
13+1 tipp honlap létrehozásához

1. célok meghatározása
Ahogy egy vállalkozást, egy jó honlapot is alaposan meg kell tervezni.
Kiemelten  fontos  megfogalmazni  és  leírni  a  weboldal  célját.  Cél  lehet  az 
információ közlés, terjesztés és az értékesítés is.

2. domainnév választása
A jó domain név már fél siker!
A jó  domain név beszédes.  Nem feltétlenül  kell,  hogy a  cég neve legyen; 
sokkal  fontosabb  olyan  nevet  választani,  ami  könnyen  megjegyezhető  és 
egyértelműen utal a honlap céljára vagy tevékenységére.
Érdemes azonnal több nevet is megvásárolni, úgymint a hasonló, az ékezetes 
és a .com végű domainneveket. Így elgépelés esetén is könnyen megtalálják a 
felhasználók az oldalt, illetve a konkurencia nem tud hasonló nevet választani.

3. domainregisztrációja és tárhely keresése
A domain név megvásárlása mellett szükség van egy tárhelyre is a honlap 
számára. Erre érdemes olyan megbízható céget választani, akik a megfelelő 
szolgáltatás  mellett  gyors  és  gördülékeny  ügyintézést  és  minőségi 
ügyfélszolgálatot is biztosítanak.

4. a csapat építése
Egy honlapon egyszerre több ember dolgozik szoros együttműködésben. Egy 
honlap  elkészítése  során  elsősorban  szükség  van  online  marketinges, 
webfejlesztő és grafikus szakemberre. A megfelelő szaktudás mellett fontos a 
csapatmunka. Olyan embereket kell  keresni,  akik jól  és hatékonyan tudnak 
együtt dolgozni.
Ha nincs lehetőséged arra, hogy egy teljes csapatot megfizess, akkor kérlek 
keress  olyan  szakembereket,  aikkel  konzultálni  tudsz  a  fejleztési 
megtervezése és kivitelezés alatt!

5. online marketinges kiválasztása
Az online marketing szakértőt már a tervezési fázisban szükséges bevonni a 
munkába.  Így  később  a  weblap  segítségével  Ő  tud  hatékony  marketing 
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munkát  végezni  és  ezáltal  a  weboldal  adta  lehetőségeket  maximálisan 
kihasználni.

6. webfejlesztő keresése
Egy webfejlesztő azért felel, hogy a weboldal jól használható legyen. Nála a 
legfontosabb,  hogy  csapatban  tudjon  dolgozni.  Szerződéskötés  előtt 
mindenképpen érdemes több szakembertől  is referenciákat és árajánlatokat 
kérni, valamint a vállalási határidejeikről tájékozódni.

7. grafikus keresése
A website grafika eltér a hagyományos papír alapú grafikáktól. Az arculatnak 
egyszerűnek és letisztultnak kell lennie, ami segíti a honlapon való navigálást. 
Lényeges, hogy a grafika illeszkedjen a vállalkozás offline arculatához és a 
szolgáltatáshoz  is,  ugyanakkor  a  felhasználoknak  egyszerű  legyen  a 
tájékozódás, a vásárlás!

8. webfejlesztési brief
A cég vezetőjének a feladata egy részletes, mindenre kiterjedő dokumentumot 
összeállítani  a  honlap  céljairól,  a  szükséges  funkciókról,  a  munkatársak 
feladatairól, a megvalósulás körülményeiről és határidejeiről.

9. eszközök kiválasztása
A  weboldalnak  számos  funkciója  lehet.  Az  eltérő  funkciókhoz  különböző 
eszközből választhatunk.
Ilyenek a hírlevél, fórum, blog stb. Ezek természetesen mind a honlap céljait 
segítik elő. Tervezési fázisban a csapat kiválasztja ezeket a funkciókat és a 
webfejlesztővel  közösen  pontosítják  a  cég  számára  legelőnyösebb 
szoftvereket és kiegészítőket (pl. blogmotor, hírlevélküldő szoftver)

10. webfejlesztés folyamata
A  munka  legintenzívebb  része,  ahol  a  programozó  a  csapat  tagjainak 
segítségével elkészíti a megrendelt weboldalt. Részletes webfejlesztési brief 
segítségével  remekül  lehet  a  fejlesztés  során  felmerülő  kérdéseket  és 
egyeztetéseket  minimalizálni,  illetve  magát  a  fejlesztési  munkát 
gördülékenyebbé varázsolni.
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11. tartalomfejlesztés
A webfejlesztés során szintén kiemelt feladat a megfelelő szövegek és fotók 
összeszedése, vagyis a weboldal tartalmi részének komplett összeállítása. Az 
ún. jó tartalom egyszerű, világos és könnyen érthető.
(Ebben a fázisban egy jó webszövegíró és fotós könnyítheti a munkánkat!)

12. tesztelési fázis
A honlap indulása előtt minden esetben alaposan és több körben is tesztelni 
kell  az  oldalakat  és  funkciókat.  Kiemelten  fontos  kipróbálni  a  linkeket,  a 
webshopos vásárlást, a hírlevél-feliratkozást és a blog-hozzászólást. Fontos 
ellenőrizni  az  automatikus  hibaüzeneteket  és  értesítőket,  visszaigazoló 
leveleket.

13. SEO
A honlap látogatottságának, népszerűségének alapja, hogy azt minél többen 
megtalálják  a  keresőkön  keresztül.  Mivel  Magyarországon  elsősorban  a 
Google-ben  fontos  előkelő  pozíciót  szerezni,  a  website-ot  érdemes  a 
vállalkozás szempontjából fontos és releváns kulcsszavakra optimalizálni.

+1. Közösségi Media
A honlap indulását érdemes hírül adni közösségi oldalakon.
Például  rajongói  oldalt  létrehozni  a  Facebookon és/vagy a Instagramon és 
buzdítani az embereket, hogy minél többen csatlakozzanak. 

Sok sikert!
Panyi Zsuzsi
www.makgubo.hu
zsuzsi@makgubo.hu
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