
בניית אתר

א.א נגרות ובניו



מטרות האתר

גולשי האתר יוכלו לבקש הצעות מחיר לפריטים מותאמים אישית●
גולשי האתר יוכלו להזמין כסאות, ספסלים, שולחנות, ארונות וספות●
האתר יהווה מוקד ידע מקצועי●
האתר יעודד שימוש ברשתות חברתיות סביבו●



העלאת אתר וורדפרס נוסף

נתחבר בFTP לשרת●
●(nagarut - לדוגמה) נפתח תיקייה לאתר הנוסף
נעלה לשם קבצים של וורדפרס בעברית●



התקנת וורדפרס

נוכל להתקין על אותו מסד נתונים - לצורך ההתנסות בכיתה אני לא רואה בכך פסול●
אם אנחנו מתקינים על אותו מסד נתונים, נרצה תחילית טבלאות שונה●
שכחנו מה פרטי הגישה למסד הנתונים? אל דאגה ! הם מצויים בקובץ wp-config של האתר הקודם●



יצירת האתר

ניצור אתר "א.א ובניו - עבודות נגרות באיכות"



ניצור דף צור קשר

●contact form 7 - תוסף



ניצור גלריה

lightbox נשתמש בגלריה של וורדפרס, ונוסיף תוסף



התקנת תוסף - אלמנטור

תוסף אלמנטור מאפשר לנו בנייה מתקדמת של תכנים מורכבים בעמודים ובפוסטים שלנו.



ניצור דף אודות

מלל קצר, וכפתור קריאה לפעולה●
בדף האודות נרצה סרטון תדמית, שיפתח בלחיצה על תמונת הקאבר●
סטטיסטיקות על העסק:●

500 שנות נסיון○
27 לקוחות מרוצים○
47800 שולחנות עגולים נמכרו עד כה○



ניצור עמוד מאמרים

את העמוד נגדיר בתור דף הפוסטים

ניצור מאמרים שונים●
נשייך לקטגוריות●
קטגוריות נהפוך לתתי תפריטים●



בכל אחד 
מהמאמרים 

באתר:

מאמר זה נכתב ע"י א.א ובניו

נגרים מנוסים שיודעים לבצע עבודות 
נגרות מכל הסוגים

תנו לנו לחזור אליכם
שם: _________           טלפון: ____________  שלח



אחידות באתר

נראות לא מקצועית (דןגמה דואל)●
התאמה לשפת המותג (דוגמה טכניון, אפשריבריא)●
בא לכדי ביטוי בצבעים, גופנים בצורות ובמידות●

אלמנטור מסוכן לנו?

● http://marketing.net.technion.ac.il/ספר-המותג/

● http://m.efsharibari.gov.il/#/article/224?rm=1

http://marketing.net.technion.ac.il/%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%92/
http://m.efsharibari.gov.il/#/article/224?rm=1


פלטת צבעים וגופנים



הגדרות אלמנטור גלובליות



שימוש בטמפלטים חיצוניים

elementortemplatepack.com



נגדיר תבנית עמוד מאמרים



elementor anywhere

נוסיף אלמנטור גם בווידג'טים



press elements



התאמה למובייל (כולל דף באנגלית)



Elementor Addons



חנות וירטואלית

התקנה בכיתה - ווקומרס

יצירת מוצרים●
קטגוריות מוצרים●
אפשרויות מוצר, וריאציות, מלאי●
מחירים, מבצעים●
משלוחים●
הוספת עמודי הווקומרס לאתר●
קישור לפייפאל●



יצירת מוצרים

ניצור מוצר - כיסא

שני צבעים●
שלושה סוגי כוונון●
ארבעה וריאציות במלאי●

לכל וריאציה:
ניצור מחיר○
ניצור מלאי○
נוסיף תמונה○



קישור מוצרים

ניצור מוצר חדש

נוסיף למוצר החדש את המוצר שלנו תחת "מוצרים מקושרים" -> "מוצרים משלימים"●
נוסיף למוצר שלנו את המוצר החדש תחת "מוצרים מקושרים" -> "מוצרים משודרגים"●
●



מוצרים באתר

ספר וירטואלי - איך לבחור מטבח●
כיסאות במגוון צבעים וגדלים●
שולחנות●
כורסאות●

נקשר מוצרים זה לזה - משודרגים, משלימים



ניצור קופונים באתר

קופון 10% על כל המוצרים (עד 1000 ש"ח) - למי שהגיע אלינו דרך הפרסומת בדואר●
50 קופונים לתושבי העירייה, שנפיץ להם בדוא"ל - 50 ש"ח הנחה בקנייה של 250 שקלים ומעלה●

קופון 50 ש"ח הנחה על כל הכיסאות●



נגדיר מיסים

מע"מ



Flexible Shipping

נגדיר מחירי משלוח חכמים



דוא"ל תזכורת

בואו ונתאים אותו קצת אלינו :)



נתבונן בהגדרות התוסף



אלמנטור פרו



נפעיל את אלמנטור פרו



נוסיף תבנית עמוד מאמרים



עריכת הדר ופוטר



וידג׳טים חדשים בפרו



נלמד על תבניות ועל תבנית בת



נגדיר אימיילים


