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ONLINE KAPCSOLATTARTÁS A KÖZÖSSÉGEDDEL
Erre a feladatra a közösségi média platformok a legalkalmasabbak.

FACEBOOK NYÍLT CSOPORT
Ha van egy jó témád, melyhez rendszeresen készítesz tartalmat, akkor ideális a nyílt
csoport, mert azt mások is láthatják és könnyedén bekapcsolódhatnak, amikor a
facebook a virtuális térben bedobja idegeneknek is a csoport lehetőségét. Fontos
az interaktivitás az első perctől fogva. Rendszeresen készíts tartalmat és szoktasd
hozzá a követőket ahhoz, hogy számíthatnak rád. DE! FONTOS! Kérdezz, kérj
véleményt, hozzászólást, visszajelzéseket rendszeresen, mert nagyon el tudnak
kényelmesedni a követők, ha megszokják, hogy csak te tolod a szekeret!

FACEBOOK ZÁRT CSOPORT
Ezt akkor szoktuk alkalmazni, ha prémium közösség számára szeretnél egy zárt
megosztást. Hogy neked mi a prémium vagy VIP tartalom, az a te üzleti
modelleden múlik. Lehet egy saját tréningeden résztvevők zárt csoportja,
ahol a tréning után lehet megosztani és kérdezni tőled vagy egymástól.
Lehet a zárt csoportod egy kíváncsiság felkeltő eszköz is ahova nem
mindenkinek van bejárása és ettől lesz még vonzóbb a csoport. Teheted az
embereket büszkévé is mert ide tartoznak. Ez a te stratégiád része kell, hogy
legyen, te döntsd el mire használod majd.

E-MAIL/ HÍRLEVÉL
A hírlevélfeliratkozások korszaka szerintem lejárt. Annyira nagy a virtuális zaj
a térben és annyian árasztanak el rendszeres információval, hogy szerintem
az emberek már immunisak, sőt elutasítóak egy újabb hírlevéllel szemben. Az
e-mail listád bővítését ezért most már ingyenesen letölthető anyagokkal
tenném a helyedben. A listádon lévő e-mail címekkel való bajlódást sem kell
végig csinálnod, mert manapság már mindenki az automatizált
levelezőrendszereket használja, ahol 1 -2 kattintással levelet tudsz küldeni
mindenkinek, aki a listádon van. Érdemes ebbe a témába beleásnod
magad, mert célzott levelekkel viszont nagyon jó eléréseket lehet produkálni.
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Az outlook, gmail és a többi levelezőszerver, nem engedélyez csoportos levélküldést
egy bizonyos szám felett, hanem spam mappába és fekete listára teszi az email
címedet inkább. Ezért tért minden vállalkozó, akinek listája van át az email levelező
rendszerek használatára, mert ott garantálva van, hogy minden kiküldött levél célba
is ér. Az automatizált levelezőrendszereknek további előnye, hogy egy kattintással
lehet különböző – korábban kialakított- listákra kommunikálni és célzottan küldeni
üzeneteket különböző célcsoportjaidnak. Ezzel személyesebbé tudod tenni a
kapcsolatfelvételt is és nagyobb konverziót is tudsz elérni. A másik nagy előnye a
rendszereknek, hogy előre tudsz programozni hetekre levelek kiküldését és függővé
tudod tenni egyes feliratkozásoktól. Ezek a rendszerek megspórolnak neked rengeteg
időt, energiát, hiszen csak egyszer kell átgondolnod mit szeretnél kommunikálni és
hetekig elvégzi a feladatot a rendszer anélkül, hogy neked több gondot okozna.
Magyarországi rendszerek:
www.salesautopilot.hu
www.webgalamb.hu
www.autoresponder.hu
Angol nyelven elérhető profi rendszerek:
www.mailchimp.com
www.aweber.com
www.mailerlite.com
www.convertkit.com
www.getresponse.com
Mindegyik rendszerhez képzési anyag a youtube-on elérhető ingyenesen és a profi
rendszerek pedig saját oktató platformmal is rendelkeznek.

FACEBOOK LIVE
Ha elég bátor vagy a videozáshoz és magabiztos vagy abban, amivel
foglalkozol, akkor a live videozás is nagyon kedvelt dolog. Kérdezhetnek
tőled a követőid és azonnali választ tudsz nekik adni. Ha a live videózás
időpontját előre meghirdeted, akkor készülni is tudnak rá, hogy ott legyenek
követőid a térben. A live-ban az is előnyös, hogy megmarad a hírfolyamban
és ujranézhető bármikor, amikor a csoportba látogat valaki.
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SKYPE / WHATSAPP / VIBER / MESSENGER
Ingyenes kapcsolattartásra kiválóan alkalmasak ezek a csatornák. Sem
neked, sem nekik nem kerül pénzbe a kapcsolódás, mert bármikor
ingyenesen beszélgethettek ha van wifi a közeledben. Én nagyon gyakran
használom ezeket a platformokat attól függően, kinek mi az ami a
rendelkezésére áll. Minden platformon van kamera bekapcsolási lehetőség,
de ha nem vagy „szalonképes”, akkor csak hang bekapcsolása is elég és
tökéletes általában a hangátvitel is.

KISEBB CSOPORTOS ÉLŐ TRÉNING, ÖSSZEJÖVETEL

1. ZOOM.US
Amennyiben élő videós, kis csoportos tréningben gondolkodsz, ahol esetleg az is
fontos, hogy a résztvevőket láthasd, kérdezhessenek tőled vagy akár egymástól is,
akkor a Zoom alkalmazás ideális. Ha a tréning nem haladja meg a 40 percet, akkor
ingyen is használhatod.
A Zoom alkalmazással is tudsz képernyőt megosztani vagy bármilyen prezentációt
futtatni, vagy egy file-t vagy internetes oldalt megmutatni a közönségnek, csak úgy,
mintha személyesen lennétek egy szobában és úgy mutatnád meg amit szeretnél.
Ha ingyenes csoportos tréninget tartasz, akkor javaslom, hogy készíts egy
regisztrációs oldalt, ahol a résztvevők email címeit begyűjtöd, máskülönben nem
fogod tudni, hogy kinek adtál már ingyenesen szolgáltatást és nem fogsz tudni
később kommunikálni hozzájuk.

2. SKYPE
Rendkívül elterjedt platform, amely ingyenesen használható kisebb összejövetelek
szervezésére. Felvételt is készíthetsz és megoszthatod a képernyődet, ha arra van
szükség. Szeretik sokan, egyszerű a használata és a legtöbb embernek le is van
töltve.
www.skype.com
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3. GOTOMEETING.COM
Vannak platformok angol nyelven, melyek az online megbeszélés minden igényét
kielégítik és cloud alapon működnek, magyarul nem kell futtatni semmit a gépeden,
hanem egy kattintással lehet kapcsolódni. Ha beszélsz jól angolul, akkor élvezheted
a legmodernebb technológiát angolul.
www.gotomeeting.com

ONLINE WEBINÁRIUM
A webinárium egy új kifejezés a szótárban: online profi előadást jelent. 3 dologban
különbözik az online előadószobától, - ahol lehetnek sokan is és 2 ember is - :
Használhatsz prezentációt, videóbejátszást, kérdőíveket tehetsz fel
Olyan marketing promócióra is van lehetőség, melyet beépíthetsz az előadás
közben a programodba és automatikusan megjelenítheted a hallgatóság számára.
A résztvevőket úgy tudod aktívvá tenni, hogy írhatnak kérdéseket és azonnal
reagálhatnak a kérdéseidre, de te nem látod őket.
Vannak tökéletesen kidolgozott online webinárium platformok, melyek angol
nyelven érhetők el és könnyedén beállíthatók. Kétféle platform létezik: a cloud
alapú, melyben meghirdetett webináriumra 1 kattintással be tudsz csatlakozni és
nem kell letölteni hozzá semmilyen programot. A másik típusú platform a letölthető
platform, amely 2 kattintással futtat egy rendszert a gépeden és utána történik az
összekapcsolás. Mindkét platformot rengetegen használják.
Cloud alapú platform:
www.webinarjam.com
www.gotowebinar.com
Letölthető platform:
Itt limitáltak a marketing promóciós lehetőségek, de nagyon sokan használják ezt a
programot webinárium megtartására, mert be lehet hozni a résztvevőket a képbe és
interaktívan tudsz velük videoképen keresztül beszélgetni.
www.zoom.us
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ÖRÖKZÖLD ONLINE WEBINARIUM

Mi is az az örökzöld webinárium? Az a webinárium, amelyet felveszel, megvágsz és
elérhetővé teszed automatizálva egy kampány keretein belül. Vannak online
platformok, ahol egyszer kell beállítanod mindent, feltölteni az általad készített
webináriumot, elkészíteni helyben a feliratkozási oldalt, arculatot adni neki és
beállítani, hogy mikor lehessen azt megnézni, választást adni a nézőknek az
időpontok tekintetében. Egyszeri időbefektetés és utána addig hozza neked az új
email címeket, potenciális vásárlókat, amíg kampányod van és az idesöprögeti az
embereket. Ez a platform ideális kiszolgálója azoknak, akik passzív bevételben
gondolkoznak.
www.easywebinar.com
www.everwebinar.com
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ONLINE TUDÁSANYAG/TANANYAG/ KURZUS GYÁRTÁSA

INGYENES CSALIK, TUDÁSANYAGOK GYÁRTÁSA LETÖLTÉSRE ÉS LISTAÉPÍTÉSRE
A mai világban sokkal népszerűbbek a hírlevélnél az ingyenesen letölthető
behúzó termékek, tudásanyagok, szakmai néven a csalik.
Csalik lehetnek
egyszerű dokumentumok a témáddal kapcsolatban
megoldások 1 bizonyos problémára
módszerek
kérdésekre válaszok
témabevezetők a világodba
mankó, GPS valahova való eléréshez
lépésről lépésre útvonal
e-könyv
hanganyag
prezentáció
videó
Csak rajtad múlik, melyik technológia az, melyet bátran megtanulsz kezelni.

EGYSZERŰ WORD DOKUMENTUM LETÖLTÉSE

Ha pusztán írásos szöveget szeretnél letölthetővé tenni, esetleg előre
kidolgozott témát, szerződést, tudásanyagot, akkor először védd el a kész
dokumentumot pdf formátumban is és azt töltsd fel a Wordpress oldalad
médiatárába. Aztán kérj egy ici pici számítógépes segítséget valakitől, hogy
hogyan is lehet olyan oldalt gyártani, ahonnan ez a dokumentum letölthető.
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Ha tudod hogyan lehet kezelni a wordpress irányítópultját, akkor hozz létre
egy egyszerű oldalt, ahova a page-builder-en keresztül beépítesz egy olyan
modult amely média kezelésére alkalmas.
Aki megtanulja kezelni a
Wordpress oldalak irányítópultját, annak ez egy két kattintásból megvan,
nem kell hozzá semmilyen alaptudás számítástechnikai programozásból.

HANGANYAGOK LETÖLTHETŐVÉ TÉTELE

HANGANYAG FELVÉTELE

Manapság
a
technológia
olyan
fejlett,
hogy
kiváló
minőségű
hangfelvételeket tudsz készíteni akár az okos telefonod diktafonjával is. A
mikrofon lehet belső, vagy vásárolhatsz külső mikrofont is a jobb minőségű
hangfelvétel elkészítéséhez.
5000 Ft-os nagyságrendű a befektetés és
tökéletes minőséget tud produkálni.

HANGANYAG EDITÁLÁSA

A telefonból szinkronizálással átkerül gépedbe a hangfile, majd ingyenesen
is letölthető audio editor programok egyikével meg tudod vágni a kapott
hanganyagot.
Ha van gyermeked, akkor igazi kihívás lehet neki a
hanganyag editálás, hiszen a gyerekek kiválóan kezelik a video editor és a
hang editor programokat egyaránt. Ha nincs aki családon belül segítsen,
akkor kérj meg egy ismerőst, aki tud ilyen programot kezelni, hogy mutassa
meg neked azt a 2 funkciót, melyre szükséged van: a vágás és a
hangszabályozás. Annyira felhasználóbarát szoftwerek vannak manapság,
hogy 1 óra leforgása alatt meg lehet ismerni működésüket és felhasználó
szinten tudod használni azonnal ezket a programokat.
Nekem apple gépem van ezért a számomra elérhető hang editor az a
GARAGEBAND, amely telepítve volt a gépemen, de az APPSTORE-ban
rengeteg lehetőség van fillérekért audio editort választani.
Ugyanígy
javaslom az android gépeken az APP áruházban való keresést.
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HANGANYAG ELÉRHETŐVÉ TÉTELE LETÖLTÉSRE

A hanganyagokat vagy saját médiatárba töltsd fel vagy egy speciális
hanganyagtároló szerveren tárold. ( Az audio hosting szolgáltatókról a
későbbiekben találsz információt ha érdekel a tananyaggyártás téma alatt.)
Kezdetben elég a saját médiatár is, ne bonyolítsd az életedet. A vágott
hanganyagot
fel kell töltened a saját weboldalad médiatárába,
elkészíteni azt az aloldalt, amelyről elérhetővé teszed azt,
hozzárendelni egy olyan blokkot page builderrel az oldalhoz, amely média
feltöltésre alkalmas
és bejelölni a blokkon belül a hanganyagot a médiatárban.
Nem olyan bonyolult ez, mint amennyire annak hangzik így leírva. Ha egyszer
beleállsz és megismered a lépéseket, nagyon könnyen el tudsz navigálni az
irányítópultodban a weboldalad hátsó felületén és magad szerkeszteni az
aloldalakat és újabb oldalakat melyekre szükséged lesz.

PREZENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSE
Ha nem vagy még kész a videofelvétel készítésére, de profibb anyagot
szeretnél készíteni, mint a pdf dokumentum, akkor van lehetőség
prezentációt is készíteni és azt vagy pdf-ként letölthetővé tenni, vagy
képernyőrögzítéssel a benne található diákról beszélni.
Prezentációkészítésre a legtöbben a Powerpoint programot használják vagy
a PREZI nevezetű programot.
Mindkettő használatával kapcsolatban ingyenesen elérhető oktatóanyagok
állnak rendelkezésre youtube-on.
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INGYENES POWERPOINT SABLONOK

Ha nem elég kreatív és választékos a gépedben rendelkezésre álló powerpoint sablonválaszték, melyet automatikusan felajánl a számítógép a
szerkesztés kezdetekor, akkor írd be a google keresőbe, hogy „ ingyenes
power-point sablonok, vagy angolul free power-point templates és rengeteg
forrást fog feldobni a kereső neked. Válogathatsz ízlésednek megfelelően
előre grafikailag megtervezett sablonkészletből és letöltheted gépedre saját
használatra. Érdemes kreatívban egyedinek lenni ezekkel a lehetőségekkel,
mert nagyot tud emelni a prezentációd színvonalán a grafika.

KÉPERNYŐRÖGZÍTÉS

Ha a képernyődön keresztül szeretnél valamit szemléltetni, akkor bizonyos képfelvevő
szoftverekkel tudod monitorod képét és mellé a beszédedet is rögzíteni. Ezek közül
néhány:
Open Sancore – (ingyenes)
Wiz Teach – (ingyenes)
Camstudio (ingyenes)
Snagit (fizetős)

VIDEO FELVÉTELE

Ha van sok tartalmad és magabiztosan tudsz a kamerába beszélni, akkor a
leghatásosabb módja a csali készítésnek a videó csali. Itt megismerhetnek
téged, kialakulhat egy belső bizalom és könnyebben jönnek veled tovább
oda, ahova invitálod az embereket.
Videókészítéshez használhatod a
mobiltelefonodat, kamerát vagy pedig számítógépedet is.
Felvételeidet készítsd el minél nagyobb felbontásban, de minimum 720 pixelben. A
modern videókamerák, HD webkamerák, fényképezőgépek, vagy a legtöbb
okostelefon is képes már a kiváló képminőség elkészítésére.
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MIKROFON

Hang rögzítésére feltétlen használj külső mikrofont. Érdemes beruházni egy egyszerűbb
USB-s mikrofonba, hogy a hangok tiszták és zajmentesek legyenek. A kiváló
hangminőség nagyban hozzájárul a kurzusod sikeréhez, hiszen a videók alatt szinte
folyamatosan beszéd hallatszik. Nagyon zavaró tud lenni, ha nem megfelelő a hang
minősége.

VILÁGÍTÁS

Fontos a megfelelő fényviszonyok kialakítása is. Felvételeid legyenek végig jól
láthatóak, egyenletesen világosak. Ehhez nem szükséges drága felszerelés, otthoni
lámpákkal is könnyedén meg lehet oldani.

HELYSZÍN

Keress egy nyugodt, csöndes helyet a felvételek elkészítéséhez! Lehetőleg
babasírástól, kutyaugatástól, madárcsicsergéstől és a szomszéd fűnyírójának zajától
mentes helyszínt próbálj meg találni!

VIDEO EDITÁLÁSA/ UTÓMUNKA

Ha elkészítetted a kurzusvideók nyersanyagait, szükséged lesz egy kis finomításra is. A
felvett anyagok megvágására sok program nyújt megoldást, ezek közül
összegyűjtöttem néhányat számodra:
Youtube studio ingyenesen elérhető
Windows Movie Maker (ingyenes)
Lightworks (ingyenes)
Adobe Premier Pro (fizetős)
Animoto.com (fizetős)
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AVS Video Editor (fizetős)
Sony Movie Studio (fizetős)
Camtasia (fizetős)
Apple gépeknél pedig a SAFARI
A programok használatához számtalan segédanyagot lehet találni az interneten,
youtube-on vagy a gyártó honlapján is.

VIDEO ELÉRHETŐVÉ TÉTELE LETÖLTÉSRE

Ha nem túl hosszú videoról van szó, akkor egy párat elbír belőle a
weboldalad szervere, de ha sok videóban gondolkozol később akkor
javaslom, hogy egy video parkoltató vagy hosting szerverre töltsd fel
videóidat. Így nem lassítja be weboldaladat és állandó és gyors streaming,
letöltést tesz lehetővé.
Videóidat feltöltöd a médiatárba és az elkészülő aloldalba page-builder-el
behúzol egy youtube media blokkot, ahova feltöltheted videód linkjét, vagy
beágyazó kódját.
Video parkolásról a későbbiekben beszélek a tananyaggyártás címszó alatt.
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FIZETETŐS TUDÁSANYAGOK, KURZUSOK GYÁRTÁSA – TARTALOM
STRUKTURÁLÁS

A fizetős kurzusok gyártása tartalom strukturálás szempontjából már sokkal
komplexebb átgondolást igényel, míg a gyártás technikai kivitelezése
hasonló az ingyenesen letölthető tartalmak gyártásához.
Fizetett kurzusok készítésének elkezdése előtt összeállítottam neked egy 8
videoból álló egyenként 2 perces videokurzus sorozatot ingyenesen,
javaslom kattints a linkre és nézd meg, mert sok hasznos dolog van benne.

https://www.teimelzita.hu/online-tudasmegosztas/

Amennyiben szeretnéd tudni, hányféle online kurzus is létezik és mi azoknak
a jellegzetessége, akkor kattints a linkre, mert ez a tudás már a
tartalomgyártásról szól és nem ennek a kézikönyvnek a tartalmát képezi.
Egy 30 perces webináriumban mesélek neked a tartalomgyártásról, melyet
itt tekinthetsz meg:

https://www.teimelzita.hu/onlinekurzus-webinarium-feliratkozas/

Ha szeretnél szakmai tanácsot saját online kurzusod készítésével
kapcsolatban, ötleteket a kivitelezésre, saját márkádhoz igazított egyedi
online kurzuskivitelezési megoldásokat, akkor vedd fel velem a kapcsolatot,
mert egy egész csapat áll mögöttem, amely a kurzusgyártás bármelyik
szakaszában tud neked segíteni legyen az ötletelés, tartalomstrukturálás,
tartalomgyártás, tartalommegosztás és grafika.
Ha szeretnél egy ingyenes beszélgetést velem a témában, akkor írj nekem:

kapcsolat@teimelzita.hu
A kurzuskészítést korábban passzív bevételszerzésként propagáltam és jó
befektetésnek tartottam. Ma annyiban változik a helyzet, hogy a koronavírus
okozta karantén miatt nincs is más választásunk, mint online kurzusban
gondolkozni, ezért a legjobb befektetésnek érzem a jövő szempontjából a
témában való elmélyülést és a lehetőségek kiaknázását.
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ONLINE KURZUSOK LEGYÁRTÁSA, KIVITELEZÉSE
Ha megvan a struktúra és a kurzus minden modulja, leckéje tartalom
szempontjából megszületett, akkor jöhet annak kitalálása, hogy hogyan
legyen mindez kivitelezve.

KURZUSHOZ TARTOZÓ GRAFIKA
A kurzus értékét és eladási árát jelentős mértékben meghatározza az, hogy
mennyire esztétikusan van kivitelezve. Jó hírem van!
Nem kell méregdrága grafikust alkalmazni ahhoz, hogy
-

hangulati elemekkel, érzelmeket mozgató fotókkal tűzdeld meg
prezentációdat,
hogy vonzó borítót tervezz
hogy legyen egységes arculata a különböző moduljaidnak
és hogy profin el tudd adni a kurzust, készíts neki 3D látványtervet.

Ezt mind egy helyen ugyanis meg lehet tervezni előre gyártott, de személyre
szabható sablonok segítségével ingyenes vagy nagyon alacsony
befektetéssel. A legtöbbet használt segédeszközöm ugyanis egy online
tervező program, amelyben minden előforduló marketing anyag tervezésére
van lehetőségem és pillanatok alatt tudok készíteni belőle 3 változatot is az
arculattervekre. Meg tudom mutatni munkatársaimnak a változatokat és
amelyik a leginkább tetszik másoknak, azzal szoktam tovább tervezni.
Javaslom, hogy próbáld ki ezt a programot:
www.canva.com

BONYOLULTABB GRAFIKAI TERVEZÉST IGÉNYLŐ FELADATOK
Létezik olyan közösségi tervező portál, ahol sok tervező várakozik
munkavégzésre és többen indulnak versenybe kegyeidért és azért, hogy
nekik fizess. Ezek a közösségi oldalak viszonylag elérhető áron profi tervezést
kínálnak nagyon rövid idő alatt. Csak leadod mire van szükséged, megadja
a rendszer a kb árajánlatot, leveszi a kártyádról az összeget, te kapsz
legalább 3 de lehet, hogy több ötlettervet a kért grafika megvalósítására és
a rendszer annak a tervezőnek fog fizetni, akinek a tervét elfogadod és viszed
tovább.
www.99designs.com
www.fiverr.com ( ez a portál nem csak grafikai tervezést vállal, hanem
website tervezést is)
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KURZUS TARTALMÁNAK LEGYÁRTÁSA, KIVITELEZÉSE
Itt ugyanazok az információk lesznek fontosak, melyeket már korábban
megosztottam az ingyenes tartalomgyártás során. Kérlek lapozz vissza és
onnan vedd ki azt, ami neked fontos és használható.

KOMPLEXEBB ONLINE TANANYAG/ KURZUS MEGOSZTÁSA
HAZAI TANANYAGMEGOSZTÓ:
A legismertebb magyar online oktatási felület a WEBUNI.
Ingyenesen
regisztrálhatsz és feltöltheted a tananyagod, modulokba, leckékbe
rendezve. Megadhatod az árát és élesítheted is, hogy azonnal vásárolható
legyen. A szolgáltatásnak nincs havidíja, ráadásul, ha ezt használod akkor
nem kell, külön a megrendelési és fizetési folyamatról gondoskodnod. Viszont,
minden egyes tanfolyam eladás után a WEBUNI jutalékban részesül. A jutalék
pontos összegét az ÁSZF tartalmazza de ez felmehet 30%-ig is. Ennél a
platformnál a vásárlóid listája a Webuni-nál lesz és ő kezeli az értékesítést.
Sajnos nem lesz a kezedbe a tananyagvásárlók listája és nem fogsz tudni más
ajánlatot küldeni nekik az automatizált levelezőrendszereden keresztül, mert
nincs integrálva a rendszer még vele.
Amit meg tudsz tenni viszont a hallgatóiddal, hogy a tananyaggal
kapcsolatos kérdéseikre, melyet a platformon tesznek fel, ott válaszolsz.
www.webuni.hu

KÜLFÖLDI TANANYAGMEGOSZTÓK A LEGSZÉLESEBB KÖRŰ IGÉNYEK
KISZOLGÁLÁSÁVAL ANGOL NYELVEN BESZÉLŐK SZÁMÁRA:

Amikor a nemzetközi platformokkal ismerkedtem, akkor döbbentem rá, hogy
milyen fantasztikusan kidolgozott és átgondolt rendszerek vannak ebben a
témában. A következő programokra havi előfizetéssel lehet regisztrálni, nem
kell fejlesztőt kérni semmihez és egyből kitárul egy olyan világ, amely szinte
bármilyen
igényedet
ki
fogja
elégíteni
a
tananyagmegosztással
kapcsolatban.
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Mire gondolok?
-

-

Feltehetsz tartalmat video, pdf, hang-file és dokumentum formában is
Modulokba és leckékbe rendezheted őket
Időzítheted azt, hogy mikor lehessen megnyitni a modulokat
Beszélgethetsz a hallgatóiddal fórumon keresztül
Vizsgakérdéseket is adhatsz nekik a következő szintre lépés előtt
Készíthetsz kérdőívet, tesztet, melyet ki kell tölteniük
Megjelenítheted az összes online kurzusodat mindenki számára, de
megnyitni csak az tudja majd, aki előfizetett a kurzusra
Regisztrálhatsz a rendszerbe együttműködő partnereket, akik a te
kurzusodat tovább értékesíthetik és árrést szabhatsz meg mennyit adsz
nekik jutalékba.
Összekötheted a platformokat automatizált levelezőrendszereddel,
hogy később ajánlatot tudj küldeni hallgatóidnak és benne lehessenek
az info áramlásba, melyet másoknak is küldesz.

Ezek csak a főbb paraméterek, melyeket tudják a rendszerek, amiket most
felsorolok.
A legnagyobb ilyen tananyagmenedzselő és megosztó
platformok a nemzetközi piacon:

www.kajabi.com
A legnagyobb és legdrágább platform a tananyagmegosztó piacon.
Nem csak tananyagmegosztásra alkalmas, hanem integrálva van benne a
levelezőrendszer és a weboldal készítés is.

www.thinkific.com
Ezt a platformot volt lehetőségem kitanulmányozni csapatommal együtt.
Kiváló felület. Olcsóbb valamivel, mint a Kajabi és nagyon profi. Bármit meg
tudsz rajta valósítani.
Ha ezt a platformot választod és a platform beállításaihoz segítségre van
szükséged, akkor keress meg emailben és tudok neked ajánlani szakembert
a csapatomból, aki ért hozzá és gyorsan saját arculatodra tudja alakítani a
platformot.
Referencia: https://www.teimelzita.hu/digitalmarketingteam/
E-mail címem: kapcsolat@teimelzita.hu
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www.teachable.com
A legismertebb külföldi platform, árban a legelérhetőbb. Nagyon sokrétűen
használható, minden funkcióval rendelkezik, amire egy online oktatónak csak
szüksége lehet, ráadásul nagyon könnyű használni és abszolút egyszerű,
igényes, szép a tanulói felülelet is. Ez a szolgáltatás havi díjas illetve bizonyos
funkciók után jutalékot is kaphat a Teachable. Az alap csomag díja: 39
dollár/hó, éves előfizetés esetén 29 dollár/hó. Ha nagyban gondolkozol
mindenképpen megéri.
Bár angol nyelven elérhető a platform, de a teljes szövegezését át tudod írni
magyarra, így a tanulóid számára is biztosított a szuper felhasználói élmény.
A Teachable-ben is van, természetesen beépített megrendelési és fizetési
folyamat, vagyis lebonyolítja az egészet helyetted, így akár folyamatosan is
érkezhetnek a tanulók, minden fennakadás nélkül.

EGYSZERŰ TANANYAGMEGOSZTÁSOK, DE MŰKÖDNEK

SAJÁT WEBOLDAL

A legegyszerűbb megoldás, ha saját weboldaladra töltöd fel a
tananyagodat. Készítesz neki egy aloldalt, adsz neki egy egyedi url nevet,
elkészíted a page builderrel az oldalt, ahonnan letölthetik és már mehet is a
tananyag kifele. Ha akarod lehet hozzá password védelmet tenni és azt
kiadhatod mindenkinek aki megveszi az anyagodat. A hátránya ennek a
megoldásnak, hogy itt nem nagyon tudsz modulokban godolkodni, csak
leckékeben, melyek első szinten elérhetőek, de ha nem túl bonyolult
tartalomban gondolkozol, akkor ez is teljesen használható.
Ha
videokurzusban gondolkozol, akkor figyelj oda mekkora a szerver tárhely
kapacitása mert ha minimum csomagod van, akkor lehet, hogy belassítja
majd a weboldalad megnyitását. Ha nagyobb a tárhelyed, akkor egy két
videokurzust biztosan el fog bírni a rendszer a szervereden is.
Referencia
én
hogyan
oldottam
https://www.teimelzita.hu/online-tudasmegosztas/
Ha
szükséged
van
segítségre
kapcsolat@teimelzita.hu

a

meg

témában,

saját

akkor
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WORDPRESS OLDAL ÉS PLUGIN/BŐVÍTMÉNY
Ha Wordpress alapú oldalad van, akkor több ingyenes és fizetős bővítmény
közül is tudsz választani, melynek segítségével tanulói felületet tudsz
létrehozni, kialakítani, hozzákapcsolni az oldaladhoz.
https://hu.wordpress.org/plugins/simple-membership/

VIDEO-HOSTING
Vannak videok parkoltatására alkalmas platformok, melyek minimális díj
fejében fogadják nagyobb adatmennyiségű videoidat és havi díj fejében
biztosítják a szélessávú letöltési lehetőséget 24/7-ben. Fontos, hogy azonnali
hozzáférése legyen videotartalmadhoz annak, aki vásárol tőled. Az ezen a
platformon tartott videoknak van mindig egy beágyazó kódja, amely
könnyen elérhető és behelyezhető a weboldalad megfelelő blokkjába,
amennyiben ott szeretnéd videokurzusodat megjeleníteni.
www.youtube.com
www.vimeo.com

AUDIO – HOSTING
Ugyanez vonatkozik az audio file-ok megosztására is. Vannak platformok,
ahol lehet őket tárolni és a kódot beépíteni saját weboldalad megfelelő
blokkjába. Ha hanganyag kurzusban gondolkozol, akkor mindenképp ezt
javaslom.
Ha szükséged van gyorstalpalóra az audio-hosting beállításokhoz, akkor
keress nyugodtan a kapcsolat@teimelzita.hu oldalon.
Referencia én hogyan is csináltam: https://www.teimelzita.hu/inspiradio/
www.soundcloud.com
www.podbean.com

FACEBOOK ZÁRT CSOPORT
Bizony, ebben az esetben is jó barátod lehet a Facebook zárt csoportja. Ha
tanulói csoportot hozol létre, akkor feltöltheted ide is leckénként az
anyagokat. Természetesen csak azt engeded majd be, aki már kifizette a
tandíjat.
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AZ ONLINE TANANYAGOK MEGRENDELÉSE ÉS FIZETTETÉSE
Ha nem külsős platformot használsz, akkor a következő lehetőségeid vannak,
hogy minél jobban automatizálni tudd a megrendelési és beengedési
folyamatokat.

MEGRENDELÉS
A legegyszerűbb, amit tehetsz, hogy emailben, messengeren vagy a
honlapodon elhelyezett űrlapon fogadod a megrendeléseket. Előre megírt
sablon válaszban küldöd a díjbekérőt és, a befizetés után még egy körben a
tanfolyam elérési linkjét + a jelszót és a számlát.
Ha nem szeretnél ennyit bíbelődni minden egyes tanulóval, akkor online
fizetési felületet is tudsz használni. Wordpress alapú honlap esetén, van rá
lehetőséged, hogy ingyenes Woocommerce webáruház bővítményt telepíts
az oldalra, hogy meg tudd oldani a megrendelés, fizetés automatikus
folyamatait.
www.woocommerce.com

ONLINE SZÁMLÁZÁS
Ha még a számlázással sem akarsz bajlódni, akkor köss be online számlázót is
a rendszerbe.
www.billingo.hu

www.szamlazz.hu

ONLINE FIZETÉS
Van az OTP-nek SimplePay-es bankkártyás fizetési megoldása, a CIB banknak
is és a K H banknak is bankkártyás megoldása fizetésre. Nem kell, hogy a
számlád náluk legyen, igényelheted a fizetőkaput anélkül is. A fontos, hogy
a céged papírjai rendben legyenek, mert be kell nyújtani a
cégdokumentumokat és ellenőrizni fogják céged hitelességét és
fedhetetlenségét.
Az online számlázást minden magyar fizetőkapuval
összekötheted.
További egyre közismertebb, elfogadottabb és nemzetközi utalásokat is
bonyolító online fizetőkapu itthon, melyek bekötése gyors és egyszerűbb,
mint a saját bankkártyás fizető rendszer:
www.paypal.com

www.barion.com

www.gopay.com

KISVÁLLALKOZÓK ONLINE MARKETING ESZKÖZTÁRA –
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: TEIMEL ZITA MARKETING TANÁCSADÓ
WWW.TEIMELZITA.HU

19

PROMÓCIÓS ANYAGOK GYÁRTÁSA ÖNÁLLÓAN
KÖZÖSSÉGI MÉDIA BANNEREK, SZÓRÓLAPOK, NÉVJEGYEK
Az egyik legkedveltebb marketing eszközöm a Canva, melyben bármit meg tudok
tervezni 15 perc alatt. Előre gyártott reklámanyagsablonok, fotókönyvtár áll
rendelkezésre korlátlan mennyiségben, melyet saját izlés szerint szabhatok,
módosíthatok, szövegezhetek és bármilyen formátumban le is védhetek. Ami
fantasztikus benne, hogy még azon sem kell gondolkodnom, hogy mekkora
nagyságban tervezzem meg amit szeretnék, mert azt is előre paraméterezi nekem a
Canva szóval csak egyetlen dologra kell figyelnem, hogy esztétikus, minőségi legyen
a tervezésem végeredménye. Sok vállalkozónak tanítottam már a Canva
használatát és fogom is, mert rengeteg időt, pénzt, energiát spórol meg nekem ez a
program. Én a havi előfizetéses verzióját használom, mert sokkal több lehetőséget
ad, mint az ingyenes, de még így is 10.000 Ft körül vagyok grafikai tervezés
befektetésben havonta, ami a marketing költségekbe abszolút bele kell, hogy férjen.
Ha nem így tenném, akkor sok tízezer forintba és rengeteg kommunikációba,
egyeztetésbe és időbe kerülne a grafikai anyagok terveztetése.
www.canva.com
https://www.canva.com/join/tone-contest-result ha ezen a linken keresztül
csatlakozol, akkor kredit pontokat is lehet gyűjteni amit a Canvánál majd jutalomra
válthatsz.

TARTALOM RE-MARKETING, E-KÖNYV GYÁRTÁS, VIDEO HANGANYAG
SZÖVEGESÍTÉSE, VIDEOBÓL HANGANYAG LEGKIVÁLÓBB PLATFORMJA

Az egyik legértékesebb marketing eszköz ez a platform, amely segít nekem a saját
tartalmamat különböző formátumokba átkonvertálni.
Hanganyagból pdf file-t
pdf-ből e-könyvet
videoból e-könyvet
vagy amit és ahogyan szeretnél. Rengeteg időt spórol ez meg neked, és
lehetőséget ad arra, hogy különböző forumokon más és már formában jelentesd
meg mondanivalódat. Saját anyagaidat ujra kiadhatod más formában,
összegyűjtve, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy mindenki hallgatta, nézte videodat,
olvasta blogodat, lehet, hogy ujraformázva ujdonságnak fognak tünni azok az
értékes üzenetek, melyeket korábban más formában már elküldtél a közösségednek.

https://designrr.io/
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ÉRTÉKESÍTÉSI OLDAL KÉSZÍTÉSE
Összeállíthatod profi értékesítői oldaladat Wordpress platformon keresztül saját
weboldaladon és vannak olyan platformok is akik csak az értékesítési oldalak
sablonkészítésére tértek át és azt ajánlják neked alacsony áron havi előfizetési díj
fejében. A legismertebb ilyen platform a Leadpages, de számos más cég kínál
sablonok ezreit ahhoz, hogy pillanatok alatt össze tudj állítani velük egy profin kinéző
értékesítési oldalt feliratkozási űrlappal együtt vagy fizetőkapuval.
www.leadpages.net ( fizetős)
https://www.mailerlite.com/ (ingyenesen is ad szolgáltatást)
www.mailchimp.com

ZÁRSZÓ
Én ezért a tudásért éveket tanultam és sok millió forintot fektettem be különböző
képzésekbe. Most a nagy képet adtam át neked készen tálcán és megspóroltam
neked éveket bolyongás nélkül a virtuális világban. Kérlek tekintsd ezt az anyagot
nagy értéknek és ne osztogasd bárkinek ingyen tovább!
Most jön a Te feladatod, hogy eldöntsd
mivel kezdesz, mert néhány
technológiát neked is meg kell tanulnod
ahhoz, hogy gyorsan és rugalmasan
alkalmazz dolgokat és előbbre juss.
Azért is érdemes megtanulni, mert, ha
Te nem teszed, akkor fizetned kell
folyamatosan azért, hogy más csinálja
meg neked. A Te döntésed, de
legalább most már tudod, hogy mi az,
amit kérhetsz mástól, aki dolgozik
neked. Most már tudod mit nem tudtál
eddig.
Ha szükséged van szakmai tanácsra, akkor keress meg: kapcsolat@teimelzita.hu
Weboldalam: www.teimelzita.hu
Csapatomról, amellyel online kurzusgyártásra szakosodtunk:
https://www.teimelzita.hu/digitalmarketingteam/
Facebook hivatalos oldalam: https://www.facebook.com/TeimelZita.hu/
Facebook vállalkozónői csoportom, ahol rendszeresen osztok meg ingyenes
tartalmakat: https://www.facebook.com/groups/bosegfrekvencia/
Facebook haladó csoportom:
https://www.facebook.com/groups/bosegfrekvenciahalado/
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