקבל הסבר על קניית דומיין באופן פשוט וקל לחצו על הסרטון

במידה ותרצה דומיין עם סיומת ישראלית )  (co.ilתוכלו לעשות זאת דרך אתר .internic

שלב מספר  – 3התקנת וורדפרס על הדומיין
בשלב הבא נצטרך להתקין את מערכת וורדפרס על הדומיין שלנו.
היתרונות של מערכת וורדפרס
•

פשוטה ונוחה – היתרון העיקרי של וורדפרס הוא הנוחות והפשטות.
גם ללא שום רקע קודם תוכל לעבוד עם המערכת הזו בקלות ולהוסיף פוסטים/עמודים או מדיה
ללא שום מאמץ ) נסביר הכל בהמשך(.

•

שליטה  :וורדפרס מאפשרת לכם שליטה מלאה באתר ואפשרות לתקן ולשנות כל תוכן שתרצו
בכל שלב וללא שום מאמץ.

•

קידום האתר במנועי חיפוש :אתרים הבנויים במערכת וורדפרס ממוקמים גבוה בתוצאות של
מנועי החיפוש של גוגל ובמנועי חיפוש אחרים.

•

שדרוגים ותוספים :תוכלו לבצע הרחבות מרשימות באמצעות תוספים ושדרוגים שונים.

•

קישור לרשתות חברתיות :דרך תוסף פשוט תוכלו לקשר את האתר לפייסבוק ,טוויטר ועוד
ולהכניס אפשרויות של  Likeושל  Shareבאתר שלכם.

•

מערכת התוכן לאתרים הנפוצה ביותר בעולם :מס' המשתמשים בוורדפרס גדול בסדרי גודל
ממערכות דומות )ג'ומלה ,דרופל( ,ולכן המערכת מאוד יציבה ,ויש את מי לשאול במי ונתקלתם
בבעייה.

לאחר שכבר קנינו את השרת והדומיין השלבים הבאים פשוטים מאוד ,יש לשים לב שנבצע את
שלושת השלבים בהתקנת וודרפס על הדומיין.

 .1הוספת השרת לאתר – לחצו על הסרטון להסבר על התהליך

 .2נבצע שינוי DNS
זהו שלב פשוט אך חשוב מאוד שאם לא תבצעו אותו ,שום דבר לא יעבוד כי לא יהיה קשר בין המקום
שקניתם את הדומיין לשרת שעליו האתר שלכם יושב.

כדי לקבל הסבר על שינוי  DNSבאופן פשוט וקל לחצו על הסרטון

 .3כדי לקבל הסבר על התקנת וורדפרס בעברית לחצו על הסרטון

נקבל לכתובת המייל שהכנסנו את שם המשתמש והסיסמה של אתר הוורדפרס שלנו.

שלב  – 4מזל טוב ,יש לכם אתר
כרגע כבר יש לכם אתר מותקן עם מערכת וורדפרס שעובדת וכעת תוכלו להעלות תוכן.
.1הוספת פוסט חדש – היכנסו לאפשרות של .posts --> Add new
 .2הוספת עמוד חדש – היכנסו לאפשרות Pages --> Add new

כדי לקבל הסבר על הוספת פוסטים ,עמודים ומדיה לאתר לחצו על הסרטון

שלב מספר  – 5עיצוב האתר
אחד מהיתרונות של וורדפרס היא האפשרות לעצב את האתר דרך תבניות חינמיות איכותיות.

צפו בסרטון כדי לקבל הסבר על התקנת תבנית לאתר

במידה ואתם רוצים עיצוב מקצועי או ממוקד יותר למטרה מסוימת תוכלו לקבל יותר פרטים באתר שלנו.
עיצוב לוגו – אם תרצו לעצב לוגו איכותי לאתר שלכם במחיר זול תוכלו להיעזר באתר FIVVER
המציע בניית לוגו לאתר ב.5$ -

שלב מספר  – 6תוספים לאתר
כמו שהסברנו מקודם אחד הדברים הכי טובים במערכת וורדפרס הוא האפשרות להתקין עליה תוספים
מוכנים ולחסוך הרבה מאוד מאמץ וכסף.
יש אלפי תוספים שונים ,אלה שני התוספים החשובים ביותר:
.1
.2

 – PINGLERמעדכן את מנועי החיפוש על כל תוכן חדש שהוספת לאתר.
 – All in One SEO Packתוסף שעוזר לך בקידום האתר

כדי לקבל הסבר על הוספת התוספים לאתר לחצו על הסרטון

שלב מספר  – 7רשימת דיוור
אחד הדברים החשובים באתר הוא רשימת הדיוור שלך מכיוון שדרכה תוכל ליידע את הגולשים באתר
לגבי טיפים מיוחדים ,פוסטים חדשים שהעלית ,מבצעים חדשים או מוצרים חדשים שנוספו.
במידה ותנהל רשימת דיוור מסודרת תוכל לשמור על קשר קבוע עם הלקוחות שלך ובכך תוכל להגדיל
את ההכנסות באופן משמעותי ע"י העדכונים השונים .ככל שרשימת התפוצה שלך תהיה גדולה יותר כך
גם פוטנציאל הרווח יגדל.
מומלץ להשתמש בשירותי  Get Responseעל מנת ליצור תיבת הרשמה באתר .תוכל להתחיל עם
חשבון חינמי לניסיון והיא גם מספקת שירותים נוספים אשר יסייעו לך בהמשך.
דרך שירותי  get responseתוכל לקבוע מראש מיילים שישלחו ללקוחות ברגע שהם ירשמו לאתר או
כל פרק זמן מסוים .אתה תצטרך להגדיר זאת רק פעם אחת והמערכת תבצע את זה באופן אוטומטי.

כדי לקבל הסבר על התקנת טופס יצירת קשר לחצו על הסרטון

עכשיו יש לכם תיבת הרשמה באתר ואנשים יוכלו למלא פרטים כדי לקבל מיילים.

מזל טוב! הסתיים לו התהליך של בניית אתר ויש לכם אתר מוכן שאפשר לצאת איתו
לפעולה

סיכום
לפני חצי שנה עבדתי בהייטק וחיפשתי משהו לעשות שייתן לי הכנסה נוספת .הסתכלתי על האינטרנט
וחשבתי שפספסתי את ההזדמנות.
אם אתה קורא את זה ואתה נמצא באותו מקום ,שבו אתה אומר שכבר אי אפשר לעשות כסף באינטרנט,
שהתחרות כבר גדולה מדי ,שאין סיכוי להכניס את האתר שלך לעמודים הראשונים של גוגל ,ועוד כל
מיני מחשבות שאולי עוברות לך בראש ,יש לי רק דבר אחד להגיד לך:
אין לך מושג עד כמה אתה טועה!
אתה מבין  ,לפני חצי שנה אני הייתי בדיוק באותו מקום .היום אני יכול להגיד לך שהאמת רחוקה מזה
לחלוטין.
האינטרנט הוא כל כך גדול  ,והוא ממשיך לגדול ,כך שתמיד יהיו בו "פרצות" שיאפשרו לאנשים כמוני
וכמוך להרוויח בו כסף.
למעשה  ,מתפתחת תעשייה שלמה של אנשים שמרוויחים משכורות יפות מאוד מהבית ,כשהאתרים שלהם
עושים להם הכנסה פאסיבית באופן אוטומטי ,ומאפשרים להם לעבוד מתי שהם רק רוצים ,איפה שהם
רק רוצים בעולם ,בלי בוס על הראש!
משהו כזה:

אני מקווה שאתה מבין שיש לך היום בידיים הזדמנות גדולה .נצל אותה.
לחיי ההצלחה שלך!
חזי
http://domoney.co.il
052-4257575
נ.ב :אם אתה עדיין לא מבין איך להצליח דרך האינטרנט ,אתה בהחלט מוזמן ליצור איתי קשר.

:מקור התמונות
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