
Como organiza-lo 
material de apoio dun 
WordPress para gañar 
tempo e cartos

Iago Fraga



Consello 1: 
Coñece o que tes que organizar.



Día 1:

Plan ArtigosWeb

Como imaxinamos que vai ser...



WordPress vai máis ben de...

Día 1:

Plan Ideas artigos ArtigosWeb



Día 1:

Plans
Ideas artigos

Artigos

Día 2

Carpetas Ordenador

Post-its

WordPress vai máis ben de...

Web



Día 1:

Plans
Artigos

Día 15+

Documentos Táboas Notas en
emails

Notas no 
móbil

Web
Ideas artigos

WordPress vai máis ben de...

Carpetas Ordenador

Post-its



Conclusión:

Para que triunfe isto O que hai que organizar é isto



Consello 2:
Para organizarte ben, define o 

teu obxectivo (e faille caso) .

Que quero · Para que o quero · Por escrito



Moi brevemente...

● O obxectivo é a clave para saber que priorizar e que 

despriorizar (senón “todo semella importante”)

● Un obxectivo é algo como:

“Quero facturar 1500€/mes coa miña web”



Non é o mesmo organiza-la trastenda dun WordPress...

Blogue Persoal Tenda online

Web Pro: 
Presencia online 

básica

Web Pro:
Autoridade & 

SEO

Comunidade 
Pro

...



Consello 3:
4 das ferramentas máis comúns

Para organizarse mellor



1. Sistema de carpetas

“Todo o que ten un espazo 

pode ser xestionado. O que 

non, tende a estar a 

monte”.



2. Base de coñecemento

Exemplo:

“Non empregues Sliders na Home 

porque reducen a conversión ata 

nun 40%”



3. Crea protocolos/checklists

A diferenza entre reinventa-la 

roda e partir cada día dun punto 

mellor é escribir e 

perfecciona-las túas “receitas”.



Que xa apuntan ao 
meu cliente ideal e 
o capta (+ link)

Que falan dun 
problema e unha 
solución (+ link)

Aproveito as miñas 
escollas de copy
(+ link)

4. Interconecta a túa info
( ligazóns por todos lados )

Para escribir 
a Home



Bonus track:
A pinta final

Exemplo no meu propio caso



#Webcam



Graciñas :)
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