אני מאוד שמחה שהורדת את המדריך שלי ,המדריך הזה מסביר צעד אחר צעד כיצד
לבנות אתר מקצועי ומהמם וכל זה לגמרי בחינם!
אם הינך עוסק עצמאי ואיך לך עדיין אתר באינטרנט המדריך הזה ממש בשבילך,
אני הולכת ללמד אותך ב 5-דק' בלבד איך להקים אתר אינטרנט בחינם ובקלות.
כיום אנו חיים במציאות שמי שלא נמצא בעולם האינטרנט פשוט לא קיים .זה מטורף!
כל הלקוחות שלך אוכלים אינטרנט ,שותים אינטרנט ,נושמים אינטרנט.
עסק שלא נמצא באינטרנט  -מפספס את הלקוחות שלו ובענק!
אם אין לך זמן וכוח ולקרא ולעשות לעצמך אתר ,אני מזמינה אותך ליצור איתי קשר
ישירות במייל ואני אתן לך הצעה מדהימה לבנייה ועיצוב אתר אינטרנטי שיחסוך לך זמן
והתעסקות.
wixtimeli@gmail.com

אז יאאללההה ,שנתחיל?!

מתעסקת בבניית אתרים בערך מאז שאני זוכרת את עצמי.
אני אוהבת לעצב ,לערוך ,להוסיף...
ועם הזמן למדתי דברים חדשים ,התמקצעתי בתחום והפכתי את
ההנאה שלי למקצוע.
אני רוצה לשתף אותך בסיפור על אחת הלקוחות שלי:
מטפלת במקצועה ,והיא החליטה שהיא רוצה לקחת את העסק שלה צעד אחד קדימה
במקצועיות וברצינות  -ובחרה להקים אתר אינטרנט.
היא פנתה אליה והתחלנו לעבוד יחד על אתר שמתאים בדיוק לאופי העסק שלה ,בזכות
זה שהיא הקימה אתר אינטרנט ,לא רק שהגיעו אליה עוד לקוחות חדשים (והגדילה את
הכנסותיה) ,היא גם התחילה לפרסם מאמרים וטיפים אישיים ובכך לבסס את עצמה
כמקצוענית בתחומה.
אותם מאמרים הפכו אותה למומחית ,אוטוריטא ,דבר שנתן לה אפשרות לגבות כפול
ולעלות את ערכה בשוק.
האתר שיווק אותה כמטפלת מקצועית ורצינית וכך גם הלקוחות התייחסו אליה.

אני גאה להציג בפניך פלטפורמה חדשנית המובילה בעולם בתחום של בניית אתרים.
אני ועוד  100מיליון משתמשים בכל העולם משתמשים בה יום יום!

הכירו את
וויקס הינה פלטפורמה מדהימה בעלת אינסוף של אפשרויות .ו
בעזרתה כל אחד יכול לבנות אתר אינטרנט בחינם ובקלות.
אז מה עושים?
נכנסים לגוגל ,כותבים בשורת החיפוש  wixאו וויקס ,ולוחץ על האתר הראשון שמופיע:
וויקס נקודה קום (.)wix.com
האתר הוא באנגלית ,אבל אין מה להיבהל ,זה ממש ממש פשוט!
בשלב הבא ,יש ללחוץ על גט סטארט (.)Get Started

לאחר מכן ,וויקס יבקש ממך להירשם לאתר.
ניתן להירשם בקלות עם חשבון גוגל או חשבון פייסבוק.

אחרי שנרשמים ,בוחרים את סוג האתר שאנחנו רוצים לבנות על פי התחום של העסק,
ולאחר מכן המערכת תעביר אותנו לעמוד עם המון תבניות (טמפלטים) מובנות מראש,
שם ניתן לבחור מתוך אלפי האפשרויות את המבנה שהכי מתאים לאתר שלך.
יותר מזה ,יש לך אפילו אפשרות להיכנס לקטגוריה מסוימת ולמצוא אתרים שמותאמים
לתחום שלך.
ניתן לראות את האתר במלאו לפני ההחלטה אם להתחיל לעבוד איתו ,ולגלוש בו ממש
כיאלו גולשים באתר אמיתי.
אחרי בחירת הטמפלט עוברים לעמוד העיצוב והעריכה שם מתחילים לערוך את האתר
לפי בחירתך.
עכשיו ,כל מה שנישאר לך לעשות בעמוד העריכה זה לשנות את התמונות והטקסטים
לעברית כך שיתאימו לעסק שלך ,והינה יש לך אתר אינטרנט בקלות ובפשטות.

עוד משהו קטן ,אני מודעת לזה שיש אפשרות שמחשבים זה לא כוס התה שלך ואלי גם
"טכנופוב" .אך אל דאגה ,אם משהו לא מסתדר אני ממליצה לנסות אחד מהשניים:
 .1להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלי ולשאול שם את השאלה הרצויה ,אני אשתדל
לענות במהרה ,ואם לא אני ,בטוח מישהו מחברי הקבוצה ישמח לעזור.
 .2יש ביוטיוב המון מדריכים בעברית ,אשר יראו לך צעד אחר צעד מה לעשות.

ואם בכל זאת ,אין לך זמן וכוח להתעסק בזה אני פה בשבילך .יש לי ניסיון וידע רב
בבניית אתרים ,אני אעשה לך עיצוב ייחודי ומקצועי ,שמתאים לרוח העסק שלך ,אדאג
להוסיף לאתר אפליקציות מדליקות שישפרו את חווית השימוש ונמשוך עוד ועוד לקוחות
לעסק שלך.

בהצלחה!
מאיה לי – וויקס לי
https://www.wix-li.com/

קרדיטhttps://www.freepik.com/starline :

