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ERDÉLYI NORBERT: 43 PONTOS SALES OLDAL ELLENÖRZŐLISTA

Erdélyi Norbert vagyok, a netjet.hu szerzője.
Szakterületem az online kampányok tervezése.
2001-óta
óta foglalkozom weboldaltervezéssel, 2006 óta online
marketinggel. Az online marketing az én értékrendemben
arról szól, hogyan találd el, hogyan gondolkoznak az
emberek.
A netjet.hu weboldal célja, hogy megértsd, megtanuld és
megszeresd az online marketinget és a technikai eszközök
használatát: WordPress, Woocommerce, Divi,
Activecampaign.
Ebben segítenek részletes útmutatóink, és videós
oktatóanyagaink.
Az ellenőrzőlistát úgy csináltam meg, hogy egy oldalra
kiférjen. Ugye megnézted hozzá a magyarázó videót is?
Ha esetleg nem, akkor itt a link: https://netjet.hu/start-43sales
https://netjet.hu/start
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MEGGYŐZÉSÉRT FELELŐ ELEM
Gördítés nélkül látszó területen megérthető
megérthető-e az ajánlat összes lényeges eleme
Van egy rövid mondat kisebb betűvel a címsor felett?
A címsor a gördítés feletti rész nagy részét kiölti?
Van a címsor alatt magyarázó szöveg?
Van CTA?
Beszédes a gomb szövege?
Van a gomb alatt „kontraszt” apróbetűs szöveg
Van a hajtás felett termékkép / videó
Menüsor látszik? Legalább gördítés után
Van „magadra ismersz rész” legalább 3 buyer persona típussal
Vannak vásárlói idézetek?
Vásárlói idézetek: van fotó az ajánlóról?
Bizalomépítés rész: van rólad fénykép?
Bizalomépítés rész: eredményeid kif
kifejezve számokban
Bizalomépítés rész: eredet-mitoszod
mitoszod meg van fogalmazva?
A termék részletei: be van vezetve egy full
full-screen címsorral, ami számot
ámot is tartalmaz?
A termék részletei rész: számozva van?
A termék részleti rész: 4-66 blokk megvan?
A termék részletei rész: A blokkok címsorában szerepel a hogyan szó vagy szám?
A termék részletei rész: A blokkok címsora felett legfontosabb problémák pipálva
A termék részletei rész: A blokkok leírásában a hívószavak félkövérrel kiemelve
A termék részletei rész: minden páratlan blokk után CTA
1/3 képernyős CTA blokkok egy sales oldalra 3 db. van?
„Kinek nem való a termék” rész van?
Garancia blokk
Témához kapcsolódó cikkek rész van?
Megrendelés blokk előtt összefoglaló a részletekről
Megrendelés blokk címsora: megrendelés itt
Termékkép
Termék leírás pipákkal (vagy kinyíló boxokkal)
A termék ára és a kiszállítási díj egyértelműen kírva,, ami minden költésget tartalmaz
Kosárba gomb
Kosár gomb beszédes gombfelirat szöveg
(„ez
ez nekem is kell, ezt én is kérem, igen, megrendelem
megrendelem”)
Kártyaelfogadó logók
Tájékoztatatás a fizetés módjáról
Tájékoztatás a szerződési
ződési feltételekről
Tájékoztatás az elállásról/lemondásról
Design: egységes betűtípus, 4 féle betűméret: nagycím, kiscím, folyószöveg, apróbetű
Design: egységes képstílus, ugyanaz a filter, ugyanaz a
keret/árnyék vagy: ugyanaz a stílus stock fotó esetén
Design: szellős, átlátható: megfelelő térköz mindenütt
Design: egységes gombstílus (click color) + gomb padding!
Design: ikonok használata
Giga footer

PIPA
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