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Dodatek do
MailerLite 
i WooCommerce
Instrukcja instalacji i korzystania z wtyczki

Twórca wtyczki: Marek Aleszczyk
Autor: Kasia Aleszczyk 



Henry Ford

Jeżeli myślisz, że coś możesz lub
czegoś nie możesz, za każdym razem
masz rację.
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Instalacja wtyczki
Aby zainstalować wtyczkę, pobierz plik .zip z naszego dysku. Kliknij, plik
powinien od razu zacząć się pobierać.
Następnie w Kokpicie WordPressa wejdź w: Wtyczki -> Dodaj nową ->
Wyślij wtyczkę na serwer. Otworzy się okno z plikami Twojego komputera,
wybierz plik .zip naszej wtyczki i kliknij: Zainstaluj.

Konfiguracja wtyczki

zainstalowanej wtyczki WooCommerce
zainstalowanej wtyczki MailerLite: Official MailerLite Sign Up
Forms
zainstalowanej wtyczki WooCommerce – MailerLite

Po zainstalowaniu i włączeniu wtyczki "Dodatek do MailerLite i
WooCommerce" przejdź do: Kokpit -> WooCommerce ->
Ustawienia -> Integracja -> MailerLite i sprawdź, czy masz wybraną
grupę, do jakiej mają się zapisywać kupujący w Twoim sklepie. 
Jeśli nie masz wybranej grupy - wybierz jakąkolwiek. Jeśli nie
widzisz swoich grup na liście - odśwież widok klikając w strzałki
przy grupach.

Do prawidłowego działania wtyczki potrzebujesz:
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https://wordpress.org/plugins/woo-mailerlite/


Działanie wtyczki
Po instalacji i włączeniu wtyczki przejdź do Kokpit -> Produkty -> Edycja
produktu. Na samym dole strony edycji będzie widoczna rozwijana lista, z
której wybierzesz grupę, do jakiej mają być dopisane osoby kupujące ten
konkretny produkt. 
Po wyborze grupy kliknij "Zaktualizuj".

Jeśli cokolwiek nie działa...

Najlepiej od razu prześlij nam adres i dane do logowania do
WordPressa, abyśmy mogli wszystko sprawdzić.

Napisz do nas na email: napisz@kasiaaleszczyk.pl
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Potrzebujesz więcej?
Sprawdź, w czym jeszcze możemy pomóc!

Kurs "MailerLite 
z WordPressem"

Sprawdź, co możesz
osiągnąć dzięki
MailerLite. Naucz się
tworzyć kampanie,
strony lądowania i
automatyzacje.

Prosta strona 
w WordPressie

Stwórz w 5 dni swoją
pierwszą, prostą
stronę na
WordPressie!

Zostań Asem
WordPressa

Weź udział w 30
dniowym kursie
mailowym i poznaj
lepiej swojego
WordPressa oraz jego
możliwości.

Dziękuję Ci za korzystanie 
z naszych produktów!
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www.KasiaAleszczyk.pl
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