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EITC/WD/EWP

Elementor dla WordPress
Szczegółowa zawartość programowa kursu (15 godz.):

Pierwsze kroki
strona docelowa krok po kroku
praca z Elementorem
budowanie strony docelowej za pomocą Elementora
responsywność mobilna za pomocą Elementora
publikowanie i zapisywanie strony jako szablonu

Dalsze kroki w WordPressie dzięki Elementorowi
wprowadzenie
uniknięcie 6 typowych błędów
tworzenie jednostronicowej witryny internetowej w WordPress
tworzenie naklejek GIF wmacniających wpisy na Instagramie
zbudowanie podstawowego sklepu internetowego
rozwiązywanie problemów związanych z responsywnym projektowaniem stron internetowych za
pomocą Elementora
lista kontrolna SEO na stronie dla Elementora
od narzędzi projektowych po WordPress
projektowanie menu nawigacyjnych dla WordPress
budowanie lejka sprzedażowego w WordPressie z Elementorem
tworzenie multisite na WordPress
konfigurowanie środowiska przejściowego dla witryn WordPress
przekształcenie dowolnej witryny WordPress w sklep internetowy za pomocą Elementora
wybór najlepszych darmowych wtyczek do WordPressa
pisanie udanych postów na blogu
przyspieszenie witryn WordPress
przekształcanie projektów szablonów
dodawanie niestandardowych czcionek na WordPress za pomocą Elementora
pisanie propozycji projektów internetowych
projektowanie skutecznych przycisków dla WordPress
3 powody, dla których warto wybrać narzędzie do tworzenia motywów zamiast motywów
tworzenie strony internetowej kursu online
wykorzystanie narracji w projektowaniu stron internetowych
optymalizacja stron internetowych pod kątem generowania leadów
wskazówki dotyczące tworzenia odnoszącego sukcesy kanału YouTube
budowanie osobistej marki poprzez społeczności internetowe

Praca z Elementorem Pro
wprowadzenie
omówienie witryny portfolio
rozpoczęcie pracy z Elementor Pro
budowanie nagłówka
stopka i system projektowania
omówienie Elementora
budowanie strony głównej
optymalizacja serwisu dla urządzenia mobilne
budowanie szablonu dla projektów
projektowanie postów za pomocą Elementora
budowanie strony portfolio
tworzenie strony o sobie
budowanie wyskakującego okienka formularza kontaktowego
podsumowanie i wnioski

Kreator formularzy Elementor
tworzenie formularzy WordPress za pomocą Kreatora formularzy Elementora
tworzenie wieloetapowych formularzy
tworzenie wyskakujących okienek formularza generującego leady
tworzenie wyskakujących okienek formularza subskrypcji
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tworzenie wyskakujących okienek formularza logowania
przekierowanie na stronę z podziękowaniami Lottie Widget
wysyłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem w WordPress za pomocą Elementor Pro
najlepsze praktyki dotyczące projektowania formularzy
używanie dynamicznych parametrów żądania w WordPress
tworzenie formularza kontaktowego inline w WordPress z Elementor Pro

Efekty ruchu w Elementorze
wprowadzenie do efektów ruchu w Elementorze
dodawanie animacji śladu myszy do sekcji bohaterów w Elementorze
tworzenie wyskakującego okienka z efektem śladu myszy w Elementorze
tworzenie animowanego efektu tekstowego w Elementorze
używanie punktów kontrolnych X i Y z efektami ruchu w Elementorze
budowanie strony docelowej przy użyciu efektów ruchu
używanie ustawień punktu widzenia efektów ruchu w Elementorze
dodawanie efektów przewijania do serwisu
tworzenie iluzji ruchu obrazu w Elementorze
dodanie efektu paralaksy do sekcji bohatera w Elementorze

Kreator motywów Elementor
ustawianie warunków
zawartość dynamiczna
tworzenie lepkiego nagłówka na WordPress
tworzenie stopki WordPress
tworzenie szablonów nagłówków WordPress
tworzenie niestandardowej strony 404
wprowadzenie szablonu strony 404 Elementora
dostosowywanie stron wyników wyszukiwania
wizualny sposób projektowania blogów w WordPress z jednym postem i narzędziem do tworzenia
archiwów
tworzenie szablonu pojedynczej strony
zaprojektowanie szablonu archiwum
tworzenie szablonu strony 404
tworzenie kompletnej witryny WordPress z zestawami Elementor i narzędziem do tworzenia
motywów
specjalny Czarny Piątek - tworzenie monstrualnego wyskakującego okienka
tworzenie szablonu strony wyników wyszukiwania
tworzenie szablonu pojedynczej strony
tworzenie szablonu strony 404
tworzenie szablonu stopki
tworzenie szablonu pojedynczego posta
tworzenie szablonu nagłówka
tworzenie szablonu pojedynczego produktu
tworzenie szablonu archiwum
tworzenie szablonu archiwum produktów

Kreator wyskakujących okienek Elementor
Wtyczka Elementor Popup WordPress
tworzenie wyskakującego okienka koszyka
tworzenie przycisku wywołującego wyskakujące okienko po kliknięciu
wyskakujące okienko (warunki, wyzwalacze, zaawansowane reguły)
tworzenie responsywnego menu w WordPress za pomocą wyskakujących okienek
tworzenie wyskakującego okienka z powiązanymi postami
tworzenie wyskakującego okienka dla strony archiwum sklepu WordPress
tworzenie wyskakującego okienka formularza logowania w WordPress za pomocą Widżetu
logowania Elementora
tworzenie wyskakującego okienka odliczania paska powitania
tworzenie wyskakującego okienka blokady treści
tworzenie wyskakującego okienka formularza subskrypcji
tworzenie wyskakującego okienka interakcji z użytkownikiem
tworzenie wyskakującego okienka zamiaru wyjścia
tworzenie specjalnego wyskakującego okienka walentynkowego
tworzenie wyskakującego okienka zgody na pliki cookie
tworzenie wyskakującego okienka w Elementorze krok po kroku
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