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Van pár olyan kritérium, amit ha kihagysz manapság a weboldaladból, saját magad 

ítéled sikertelenségre. Még mindig weboldalak százai készülnek el ezen pontok 

figyelembevétele nélkül. Ezért döntöttem úgy, hogy 2016-tól nem csak fizetős 

ügyfeleim figyelmét hívom fel ezekre, hanem ingyenesen közzé teszem azokat, 

amelyek a leges-legnagyobb problémákat szokták okozni tapasztalataim alapján. 

 

Segíteni fog akkor is, ha már van weboldalad, hiszen a lista alapján 

kijavíttathatod, ha még hiányzik valami. De igazán értékelni azok fogják, akik még 

most tervezik elindítani weboldalukat, hiszen ezekkel a szempontokkal a kezükben 

nem fogja őket minden önjelölt gyorstalpalós webes megvezetni. 

 

Miért tennének a weboldal készítők ilyet? Ez egy másik, kicsit hosszabb történet, 

amiről írtam egy egész könyvet, abban benne lesz a komplett “recept” és ITT 

TUDOD MEGRENDELNI. 

 

De ha nem várhat, ezt a 25 pontot mindenképpen tedd magadévá itt és most, 

hogy esélyed legyen a websikerre és ne kelljen feleslegesen az ablakon kidobálni 

tíz-ezreket, száz-ezreket… vagy néha többet is! 

 

Mi a sikerre ítélt weboldal 25 kulcsfontosságú titka? 

…avagy azok a pontok, amit feltétlenül tudjon az a weboldal, amit saját vállalkozásod 

ismertebbé tételére rendelsz. Nem fontossági sorrendbe írom, mert egyik jobban kell, 

mint a másik. 

 

Egyszerűbb, ha mindent ki tudod pipálni, mert nincs komoly különbség manapság 

árban, ha megfelelő weboldalkészítőtől rendelsz. Ha a szempontok beépítése súlyos 

forintokat jelent az árajánlatot nézve, máris egy jó mérce, hogy érdemes tovább 

keresni! Máris spórolt ez a cikk neked jó pár 10… vagy 100.000-et :) 

 

https://websiker-ugynokseg.hu/profitalo-weboldal-penzkidobas-nelkul/
https://websiker-ugynokseg.hu/profitalo-weboldal-penzkidobas-nelkul/
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Korlátlan aloldal létrehozási lehetőség 

Ha bárhol még azzal jönnek, hogy 5 aloldalig ennyibe kerül, 10-ig meg ennyi… már 

sarkon is fordulhatsz. Egy 2019-es weboldalban akárhány aloldalt létre tudsz hozni. 

A sikerhez kevés lesz a főoldal, termékek, rólunk, kapcsolat… Ne kösd meg a saját 

kezed! 

 

Űrlap létrehozási lehetőség (több is) 

Az űrlapok nagyon sokat fognak segíteni abban, hogy kutass, felmérj, adatbázist 

építs, eladj… stb. és fontos, hogy többfélét könnyedén lehessen készíteni. 

Hozzátartozik az is, hogy lehessen hozzá: 

- értesítő e-mailt (ezt küldi neked automatikusan a rendszer, ha valaki kitöltötte), 

- válasz e-mailt (ezt küldi a kitöltőnek), 

külön köszönő oldalt beállítani. 

 

Adminisztrációs felület 

Ez egy könnyen kezelhető, jelszóval védett terület, amely segít abban, hogy a 

weboldalad szövegeit meg tudd írni, változtatni lehessen szinte bármit programozói 

tudás nélkül! Ebben is vannak jobbak és rosszabbak, kérdezz bizalommal, ha nem 

vagy járatos benne. 

 

Betanítás 

Sok helyen adnak már az előbb említett bejelentkezési felületet, de a tulajdonosok 

sajnos ritkán tudják használni. Hiszen életében nem látott ilyet! Ne vedd meg, ha 

nincs kézikönyv és/vagy nem tanítják be a használatot. A leghaladóbb helyeken 

mindkettő biztosított és további lehetőségeket is adnak a kezeléshez: videós 

segítségek, zárt csoportok, fórumok a kérdezéshez, tudástár blog, vagy egyéb írásos 

formában… stb. Én is tudok olyat ajánlani, ahol mindegyikkel büszkélkednek. 
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Használati utasítás 
 

Az alapvető fontosságú. hogy maga a felület kezelhető és könnyen átlátható legyen. 

Ahogy az előző pontban említettük is, érdemes olyan helyet választanod, ahol meg is 

tanítják Neked a weboldalad használatát és nem kell minden apró módosításért a 

webesed hívnod. 

De mi van akkor, ha a helyszínen még teljesen érthető és világos minden, hazaérve 

viszont, mikor tényleg szükséged lenne a tudásra, nem igazán boldogulsz? Az ilyen 

helyzetekben jó szolgálatot tesz egy részletes és érthető használati utasítás. 

Nálunk, a Websiker Ügynökségnél minden ügyfelünk megkapja a részletes, 

mindenre kiterjedő Weboldal Használati Kézikönyvet és igény esetén személyes 

weboldal kezelő betanítást, képzést is biztosítunk a Websiker Weboldal csomag 

rendelőinek. 

 

Céges e-mail címek beállításában segítség 

És ha már betanítás… a weboldal kezelése mellett, jó ha más dolgokban is 

számathatsz a webesedre, akkor is, ha az nem kapcsolódik szorosan a 

weboldaladhoz, mégis fontos az online megjelenésed szempontjából.  

Ilyen például a saját domain-es e-mail címeid megfelelő beállítása, hogy akár a gmail 

fiókodból is írhass, illetve küldhess e-maileket úgy, hogy a saját márkádat építed nem 

a gmail-ét, vagy más ingyenes levelezőrendszerét, netán az internet szolgáltatódét. 

Ezt elsők között állítsd be, amikor még a weboldalad nem is létezik, hiszen azonnal 

profibbnak hat egy saját cím. Pl.: hello@websiker-ugynokseg.hu. 

 

Kódok önálló elhelyezési lehetősége 

Szükséged lesz rá, hogy méréssel, hirdetéssel vagy más fontos programokkal 

kapcsolatos egyszerű kódokat helyezz el a weboldalban. Nagyon bosszantó, mikor 

heteket kell várni és pluszban fizetni valakinek, hogy bele tegye, mikor lehet ennek 

egyből külön helye az adminisztrációs felületben. 

 

https://weboldalkivitelezes.hu/websiker-start/
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Remarketing beállítások Facebook és Google fiókhoz 
 

Ha elkészül a weboldalad, a következő lépésben szükséged lesz hirdetésekre ahhoz, 

hogy a célcsoportodat elérd és a weboldaladra tereld őket. És ha már egyszer jártak 

a weboldaladon, “követheted” is őket célzottan, a kifejezetten nekik írt hirdetésekkel. 

Biztos Te is jártál már úgy, hogy mondjuk porszívót akartál venni, megnéztél néhány 

online áruházat, majd ezután mindenhol porszívós hirdetéseket láttál. Na, ez a 

remarketing, aminek előnyeit Te is ki tudod használni, mindössze a megfelelő 

beállításokra és kódok elhelyezésére lesz szükséged hozzá az oldaladon. 

Sőt… sok esetben sajnos akkor sem helyezik el hirdető cégek, ha fizetsz érte. Így 

mindig kérd, ha hirdetéseket futtatsz, hogy küldjenek: 

- Facebook pixel kódot, 

- esemény kódot, 

- Google Analytics kódot (ez a mi csomagjainkban alapból benne lesz), 

- Google Ads kódot, 

- Remarketing és konverziós kódokat. 

Ezek nélkül csak vakon repülsz egy műszerfal nélküli géppel, amelyik égeti a 

pénzed, de nem sok haszonnal. 

  

Analitika 

Az analitika a weboldalad műszerfala. Akár a kocsinál, elengedhetetlen látnod ahhoz, 

hogy merre tartasz és hogy teljesít a weboldalad. Ugyanis csak konkrét adatokra 

támaszkodva érdemes, és ez alapján fogsz tudni helyes döntéseket hozni, ha 

módosítani akarsz a szövegeiden, elrendezésen, vagy akár az oldal grafikai 

megjelenésén. Sajnos az első verzió egy weboldalból, amikor elkészül, ritkán a 

legjobb. Sőt... 

 

Szóval mindenképp kérd kiviteleződ, hogy tartozzon a weboldaladhoz Google 

Analytics fiók és legyenek méréseid már az első naptól kezdve. Fontos, hogy 

adminisztrátora legyél a fióknak, mert sok webes úgy csinálja meg - ha foglalkozik is  
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vele - hogy nem ad teljes hozzáférést a tulajdonosnak. 

 

Ha pedig igazán komolyan szeretnéd az elemzést csinálni, akkor itt egy haladó tipp: 

legyen videós elemzés is az oldalad mögött, hogy még pontosabb adataid legyenek 

az oldalra érkező látogatók viselkedéséről! A videós szoftverek felvételt tudnak 

készíteni arról neked, hogy a weboldal látogatói hogyan viselkednek az oldalon, hová 

kattintanak, milyen gyorsan görgetnek, mit olvasnak el és mi az, amit átlépnek. 

Kevés értékesebb megoldás létezik az olvasóid viselkedésének megfigyelésére. 

 

Videós szoftver beállítása az elemzéshez 

Ahhoz, hogy képben legyél és tudd, milyen hatékonyságúak a hirdetéseid, melyiket 

érdemes tovább futtatni esetleg nagyobb összeggel és melyiket kell leállítani, pontos 

adatokra lesz szükséged. Ahhoz, hogy ilyen döntéseket meg tudj hozni és tudd, min 

érdemes változtatni a weboldaladon ahhoz, hogy még hatékonyabb legyen, jó lenne 

látni, hogy viselkednek az oldaladra érkező látogatók. 

Mit néznek meg, mi az, amin csak gyorsan átgörgetnek, és hova kattintanak. Létezik 

egy videós szoftver, ami rögzíti mindezt, Te pedig kielemezheted a videókon látott 

adatokat. 

 

Konverziómérésre* alkalmas folyamatok  

(*Célok teljesülésének mérése egy hirdetésben vagy más megjelenésben. Pl.: egy 

webáruházban a megrendelés vagy egy weboldalon a kapcsolat űrlapon való üzenet 

írása egy célteljesülés, azaz konverzió) 

 Aki nem ért hozzá, könnyedén gondolhatja, hogy az online értékesítéshez 

mindössze egyetlen weboldalra van szükség. És nem is téved túl nagyot, 

tulajdonképpen igaza van, de nem mindegy, hogy mi mindennel találkozik a vevő a 

weboldalon belül. A legjobban teljesítő, sikeres kampányok alapja ugyanis mindig, 

kivétel nélkül egy jól felépített online, vevőszerző folyamat. A folyamatnak pedig 

számos eleme van, ami a weboldalhoz köthető. Ilyen például az űrlapok kitöltése 

vagy a megrendelés leadása után látható köszönő oldal vagy az automatikusan  
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kiküldött köszönő e-mail. Fontos, hogy mindig folyamatokban gondolkozz a 

weboldalad tervezése és kialakítása során is. Méghozzá olyan folyamatokban, 

melynek hatékonysága konkrétan mérhető. Pl.: pontosan meg tudod mondani, hogy 

egy hirdetés miatt hányan töltötték le az ingyenes anyagodat (vagyis hányan érték el 

a köszönőoldalt). 

Szóval ezzel a szemlélettel vágj bele a weboldal projektbe és ezt kérd számon a 

webesedtől is! 

 

Haladó SEO funkciók 

Nagyon ritka, hogy nem akarja valaki, hogy a Google-ban megtalálható legyen a 

weboldala. Ha neked is fontos a megtalálhatóság, legyen minden oldalnál lehetőség 

megírni úgy a címet és a rövid szöveget, ahogy a Google-nek is tetszik. Ezen múlik, 

hogyan fogod viszontlátni a weboldalad a Googleben. Íme egy példa: 

 

 

 

A szövegeken kívül SEO szempontból nagyon fontos még a képek és más tartalmak 

megfelelő módon való feltöltése is. Ugyanis nem mindegy, hogy milyen képeket 

használsz az oldaladon, és az sem, hogy ezeket hogyan nevezed el, mielőtt 

feltöltenéd őket. Ez persze igaz, minden más feltöltött tartalomra is.  

A legjobb, ha már a weboldalkészítőd is tisztában van ezekkel és figyel rá, az oldal 

kialakítása során, később pedig figyelmeztet Téged is és megtanít a legfontosabb 

tudnivalókra! 

A websiker csomagban egy alap SEO oktatóanyagot is adunk, hogy szövegeid, 

feltöltött anyagaid a Google-nek is tetszenek, és ne kelljen kétszer dolgoznod vele! 
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Címsorok, vagy kiemelések használata 

A Google-ben való megtalálás ma már rengeteg mindenen múlik. Sokan nem tudják, 

de a kulcsszó beírása a weboldal bizonyos részébe már több mint 10 éve nem 

számít a Google-nek! Kifejezésekben, komplett mondatokban, összefüggésekben 

“gondolkodik” – és lehet, hogy hamarosan nem is kell nagyon a “gondolkodik” szót 

idézőjelbe tenni  

A címek és alcímek használata a szövegben azonban nem csak a Google-nek, de az 

olvasó embereknek is tetszik és a szöveget olvashatóbbá, tagoltabbá és csinosabbá 

teszik 

 

Sőt… használj kiemeléseket, idézeteket, írj szellősen, színesen, jól tagoltan a siker 

érdekében. 

 

Google Cégem 

A SEO vagyis keresőoptimalizálás nem csak a web oldalon belüli beállításokról és 

kulcsszavakról szól. Ezeken felül is sok mindent tehetsz azért, hogy a Google minél 

előrébb helyezzen el a találati listájában. Ilyen például az is, ha rendelkezel ingyenes 

Google Cégem fiókkal, ami többek közt lehetővé teszi azt is, hogy a vállalkozásod 

nevével jelenj meg a Google Térképen. Sőt, számos más, kiegészítő információt is 

megjeleníthetsz magadról így a Google-ben egy-egy keresés alkalmával, például a 

nyitvatartást, telefonszámot, fotókat a termékedről, üzletedről, vagy csapatodról, 

irodádról, és vásárlói véleményeket is gyűjthetsz. 
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Szóval ha valóban előnyös megjelenést szeretnél a keresőben, és a weboldaladra is 

szeretnél kitenni egy professzinális térképet, amivel egyből útvonalat tervezhetnek 

hozzád az ügyfeleid, mindenképp érdemes a kivitelezési folyamat részévé tenni a 

Google Cégem fiók regisztrációt!  

 

Ez a fiók pedig rendkívül előnyös a keresőoptimalizálás szempontjából is a 

megjelenésednek.  

Figyelmeztetés! Fontos, hogy NE látogatóként regisztráld a fiókot, mert kevesebb 

lehetőséget kapsz a beállításokban. Egy megfelelő online marketinges megfelelően 

segít neked ebben. 

 

A Websiker Ügynökség kapcsolat oldalán megnézheted, milyen az ideális 

megjelenés! 

 

Blog 

Most mondhatod, hogy én nem akarok blogolni és azt sem tudom mi az, de most 

nem az a fontos, hogy akarsz e, hanem hogy NE kösd meg vele a kezed. A blog nem 

horribilis összeg egy jó helyen… sőt. Van, hogy semmi különös extra díjat nem jelent. 

Ezzel szemben láttam már olyat, aki 2,5 millió forintos árajánlatot adott ennek a 

lefejlesztésére! Blog előbb, vagy utóbb kellhet. Ha bizonytalan vagy, kérdezz meg, de 

nem kér enni, ha nem használod ki elsőre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://websiker-ugynokseg.hu/kapcsolat/
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Szövegszerkesztő felület 

Szövegszerkesztő felület – van ennek “szebb” vagy inkább szakmaibb neve, de 

érhetően akartam leírni. Legjobb, ha megmutatom: 

 

 

 

Tehát a szürke mezőre gondolok a szöveg felett, ami hasonlít egy szövegszerkesztő 

szerkesztőlécéhez.  

Ez a felület egy jól használható, tulajdonos-barát weboldal adminisztrációs felületén 

található, ahol beleírhatsz a weboldalad tartalmába szabadon. 

Itt kb. úgy látod a szöveget, amikor írod, mint ahogy a valóságban fog kinézni és nem 

kell csúnya HTML kódokkal kikényszeríteni a vastagabb betűt, döntést, aláhúzást, 

vagy színek beállítását és betűméretek alkalmazását… csak hogy pár példával éljek. 

E nélkül hidd el, egy kínszenvedés egy programozási nyelvhez nem értőnek 

dolgozni. 

 

Hozzászólási lehetőség 

A blog egyik legnagyobb előnye, hogy a többi statikus aloldallal szemben, kétirányú 

kommunikációt tesz lehetővé. Tehát fontos, hogy az olvasóidnak legyen lehetősége 

hozzászólást írni a blogbejegyzéseid alatt! És nem utolsó sorban, a Google 

szemében is plusz pont a folyamatosan frissülő, aktivitást generáló blog felület. 
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Közösségi oldalakkal való összekötés 

Ha sikeres akarsz lenni online, nem hagyhatod ki a közösségi oldalakat sem, ott is 

jelen kell lenned (legalábbis azokon, ahol a célcsoportod megtalálható) és 

kommunikálnod.  

Ideális esetben minden, amit Te illetve a márkád online csinál, az egy nagy egésszé, 

egy jól tervezett, átlátható, egymást támogató és egymásra épülő lépésekből álló 

rendszerré kell, hogy összeálljon. Ezért ezeket a felületeket együttesen érdemes 

használnod úgy, hogy reflektáljanak egymásra és egyikről átirányítsd az embereket a 

másikra. SEO szempontból sem utolsó dolog megcsinálni a közösségi fiókjaid 

gondosan kitöltve minden adattal, de főleg a weboldal címével és némi hasonló 

leírással. 

Ezért fontos, hogy a weboldaladról elérhetőek legyenek a legfontosabb közösségi 

média felületeid (Facebook, Instagram) és akár egyetlen kattintással megoszthasd a 

legújabb blogbejegyzésed. Ha viszont már foglalkozol vele, javasoljuk, hogy a 

megjelenése ezeknek a felületeknek is illeszkedjenek a weboldalhoz és ne használj 

össze-vissza betűtípusokat, színeket és logó variációkat. 

 

Biztonsági funkciók 

Ez laikusként nehezebben ellenőrizhető, mégis kérdezz rá, mert nagy hangsúlyt fog 

kapni a weboldal biztonsága. Ami kerülendő: az ingyenesen feltelepíthető 

webmotorok – Joomla, Drupal, WordPress – igen könnyen válnak rutinos 

rosszindulatú hekkerek áldozatává. Figyelem! 

 

Nem azt mondtam, hogy ezek nem jók. Sőt, van köztük kedvencem is! De a 

biztonsági beállításait FONTOS elvégezni és ezt bevallom, nekem is szakember 

végzi! Nagggyon gáááz, amikor fizetett hirdetésed fut és vevők százai látják a 

weboldalad állni, vagy éppen feltörve hibás tartalmat mutatni. Arról nem beszélve, 

hogy könnyebb a hibát megelőzni, mint egy feltört oldalt helyrehozni. 
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SSL 
 

Az SSL tanúsítvány lehetővé teszi, hogy az információk biztonságosan, valóban csak 

az adott két fél között legyenek elérhetők. Ez kiemelten fontos mondjuk bankkártyás 

fizetés vagy belépési adatok esetén. 

Az SSL tanúsítvány segítségével az adatok titkosítottan kerülnek küldésre, így nem 

juthatnak illetéktelen kezekbe. A titkosítással kizárható az adatok kiszivárgása, és a 

Google szemében is egy erős plusz pont, ha a weboldalad rendelkezik SSL 

tanúsítvánnyal, az ilyen oldalakat ugyanis előrébb sorolja a kereső. 

 

 

 

Frissítés 

Sokan azt gondolják, hogy ha egyszer elkészült a weboldal, utána már semmi dolguk 

vele, nyugodtan hátradőlhetnek. Ez azonban nem igaz. Ha valamit folyamatosan 

használsz, építesz rá, mert fontos része a marketingednek (és ideális esetben a 

weboldal pont ilyen), akkor azzal bizony foglalkozni kell. 

 

Biztosan Te is hallottál már olyat, hogy valakinek feltörték a weboldalát, és elveszett 

minden tartalma. A legtöbben ilyenkor legyintenek és úgy vannak vele, hogy ez velük 

úgysem történik meg. Aztán kétségbeesetten hívják a weboldalkészítőt, aki jó 

esetben extra felárért cserébe segít elhárítani a hibát. 

Nem beszélve arról, hogy sokszor adatok ellopása miatt törnek fel weboldalakat, 

amely már a GDPR szempontjából egy adatvédelmi incidens, amelyet köteles vagy 

bejelenteni a hivatalnak, hogy kisebb összegre ugyan a becsületességedért, de 

megbüntessenek.  

Ha rám hallgatsz, inkább keress olyan helyet, ahol van lehetőség karbantartást kérni 

és ahol fix díjért havonta vagy évente elvégzik a szükséges frissítéseket, Te pedig 
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nyugodtan alhatsz. A Websiker Csomagokhoz például “Hackelés biztos garanciát” 

vállalunk ügyfeleink weboldalára, így ha a biztonsági intézkedéseink ellenére hiba éri 

az oldalt, ingyenesen és soron kívül javítjuk.  

 

GDPR 

A GDPR vagyis az Általános Európai Adatvédelmi Rendelet 2018 májusában lépett 

életbe és elég nagy felfordulást eredményezett. Hirtelen megsokszorozódott a hazai 

adatvédelmi szakértők és tanácsadók száma, a vállalkozók pedig nem tudták kinek 

higgyenek és pontosan mit is kell teljesíteniük. 

 

Azt fontos leszögeznünk, hogy a weboldalkészítő a legtöbb esetben nem jogi 

szakember, így nem várható el, hogy pontosan ismerjen minden vonatkozó 

jogszabályt. Érdemes azonban olyan szakemberrel dolgoznod, aki felkészült és 

tájékozott a témában, esetleg van saját jogi szakértője, akivel együttműködik, tehát 

pontosan tudja, hogy a weboldalnak milyen funkciókkal kell rendelkeznie ahhoz, 

hogy megfeleljen a GDPR szabályainak. Ha kötelező elemeket kihagysz a 

weboldalból, vagy nem megfelelően tájékoztatod a jogi képviselőd a működésről, 

akár több milliós büntetéseket is beszerezhetsz az indulási költségek mellé. 

 

Költöztethetőség, idegen fejleszthetőség 

Ez nem funkcióbeli kérdés, inkább arról szól, hogy milyen megállapodást köt veled a 

webes cég. Több ügyfelem járt már úgy, hogy “odaláncolják” őt egy szerződéssel, 

amely kiköti, hogy nem tudja a weboldalt máshová átvinni, vagy nem fejleszthet bele 

más szakember. Ezért aztán ha lassú a cég, nem teljesít időben, vagy hibásan 

teljesít a szolgáltató, akkor sem tudsz tőle “megszabadulni” mert aláírtad, hogy nem 

viheted el. Tehát újra fizethetsz valakinek az újraszerkesztésért. 

Van ez alól néhány ritka kivétel, de általánosságban elmondható, hogy ne írj alá ilyet! 
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Legyen fejleszthető és személyre szabható 

Előfordulhat, hogy az idő múlásával már nem tetszik az a megjelenés, ami néhány 

éve még igazán trendinek számított. Vagy épp szeretnél megváltoztatni néhány 

dolgot, mert megváltozott a tevékenységed vagy a céged arculata. De lehet, hogy 

épp a fent említett elemzések hozzák ki azt, hogy valamin jó lenne változtatni az 

eredmények érdekében. 

 

Ilyenkor kulcsfontosságú, hogy a weboldalad fejleszthető legyen és szabadon meg 

tudj rajta változtatni bármit, ne legyél egy programozóhoz vagy weboldalkészítőhöz 

kötve minden csipp-csupp dologgal. 

 

Pont ezért szeretik az ügyfeleink a Websiker Weboldal csomagokat, mert szinte 

bármit meg tudnak benne változtatni ők is könnyedén, bonyolult beállítások vagy 

programozói tudás nélkül. Így felesleges újabb kiadások nélkül tudnak lépést tartani 

a trendekkel és a vállalkozásukhoz alakítani a weboldalukat. 

 

Sőt… annyira fontosnak tartom, hogy egy rendszer lépést tudjon tartani a 

fejleszthetőséggel, hogy a csomagjaink alapját képező weboldal típussal készül a 

legolcsóbban beszerezhető, csináld magad rendszerünk is, de ugyanerre építjük a 7 

számjegyű értékkel bíró professzionális internetes megjelenés megrendeléseket is. 

Szóval egy darabig nem kell lecserélni, akkor sem ha gyorsan fejlődik a cég. 

Reszponzív legyen 

Azaz minden kijelzőn kulturáltan, olvashatóan nézzen ki a weboldalad. Méreteződjön 

át úgy, ahogy azt az olvasód eszköze megkívánja, hiszen van aki kicsi laptopon, van 

aki mobilon, van aki tableten és van aki egy batár nagy TV-n böngészi a weboldalad. 

Nem nézhet ki ugyanúgy mindenhol. Néhány példa: 
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+1: Webmester eszközök 

Ez is a Google nagyszerű és ingyenes terméke, amit minden weboldalhoz társítani 

kell. Ez webmestereknek van a webhelyével, így nem fontos teljesen érteni első 

körben, hogy mire jó, de sok kellemetlenségtől kíméli meg a tulajt, ha probléma van a 

webhelyével – például egy rosszindulatú támadás következtében – és nagyon 

hatékony eszköz ahhoz, hogy jobb helyezést érj el a Google-ben, hiszen segít ennek 

az optimalizálásában. 

 

Szóval, weboldal tulajdonosként…  

nagyon sokat segíthetsz a megjelenéseden és a saját cégednek, ha figyelembe 

veszed a 25+1 pontomat és ezzel mész árajánlatot kérni valahová. De miért is tennél 

ilyet, amikor nem csak lekutattuk, hogy mire van szükség, hanem el is készítettük 

mindezt.  

A Websiker weboldal csomagok tudnak mindent, amire a magyar vállalkozóknak 

szüksége van, hiszen pont az ő igényeik alapján alakítottuk ki a csomagokat úgy, 

hogy minden fenti szempontnak megfeleljenek. 

Tudj meg többet a websiker weboldal csomagokról, ITT!  

 

 

https://weboldalkivitelezes.hu/websiker-start/
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Ha vannak még megválaszolatlan kérdéseid a weboldallal és az online marketinggel 

kapcsolatban, és szeretnél személyre szabott segítséget kapni ahhoz, hogy a 

weboldalad valóban egy profitáló gépezet része legyen és pontosan értsd a 

folyamatot, legyen egy stratégiád, akkor érdemes eljönnöd hozzám egy 

konzultációra! 

 

A konzultációkról itt olvashatsz bővebben: TOVÁBB A KONZULTÁCIÓHOZ 

 

Mi a következő lépés? 

Ha szépen sorban haladnál legszívesebben, akkor a következő lépés a Profitáló 

Weboldal pénzkidobás nélkül című könyvem, amely tartalmaz egy bónusz 

konzultációt is. A visszajelzések alapján 3,5 óra alatt elolvasható és nem kell 

megijedni: vállalkozóknak írtam, teljesen érthetően arról, hogyan álljon neki a 

weboldal vagy webáruház megrendelésnek, elkészítésnek. Semmi programozás, 

csak irtó hasznos tippek. Itt nézz utána, mit mondtak róla, akik már olvasták:  

 

Határtalan Websikereket kívánok, és ha segítségre van szükséged, fordulj hozzám 

bátran! 

 

Temesvári Richárd,  

a profitáló weboldalak szakértője 

hello@websiker-ugynokseg.hu 

+36 20 974 6601 

 

  www     www.websiker-ugynokseg.hu 

 

 Websiker ügynökség a facebookon 

.Alapfokú online marketing ötletek 
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