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Szkolenie autorskie na poziomie zaawansowanym. 

Charakterystyka 

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą samodzielnie uruchomić w pełni funkcjonalny sklep internetowy oparty na 

wtyczce WooCommerce zaprojektowanej do jednego z najbardziej popularnych na świecie systemów zarządzania treścią 

stron WWW - WordPress. Uczestnicy poznają wtyczkę WooCommerce oraz metody jej konfiguracji, pozwalające na 

samodzielne uruchomienie w pełni działającego e-sklepu. Uczą się dodawać produkty, przypisywać je do kategorii i 

wyświetlać na stronach sklepu w sposób generujący sprzedaż. Poznają zaawansowane narzędzia sprzedaży, jak kupony 

rabatowe czy klasy wysyłkowe, które mogą wyróżnić ich sklep na tle konkurencji. Ponadto, zapoznają się z możliwościami 

pozycjonowania tworzonego sklepu internetowego. 

Podczas szkolenia Uczestnicy mają możliwość obejrzenia paneli administracyjnych WordPress istniejących i działających 

sklepów internetowych, co znacznie poszerza ich wiedzę na temat rozwiązań, które powinni zastosować w konkretnych 

przypadkach. 

Istnieje możliwość zorganizowania tego szkolenia, którego celem będzie utworzenie szkieletu prawdziwego sklepu 

internetowego, który będzie rozbudowany po ukończeniu szkolenia. 

Wymagania wstępne 

Przed przystąpieniem do tego szkolenia, Uczestnicy powinni znać system zarządzania treścią WordPress na poziomie 

średniozaawansowanym (lub ukończyć szkolenie WPZ,wordpress--zaawansowane-administrowanie-serwisami-www: 

WordPress - Tworzenie profesjonalnych stron internetowych). 

 

Korzyści 

Po ukończeniu tego szkolenia, Uczestnicy będą potrafili: 

Zainstalować i skonfigurować system WordPress oraz wtyczkę WooCommerce, tworząc samodzielnie w pełni funkcjonalny 

sklep internetowy. 

Zarządzać produktami, dodając je do bazy poprzez definiowanie ich atrybutów oraz wariantów, a także klas wysyłkowych. 

Zarządzać asortymentem, przypisując produkty do kategorii i wyświetlając je w czytelny sposób na stronach sklepu. 

Importować produkty z istniejących baz w plikach Excela. 

Profesjonalnie przygotować oraz zarządzać zdjęciami produktów. 

Konfigurować zarówno podstawowe, jak i zaawansowane opcje sklepu, jak m.in. stany magazynowe, opcje wysyłki oraz 

płatności, czy kupony rabatowe. 

Integrować sklep z elektronicznymi systemami płatności. 

Profesjonalnie i skutecznie pozycjonować produkty sprzedawane w sklepie internetowym. 

Przygotować regulamin oraz politykę prywatności sklepu. 

Wybrać motyw najlepiej dopasowany do profilu sprzedaży. 

Generować i odczytywać raporty sprzedaży. 
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Czas trwania 

16 godz. lekcyjnych (2 dni), w godz. 08:30-15:30 

Program szkolenia 

Dzień 1 

Instalacja i konfiguracja WordPress. 

Wtyczka WooCommerce. 

- Instalacja wtyczki WooCommerce. 

- Konfiguracja wtyczki WooCommerce. 

Produkty. 

- Zarządzanie produktami. 

- Atrybuty produktów. 

- Warianty produktów. 

- Klasy wysyłkowe. 

Kategorie produktów. 

- Zarządzanie kategoriami. 

- Menu kategorii produktów. 

Importowanie bazy produktów z Excela. 

Zdjęcia produktów. 

- Przygotowanie zdjęć. 

- Zarządzanie zdjęciami. 

Dzień 2 

Ustawienia sklepu. 

- Stany magazynowe. 

- Opcje wysyłki. 

- Opcje płatności. 

- Kupony rabatowe. 

Integracja z płatnościami PayU. 

Rozszerzenia WooCommerce. 

Pozycjonowanie sklepu. 

Regulaminy. 

- Regulamin sklepu. 

- Polityka prywatności sklepu. 

Motywy najlepsze dla sklepu. 

Raporty sprzedaży. 

Cena 

1 340,00 zł netto (1 648,20 zł brutto, w tym 23% VAT) 

Zgłoszenie na szkolenie 

Aby zapisać się na to szkolenie, należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej eduprofi.pl/zapisz-WPS 


