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Kreator strony landing page

Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym linkiem i formularzem zapisu 
gotowym do zbierania nowych odbiorców. Dodatkowo masz możliwość dodania do niego ikon 
social media, które umożliwiają dzielenie się Twoją stroną poprzez serwisy społecznościowe. 
Ponadto możesz  umieścić przycisk „kup teraz” PayPal.

Kreator Landing Pages jest narzędziem dodatkowo płatnym.

Stwórz stronę

1. Wybierz na pulpicie sekcję Strona, a następnie kliknij na Stwórz. 
2. Cały proces składa się z 3 prostych kroków.

Krok 1 - Ustawienia landing page

1. Tytuł strony

Zdefiniuj tytuł swojej strony, tytuł ten będzie częścią linku jeżeli nie zdecydujesz się na inny. 
Będzie on również widoczny w koncie w sekcji Zarządzaj.

2. Opis

Text ten pojawi się jako opis strony np. w wyszukiwarce Google, jeżeli dodasz ją do katalogu 
google. Pole może zawierać do 250 znaków.
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3. Określ adres URL strony

Tytuł strony zostanie automatycznie dodany do linku URL, możesz jednak to zmienić wpisując 
własną nazwę. Nazwa jakiej używasz w tym miejscu powinna być unikalna w całym systemie 
GetResponse. Oznacza to, że ta sama nazwa nie może być wykorzystywana przez żadnego 
innego użytkownika.

Opcjonalnie, możesz przypisać własną domenę. Na stronie znajdziesz instrukcje potrzebne do 
skonfigurowania domeny.

4. Opublikuj na Facebook’u.

Twoja strona może zostać opublikowana na stronie FanPage, jeżeli tylko wcześniej zintegrowałeś 
Facebook z GetResponse w sekcji Moje konto>>Integracje. Pamiętaj, aby włączyć publikowanie 
strony przesuwając przycisk do pozycji ON. Kliknij Kolejny krok, aby wybrać szablon.

Krok 2 - Wybierz szablon graficzny

Wybierz jeden z wielu dostępnych szablonów, klikając na ten, który najbardziej Ci odpowiada. 
Każdy z szablonów posiada kilka wersji kolorystycznych.

Krok 3 - Po wybraniu szablonu HTML wiadomości system 
przekieruje Cię do kreatora strony. 

1. Główne parametry szablonu, jako całości, możesz edytować korzystając z paska narzędzi 
dostępnego na samej górze edytora.

W polu Szablon możesz zmienić szerokość strony oraz jej kolor. W sekcji Tło ustawisz kolor tła 
na którym znajduje się szablon. Krawędzie szablonu możesz edytować korzystając z atrybutów 
dostępnych w sekcji Ramka . Wybierz miejsca gdzie krawędzie mają się pojawić, styl linii, kolor  
i ich szerokość́. W opcjach Odstępy ustawisz górny i dolny odstęp.
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2. Każdy szablon posiada wbudowany formularz zapisu, który po wypełnieniu zapisze dany adres 
email do listy w Twoim koncie GetResponse. 

Aby wybrać kampanię do której kontakt ma być dodany, kliknij na formularz zapisu i wybierz 
kampanię z listy. Ustawienia zapisu z potwierdzeniem lub bez mogą być edytowane w 
ustawieniach kampanii>>Pozwolenie, w taki sam sposób jak dla każdego formularza zapisu.

3. Elementy umieszczone w szablonie mogą być́ edytowane po najechaniu na nie kursorem 
myszki.

Poniżej możesz zapoznać́ się z funkcjami, jakie spełniają̨ poszczególne ikony:

A – pozwoli Ci na przesunięcie danego bloku w inne miejsce szablonu,

B – zachowa blok w sekcji Zapisane fragmenty, dzięki czemu będziesz mógł użyć́ danego 

elementu w tym samym lub innym szablonie,

C – usunie blok z szablonu,

D – zmieni szerokość́ bloku,
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E – powieli blok w poziomie,

F– powieli blok w pionie,

G – zmieni długość́ bloku.

4. Po prawej stronie edytora wybierz dodatkowe bloki, które chcesz dodać. Masz do wyboru kilka 
opcji: pole tekstowe, pole na zdjęcie, pole tekstowe oraz pole na zdjęcie, pozioma linia oraz guzik.

Wystarczy, że klikniesz na jedno z nich i przeciągniesz w dowolne miejsce szablonu. Po kliknięciu 
w dane pole będziesz mógł dokonać edycji jego zawartości (tekstu bądź zdjęcia).

Aby dodać lub zamienić zdjęcie, kliknij w grafikę zastępczą i wybierz ikonę obrazka z paska 
narzędzi. Automatycznie zobaczysz zawartość Multimedia studio, skąd możesz dodać grafikę.

Na tym samym pasku zadań możesz dostosować grafikę do wielkości pola, zmieniać pozycję 
obrazka, edytować szerokość pola, dodawać ramki, poddawać edycji ich styl i wielkość, zmieniać 
kolor tła i obramowania. Dodatkowo pasek narzędzi umożliwia Ci dodawanie linków do zdjęć.
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Pasek edycji pola tekstowego wygląda nieco inaczej. Kliknij w pole tekstowe, a natychmiast 
pojawi się na ekranie. Jego funkcjonalności pomogą Ci edytować wielkość czcionki, jej styl i kolor. 
Możesz również edytować pozycję tekstu, dodawać krawędzie pola oraz edytować ich odległość 
od tekstu. Dodatkowo, korzystając z opcji Tło, możesz zmienić kolor pola z tekstem. Aby dodać 
hiperłącze, kliknij na ikony prezentowane poniżej.

5. Social Media

Jeżeli chcesz dodać ikony portali społecznościowych do swojej strony, kliknij w sekcję Social 
Media, dostępną po prawej stronie. Wybierz ikonę Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ lub 
Pintrest i przeciągnij ją do wiadomości.

Dzięki ikonom, Odbiorcy będą mogli w łatwy sposób podzielić się wiadomością̨ ze swoimi 
znajomymi za pomocą̨ tych serwisów.

6. Przycisk „Kup teraz”

Aby dodać przycisk “Kup teraz”, najpierw musisz zintegrować konto PayPal z GetResponse. Aby 
tego dokonać przejdź do Moje konto >> Integracje >> PayPal i podaj wymagane dane. 
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7. Zapisane fragmenty

Rozwiń tą sekcję, aby wykorzystać wcześniej zapisane elementy w danym szablonie.

8. Historia

Korzystając z Historii, dostępnej po prawej stronie edytora, będziesz mógł wrócić́ do widoków tego 
samego szablonu przed seriami wprowadzonych zmian.

W dolnej części edytora masz możliwość wglądu w  kod HTML szablonu.  Pamiętaj, że po 
wprowadzeniu zmian w kodzie HTML Twojej strony możesz stracić możliwość jej dalszej edycji w 
edytorze.

Aby wyświetlić podgląd strony, kliknij w przycisk Podgląd; wybierz Zapisz, aby zapisać stronę bez 
publikowania jej. Po kliknięciu w Zapisz i publikuj, strona będzie gotowa do używania jej on-line.

Po zapisaniu strony zobaczysz podsumowanie, skąd możesz przejść do tworzenia kolejnej strony, 
zarządzać nimi lub wyświetlić podgląd on-line.



Email Marketing. Skutecznie.

9

Zarządzaj stronami

W sekcji Strona >> Zarządzaj, znajdziesz wszystkie strony, który stworzyłeś w koncie. 
Kliknij na ikonę trybika, aby wyświetlić podgląd strony, edytować ją, duplikować lub usunąć.

Jeżeli chcesz tymczasowo wyłączyć publikację strony, przesuń przycisk Publikuj do pozycji OFF.

Po lewej stronie znajdziesz liczbę odwiedzin (w tym także unikalne odwiedziny) oraz ilość 
subskrybentów, które zebrała dana strona (wraz ze wskaźnikiem poziomu zapisu). Możesz 
również wybrać interesujący Cię zakres dat.


