Hasznos címek, információk.
Ötletek a mindennapi élethez
Önnek is szüksége lehet rá!
Önnek is segíthetek?
Szakmai munkám és szabadidős online tevékenységeim idején rengeteg hasznos
információt olvasok, találok az interneten. Nagyon sokat tanulok belőle, így
felhasználhatom a munkám és az anyagi takarékosság jegyében.
Ezen az oldalon ezekből az információkból tallózva szeretnék önnel, kedves olvasó
megosztani néhányat. Talán önt is segíthetem, mentorálhatom vele.
Gyakran járok külföldi oldalakon Európa, Amerika, Ázsia, Afrika és Ausztráliai
oldalakon tallózva. Nyelvi nehézségeim leküzdéséhez az ingyenes (apró fájl méretű)
Google toolbar fordító programot használom, ami automatikus nyelv felismerő
rendszerrel rendelkezve, azonnal az anyanyelvemre fordít 99 %-os pontossággal.
A program az interneten letölthető, vagy valamelyik üzleti csomagom rendelésével
grátiszként elküldőm önnek a letöltési címet.

Jó tudni, hasznos lehet:
Több (aktív, vagy passzív) jövedelmet szeretnél?
Készíts saját weboldalt ingyen! Nyithatsz ingyenes webáruházat is!
(akár magyar, angol, egyéb nyelven. Értékesíts belföldön vagy nemzetközileg is!
Elérhető jövedelem csak tájékoztató jelleggel: 15 000 - 1 000 000 Ft / hó.
Honlapkészítés szaktudás nélkül is itt:
https://www.webnode.com/r/5f682aceaf999

Keresőoptimalizálási (SEO) útmutató kezdőknek:
https://support.google.com/webmasters/answer/7451184?
hl=hu&visit_id=637360898733175518-3106489688&rd=1

A SEO (Search Engine Optimization) azaz keresőoptimalizáció. Oktató anyag:
Végső útmutató a Google Search Console hatékony SEO eszközként történő
használatához.
Hogyan optimalizáljuk a keresőkre weboldalunkat. Látogatottság növelési tanácsok.
https://www.quicksprout.com/google-search-console-guide/

Mennyibe kerül egy SEO szakember az Egyesült Királyságban, Angliában?
(Honlap optimalizálás szakértők bevonásával Angliában)
Átlagos díjazás: 50 - 150 USD / óra, illetve ( 40 - 120 angol font / óra ).
Oktató anyag https://www.theukdomain.uk/get-online/top-seo-tips-new-websites/
Kövesse nyomon webhelye keresési teljesítményét a Google Search Console-lal:
https://www.google.com/webmasters/#?modal_active=none

Kérelem benyújtása az uniós polgárok letelepedési rendszerében
(letelepedett jogállás vagy ideiglenesen letelepedett jogállás a Egyesült
Királyságban, Angliában) 27 nyelven. Magyar fordítás itt:
https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-familiestranslations.hu?
fbclid=IwAR1YguCdMBN9d_PoXOnMtd096iHH5TmDgBBPLathiO6Er_FDk8U1c4oPml
k

Hasznos információk nyugdíj, állás, egyéb témakörökben az Egyesült Királyságban:
https://www.gov.uk/browse/working

Ingyen rendelhető dolgok a netről, cím és termék listák (USA):
https://www.thefreesite.com/
Sok weboldalt néztél meg? Találtál valamit, de elfelejtetted a honlap címét?
Itt megtalálod az előzményeket, hogy milyen oldalakon jártál:
https://myactivity.google.com/myactivity

Szereted a különleges betűtípusokat? Dobd fel honlapodat, lepd meg látogatóidat
különleges vagy exkluzív betűkészleteddel. 13 000 (!) darab, ingyen letölthető
betűtípus.
Nem elég ennyi? Szólj és keresgélek tovább!
https://www.freefontspro.com/

Rendezd be lakásodat, szobádat, konyhádat használt tárgyakkal, ingyen!
A freecycle egy ingyenes nemzetközi apróhirdető hálózat, ahol meghirdetheted
megunt használati tárgyaidat, vagy kereshetsz ingyen elvihető dolgokat.
Bútort, konyhai eszközöket, bármit.
Ingyenes regisztráció: https://www.freecycle.org/
Freecycle Tipp elsősorban Angliában:
Készíts egy online webáruházat (szaktudás nélkül is),
Áruld saját áruházadból kategorizálva a freecycle - n összegyűjtött termékeidet.

Ideális esetben a havi jövedelmed elérheti: 10 - 3 000 angol fontot is)
Webáruházad országos vagy nemzetközi online bevezetésében kérésedre segítek,
jelképes összegért folyamatosan reklámmarketing - el támogatlak.

Munkajogi tanácsadás az Egyesült Királyságban, Angliában:
Az Acas ingyen segít. Fordítót is kérhetsz.
Tel: 0330 109 3064
https://www.citizensadvice.org.uk/

Egyéni vállalkozás infók Angliában:
https://www.gov.uk/working-for-yourself/overview

Szállás, albérlet közvetítés, kínálat Londonban. + Hasznos infók magyar nyelven:
https://www.londonimagyarok.hu/
Nemzetközi szintű álláskereső - kínáló magyar közösségi oldal:
https://neteclub.com/

Magyarországi Munkaszerződés minta, ingyen letölthető:
https://officina.hu/belfoeld/7-munkaszerzodes
Tanácstalan? Nem tudja eldönteni? Kérdezzen másoktól a fórumban.
Topikok, fórumok minden témakörben. 1999. óta működik. Rengeteg infó!
https://forum.index.hu/Topic/showTopicList
Nem szép dolog bujkálni, de néha szükséges lehet inkognitóban, rejtve maradni.
Ellenségeinknek ,, köszönetet mondani ,, (Kérem, csak mértékkel).
Küldjön emailt titkos címről. Online email küldés a weboldalról.
Titkos Mail küldő:
https://anonymouse.org/anonemail.html

Álláskereső Angliában (134 000+ állás):
https://www.cv-library.co.uk/search-jobs

Álláskereső regisztráció:
https://www.cv-library.co.uk/register?id=103158

Több ezer állásajánlat országosan az Egyesült Királyságban.
+ karrier tanácsadás (angol nyelven)
https://www.fish4.co.uk/

Ingyenes, legújabb számítógépes programok, szoftverek letöltése:
Angol: https://download.cnet.com/windows/

Jogi fórum, hasznos infók:
https://www.jogiforum.hu/forum

Webkereső optimalizálás honlap tulajdonosoknak (tipp):
Minden honlaptulajdonos elvárása, hogy weboldala a keresők (google, yahoo, bing,
yandex, baidu) első oldalán jelenjen meg. Számtalan szakember segíthet ebben
önnek. Kevesen tudják viszont, hogy a látogatók nem mindig a hagyományos
keresőkből, hanem egyéb hivatkozó oldalakról érkeznek. (Számomra ők a
potenciális ügyfelek, mert ajánlás útján kerültek hozzám). Ezért rajtam áll a döntés!
Hajlandó vagyok szakemberre bízni honlapom webkereső optimalizálását,
(ami nehéz és időigényes feladat, én is évekig tanultam weboldalamon a
gyakorlatban),
havi 15 000 - 50 000 forintért?
Ezért honlapom (picit manipulálva a keresőket), a kereső első oldalára kerülve
jelentős számú látogatót kap(hat). Csak látogatót, aki még nem fizető ügyfél (!).
És / Vagy:
Rövid, szöveges bemutatkozó tartalmat készítek, melyet apróhirdetőkben,
cégkatalógusokban, link adatbázisokban, fórumokon, blogokban helyezek el.
Így kombinálva a kereső marketing stratégiámat.

Számomra fontosabb (anyagilag és erkölcsileg is), hogy többet ér havi 50 - 100
fizető ügyfél (potenciális felhasználó), mint a keresőkből (a kereső szavakra) érkező
havi 1 000 - 5 000 látogató, aki csak látogató, nem vásárló.
A marketing költségem megtakarítását pedig vásárlói hűségre (árkedvezmény,
akciók, grátisz) fordíthatom, további várható vásárlásokat generálva.
Természetesen nagyon fontos SEO szakemberek bevonása is, de könnyebb akkor,
amikor már stabil profittal rendelkezem. Tehát nem lebeszélni kívánom kedves
olvasó, hanem a költség optimalizációról próbáltam gondolataimat megosztani.
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