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Нима е възможно от Open 
Source да се печели?





 Статични HTML страници

 “гол” PHP, ASP сайт

Следствието от което е:

 Сайтовете можеха да се правят само от специалисти

 Дори да трябва да поправиш една сгрешена буква, 
трябваше специалист да го направи





 User-friendly (лесен за употреба от не специалисти)

 Гъвкъв с много възможности и лесно добавяне на нови

 Изключително популярен с огромна и активна общност

Следствието от което е:

 Сайтовете могат да се правят от не-чак толкова 
квалифицирани специалисти

 Сайтовете могат да се поддържат от всеки





Как да печелим от Wordpress?
Това, че ни се улеснява работата, не 

означава, че няма нужда от 
специалисти.



 Правене на теми



Какво е необходимо:

 Добър дизайнер

 Програмиране на PHP с добри познания по 
Wordpress

Темите не са просто “дизайн”. Има много 
функции, които са извън дизайна, но са 
важни и могат да продават темата.



 Правене на теми

 Правене на плъгини



Какво е необходимо:

 Програмиране на PHP

 Добри познания по Wordpress

Plugin-а разширява възможностите на 
Wordpress.



 W3 Total Cache

 Broken Link Checker

 Google Analyticator

 Redirection



 Правене на теми

 Правене на плъгини

 Консултантски услуги на база Wordpress



 Трябва да познавате изключително добре 
Wordpress. Какво може да се направи с него 
и как.

 Наемат Ви и плащат за Вашия опит за да 
направите нещо по-специално.



 Правене на теми

 Правене на плъгини

 Консултантски услуги на база Wordpress

 Изработка на сайтове



 Идва клиента и казва “Искам сайт”.

 Вие му давате комплексна услуга, която 
включва: дизайн, връзки с Google Analytics, 
Adwords, AdSense, социални мрежи и 
други.

 Използвате Wordpress за платформа и си 
икономисвате много труд. Готови сте в по-
кратки срокове и клиента е щастлив.



Алтернативата на Wordpress e



 Правене на теми

 Правене на плъгини

 Консултантски услуги на база Wordpress

 Изработка на сайтове

 Реклама



 Рекламата и продажбите са тясно свързани. 

 Не може да продавате ако не се 
рекламирате.

 И няма смисъл да се рекламирате ако не 
продавате.



 Wordpress дава уникалната възможност на 
Open Source да се рекламираш, чрез 
безплатни продукти.

 Качваш теми и plugin-и на wordpress.org и 
ако са наистина добри, ще станат 
популярни. А те като са популярни, ти ще 
си популярен.



 Правите тема или plugin за Wordpress и 
продавате:

1. Чрез ваш собствен сайт
http://www.elegantthemes.com/

2. Чрез специализирани сайтове за теми 
или plugin-и

http://themeforest.net/
http://codecanyon.net/



 Правене на теми

 Правене на плъгини

 Консултантски услуги на база Wordpress

 Изработка на сайтове

 Реклама

 Други



 Не е задължително директно да изкарате 
пари.

 Ако използвате Wordpress за собствения си 
сайт, а Вашия бизнес няма нищо общо с 
Wordpress, то икономията на време (и пари) 
ще е във Ваша полза.



Как можем да изкараме пари 
от Wordpress?



 Правене на теми

 Правене на плъгини

 Консултантски услуги на база Wordpress

 Изработка на сайтове

 Реклама

 Други



Колко мога да изкарам?

И сега, най-важният въпрос



Това все пак е важно
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