
LightStart
(900,000+)

CMP – Coming Soon…
(200,000+)

Coming Soon &
Maintenance
(20,000+)

Site Offline
(40,000+)

Under
Construction
(600,000+)

Website Builder
SeedProd
(1+ million)

Minimal Coming Soon
(100,000+)

Maintenance
(800,000+)

Темплейти за предстартова
страница (coming soon)

4 (+11) 3 не не над 20 10 2 не

● Таймер да да да да не не не не

● Соц. бутони да да да да да не не не

● Контактна форма да не (кратък-код от друг
плъгин)

не не не не (WPForms) не не

Удобен редактор за
страницата

да не не не не да не не

Абониране

Абонаментна форма да (или от Sendinblue,
Mailchimp, или от плъгин за
абонамент като Icegram
Express)

да (или кратък-код от друг
плъгин)

да не не не (WPForms) Mailchimp не

● GDPR съобщение да да не - - WPForms: да Mailchimp: да -

● Double opt-in (заради
GDPR)

не (да с форма от
Sendinblue, да при пращане
през Mailchimp, да с плъгин
за абонамент като Icegram
Express)

не (да с MailPoet,
Mailchimp)

не - - WPForms: не Mailchimp: да -

● reCAPTCHA да (не Icegram Express) да не - - WPForms: да Mailchimp: да -

Управление на абонатите списък, експорт в .csv файл
(или през Sendinblue,
Mailchimp, плъгин за
абонамент като Icegram
Express)

списък, експорт (или в
MailPoet, Mailchimp)

не, изпращат
се данните им
по имейл

- - WPForms: не,
изпращат се данните
им по имейл

Mailchimp -

Изпращане на имейли към
абонатите

не (да със Sendinblue,
Mailchimp или плъгин за
абонамент като Icegram
Express)

не (да с MailPoet,
Mailchimp)

не - - WPForms: не (WP
Mail SMTP)

Mailchimp -

Други

SEO настройки за страницата Блокиране на ботовете Favicon, изображение,
заглавие, описание,
блокиране на ботовете

не Favicon,
заглавие,
описание

Блокиране на
ботовете

не (All-in-One SEO) Заглавие, описание,
блокиране на
ботовете

не

Интересна функционалност Предстартовата страница е
реална страница, в която
може да се добавя всякакво
съдържание.

В съдържанието на
страницата може да се
поставят кратки кодове (от
други плъгини, например
форма, брояч и др.)

- - - Може да се направи
цял сайт, защото
това е WordPress
билдър.

Може да се използва
HTML+CSS код за
цялата страница.

Изключване на
определени
страници от режима
за профилактика.

https://wordpress.org/plugins/wp-maintenance-mode/
https://wordpress.org/plugins/cmp-coming-soon-maintenance/
https://wordpress.org/plugins/nifty-coming-soon-and-under-construction-page/
https://wordpress.org/plugins/nifty-coming-soon-and-under-construction-page/
https://wordpress.org/plugins/site-offline/
https://wordpress.org/plugins/under-construction-page/
https://wordpress.org/plugins/under-construction-page/
https://wordpress.org/plugins/coming-soon/
https://wordpress.org/plugins/coming-soon/
https://wordpress.org/plugins/minimal-coming-soon-maintenance-mode/
https://wordpress.org/plugins/maintenance/
https://wordpress.org/plugins/wpforms-lite/
https://wordpress.org/plugins/email-subscribers/
https://wordpress.org/plugins/email-subscribers/
https://wordpress.org/plugins/wpforms-lite/
https://blog.superhosting.bg/newsletter-wordpress.html
https://blog.superhosting.bg/newsletter-wordpress.html
https://help.superhosting.bg/wordpress-sending-emails.html
https://help.superhosting.bg/wordpress-sending-emails.html
https://wordpress.org/plugins/all-in-one-seo-pack/

