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Монетизация на Joomla



Какво е Джумла



Джумла и OOP



Model View Controller



Джумла е свалена над 30 милиона пъти!



Месечен трафик на основния сайт на Джумла



Джумла е най-добър CMS за 2006, 2007 и 2011 г.



Събития Joomla! Day



2.8% от сайтовете в интернет са базирани на Joomla!

Това е огромен потенциал за изкарване на пари!



Над 3168 Правителствени сайта в света са базирани на Джумла.



7 Правителствени сайта и голям брой сайтове на училища и други 
неправителствени организации в България са базирани на Джумла.



Над 10 хиляди приложения за Джумла!



Най-сваляните приложения за Джумла!

(34,635,004) Joomla!

(5,399,699) Akeeba Backup
(4,356,756) Joomla! Spanish
(2,994,641) Phoca Gallery
(2,761,194) JEvents
(2,421,650) Kunena Forum
(2,066,120) Joom!Fish
(1,889,358) DOCman
(1,542,676) Joomla! Translations
(1,524,035) VirtueMart eCommerce

Всички тези сайтове базирани на Phoca Gallery, Jevents, 
Kunena, JomSocial и други чакат да бъдат монетизирани!



Най-ползваните приложения за Community сайтове

(2,761,194) Jevents
(2,994,641) Phoca Gallery
(2,421,650) Kunena Forum
JomSocial – няма данни
Agora – няма данни

Потенциал за печалби:
Kunena Forum:
- над 1000 форума, милиони потребители
- 17 форума са с Google pagerank 5 и по-голям
- над 115 форума са с pagerank 3 и по-голям

http://www.ijoomla.com/forum/|7
http://www.hotjoomlatemplates.com/support-forum/|6
http://www.mythrottle.net/index.php/forum/|6
http://www.firt-iftr.org/forum/|6
http://humg.edu.vn/~chuyentt/forum/|6
http://www.vincigenius.com/en/forum/|5
http://www.paptac.ca/paperboard/index.php/en/forum/|5
http://www.aicug.org/index.php/en/discussion-forum/|5
http://islamreview.com/joomla25/index.php/forum/|5
http://www.telluridelibrary.org/forum/|5
http://www.paptac.ca/pmtc/index.php/en/forum/|5
http://www.jabu.edu.ng/y/index.php/forum/|5
http://www.stilero.com/Forum/|5
http://www.joombri.in/forum/|5
http://www.southerngas.org/forum/|5
http://www.osttirol-online.at/osttirol-privat/forum/|5



Как да печеля пари от потребителската общност в сайта ми?

§ 1. Donate бутони
§ 2. Adsense и банер реклами
§ 3. Екстри за потребителите
§ 4. Срещу плащане?
§ 5. Линкове и SEO?

Всеки втори потребител на форум 
има негов личен сайт. 

Повече от 70% от потребителите на 
форумите пускат в подписа си 
линкове към един или повече сайта.

Как да печелим пари от всичко това 
автоматизирано?



Перфектният компонент за монетизация на Joomla

Компонент на модулен принцип
- Можете да продавате всичко и навсякъде
- Два вида плъгини: Payment плъгини и Action плъгини
- Три вида разплащания: Paypal, Epay.Bg, SMS
- Изключителна гъвкавост на разплащанията
- Възможност за различни разплащания в зависимост от езика
- Можете да създавате неограничен брой разплащания
- Възможности за различни цени за различен срок на абонамент
- Възможности за различни типове плащане за едно и също действие
- Над 15 вида готови плъгини за най-популярните компоненти
- Готови плъгини за: com_content, K2, Mosets Tree, Kunena, JomSocial, Sports Predictions
- Вградени възможности за email marketing
- Всичко работи автоматично след еднократна настройка
- Компонента е Open Source и Gpl
- Информация за разработчици
- Примерен шаблон за Action плъгин включен в пакета

Всеки може да разработи Action плъгин – платен или безплатен
1. Изберете един от готовите плъгини за компонента
2. Изберете си компонент който искате да монетизирате
3. Изберете действие което да бъде полезно за потребителите
4. Или си направете Action плъгин който да предлага екстрата срещу заплащане
5. Ако желаете, пуснете вашия нов плъгин безплатно или го продавайте.



Payments for Joomla (com_payments)



Пример за монетизация на Kunena

Потребителски Кунена форум с около 1000 регистрирани потребители 
плюс плъгинът Monetize Kunena и com_payments 

- Плъгина отключва само подписите на потребителите които са платили.
- След инсталация на плъгина потребителите трябва да платят за да се покажат 
подписите им
- Логнатият потребителя вижда в подписа си само кратко инфо с линк към 
страницата за плащане, че трябва да плати за да има подпис (signature).
- Описвате в нова статия какво предлагате на потребителите
- Въвеждате в статията тагът {kunena_sgn_payform}
- В тази новина се появяват всички начини за плащане и всички абонаментни 
планове които създадете в администрацията
- Конфигурирате в администрацията неограничен брой абонаментни планове на 
които задавате брой дни на абонамента, цена и вид плащане (sms, paypal, epay)
- След като потребителя плати, той влиза в потребителска група която има подпис 
във форума за определен от вас период от време. Абонамента на добавените на 
ръка потребители в групата не изтича никога.
- Email marketing: Вие задавате в администрацията кога потребителите да 
получават емайл известия (едно или няколко) че абонамента им изтича.
- След плащане на сумата, акаунта на потребителя се зарежда отново със 
съответния брой дни в зависимост от плащането което е направил.



Пример за монетизация на Kunena

Колко ще спечеля от 1000 регистрирани потребители?
- Ако настроите цена от 4 лева за абонамент за 12 месеца и форума ви е популярен 
(1000 и повече потребители), над 100 човека годишно ще платят за тази екстра.
- За една година ще спечелите над 400 лева от форума си от който до момента не 
сте печелили (почти) нищо.

Ами ако имате 10000 регистрирани потребители?

Струва ли си за потребителите?
- Ако потребителя сложи в подписа си 3 линка, това е равносилно на цена на линк 
около 10 стотинки на месец.
- Ако аз намеря 50 такива популярни форума с подобни цени, бих платил във 
всички :) 



Ресурси:
Статистика на най-сваляните приложения: http://joomlacode.org/
Government web sites built with Joomla: http://joomlagov.info/
Joomla Extensions Directory (JED): http://extensions.joomla.org/

Най-популярните безплатни Джумла компоненти: 
http://3dwebdesign.org/forum/index.php?showtopic=975
Payments for Joomla: http://3dwebdesign.org/mosets-tree-payments
Функции на Payments For Joomla: http://3dwebdesign.org/forum/index.php?showtopic=962

Monetize content (and K2): 
http://3dwebdesign.org/special-content-viewer-for-mosets-tree-payments
Monetize Jomsocial: http://3dwebdesign.org/forum/index.php?showtopic=1202
Monetize Kunena (Paid Signtures in Kunena): 
http://3dwebdesign.org/forum/index.php?showtopic=1181

Информация за разработчици за компонента Payments for Joomla и примерен 
темплейт на action plugin: http://3dwebdesign.org/forum/index.php?showtopic=1201

http://joomlacode.org/
http://joomlagov.info/
http://extensions.joomla.org/
http://3dwebdesign.org/forum/index.php?showtopic=975
http://3dwebdesign.org/mosets-tree-payments
http://3dwebdesign.org/forum/index.php?showtopic=962
http://3dwebdesign.org/special-content-viewer-for-mosets-tree-payments
http://3dwebdesign.org/forum/index.php?showtopic=1202
http://3dwebdesign.org/forum/index.php?showtopic=1181
http://3dwebdesign.org/forum/index.php?showtopic=1201


Въпроси?



Благодаря ви!
Контакт с мен:

http://3dwebdesign.org/

https://twitter.com/web_design_seo

http://www.facebook.com/web.design.seo

http://3dwebdesign.org/
https://twitter.com/web_design_seo
http://www.facebook.com/web.design.seo
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