Lekcja nr 2: Cztery kroki budowania strony na WordPressie.

Spis treści:
1.

Wstęp

2. Cztery podstawowe kroki robienia strony na WordPressie.
3. Trzy ważne rzeczy przy wyborze serwera.
4. Co to jest domena?
5. Gdzie kupisz domenę?
6. Czy Twoja domena jest jeszcze wolna?
7. Widełki cenowe i czasowe serwera i domeny.
8. Jeżeli masz pytania po lekcji.
9. Przyjdź na webinar.
10. Co będzie w kolejnej lekcji?

1. Wstęp
Co Cię czeka, jeżeli zdecydujesz się na samodzielne zrobienie strony? Ile potrzebujesz
pieniędzy? Ile potrzebujesz na to czasu? Zaraz przedstawię Ci cztery podstawowe kroki
robienia strony na WordPressie, które mam nadzieję rozjaśnią wszystko. W każdym
z tych kroków przedstawię:
●

widełki kosztów (ile prawdopodobnie zapłacisz),

●

widełki czasowe (ile mniej więcej potrzebujesz czasu, żeby to zrobić).

Są to moje obliczenia szacunkowe oraz obserwacje w pracy z moimi kursantami
(przeszkoliłam już grubo ponad tysiąc kobiet).
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2. Cztery podstawowe kroki robienia strony na WordPressie
Oto cztery etapy robienia strony na WordPressie:
1. Wybieramy i kupujemy swój serwer.
2. Wybieramy i kupujemy domenę.
3. W bezpieczny sposób instalujemy WordPressa.
4. Wybieramy motyw (dobrej jakości).
Kolejne dwa punkty to etapy zarządzania stroną na WordPressie:
5. Robimy stronę: piszemy teksty, przygotowujemy zdjęcia, robimy zakładki, blog,
portfolio (Ważne jest tu wybranie wcześniej dobrego motywu).
6. Zarządzamy stroną i dalej ją rozwijamy np. podłączamy newsletter, poznajemy
zasady SEO i wdrażamy je, aktualizujemy stronę, robimy badania konkurencji,
rozwijamy naszą wiedzę biznesową. Tu też ważne jest wybranie wcześniej
dobrego motywu, który nie będzie nas ograniczał.

3. Co to jest serwer?
Serwer jest to miejsce, w którym trzymamy naszą stronę internetową, a także miejsce,
w którym instalujemy naszego WordPressa. WordPress to nie jest program mimo, że
czasownik “instalować” może to sugerować. WordPress to zbiór folderów z różnymi
plikami. Te foldery to strona www, którą potem dostosowujesz do swoich potrzeb za
pomocą wtyczek i motywów. O tym będzie później :)
WordPressa nie instalujemy na komputerze, tylko na serwerze. To ważna informacja.
Dzięki temu ludzie z całego świata mogą wchodzić na naszą stronę. Na polskim rynku
jest kilku znanych dostawców serwerów m.in. Zenbox, Home, Linux.pl i Kei.pl.
Jeżeli zapytasz kogoś, jaki serwer może Ci polecić, to usłyszysz tyle opinii, ile jest
serwerów. To Ci gwarantuję! Każdy ma inne doświadczenia. Każdy ma inne potrzeby
i kładzie nacisk na inne rzeczy. Nie ma serwerów idealnych. Ja polecam Zenbox.

Niezależnie od tego co Ci polecą inni, chcę zwrócić Twoją uwagę na trzy ważne
rzeczy przy wyborze serwera:
A. Cena serwera teraz, a cena odnowienia
Jeżeli oglądasz oferty dostawców serwerów, zwracaj uwagę na obecną cenę zakupu
serwera oraz cenę odnowienia. Opłatę za serwer uiszczasz raz na rok. Ile zapłacisz za
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rok? Zwracaj też uwagę na cenę brutto.
B. Baza danych
WordPress to taki mechanizm, który działa w połączeniu z tzw. bazą danych. Jedna
strona na WordPressie potrzebuje jednej bazy danych.
Na serwerze możesz mieć kilka stron na WordPressie. Oczywiście idealnie by było, żeby
był jeden serwer i jedna strona. Natomiast nie każdy ma taki budżet. Większość osób
kupuje jeden serwer i ma na nim kilka stron.
Jeżeli chcesz mieć kilka stron, to potrzebujesz serwera, który ma kilka baz danych.
Dobrze jest kupić od razu serwer z większą liczbą baz danych, żeby potem nie rozbuchać
swojego budżetu.
C. Kopia zapasowa
Trzecia ważna rzecz. Jak dostawca serwera dba o kopie zapasowe Twojej strony? Kopia
strony przydaje się w sytuacjach awaryjnych, np.: coś zepsujemy i chcemy wrócić do
poprzedniej wersji strony, odkrywamy, że mamy wirusa. W takim przypadku
potrzebujesz pomocy specjalisty. Specjalista musi oczyścić stronę i znaleźć powód
zainfekowania. Najlepiej (najszybciej) można oczyścić stronę kiedy masz kopię, która jest
najmniej zainfekowana. Im starsza kopia, tym przeważnie, najmniej zainfekowana.
Jeżeli coś się z naszą stroną stanie, to musimy mieć naprawdę dużo wstecznych kopii
zapasowych, żeby wrócić do tej najmniej zainfekowanej.
Standardowo dostawca serwera robi robi kopie z trzech ostatnich dni. Trzy dni - to
bardzo mało. Z tych serwerów, które podałam wcześniej, Zenbox gwarantuje nam
największą ilość kopii zapasowych. To ich mocno wyróżnia na rynku.
Dobrze jest też samodzielnie dbać o swoje kopie. Są wtyczki, które pozwalają nam na
tworzenie pełnej kopii (strony i bazy danych) i przesyłanie ich do np. Dropbox.

4. Co to jest domena?
Domena to po prostu adres naszej strony. Adres strony jest czasami nazywany URL.
Domena = adres strony = URL strony. Najważniejsze rzeczy, na które warto zwracać
uwagę, to tak samo jak w przypadku serwera, cena zakupu domeny i cena odnowienia.
Domeny mogą mieć różne końcówki: .pl, .com, .eu i wiele, wiele więcej.
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Jak widzisz, ja mam strony z końcówkami .com, jak i .pl:
●

ewelinamuc.com

●

wpdlazielonych.pl

●

uxwmalejfirmie.pl

●

girlswhowp.com

Jeżeli zastanawiasz się dlaczego mam tyle domen, to zobacz mój film na FB:
http://bit.ly/5-domenWażne, żeby domena była prosta, krótka i kojarzyła się z Twoją
firmą.
Temat wyboru domeny, jaką wybrać, z jakim rozszerzeniem dokładnie omawiam
w module 1 w kursie “WP dla zielonych”. Często doradzam też w tym temacie na
zamkniętych webinarach w ramach kursu. Wiem, że ten temat jest dla przedsiębiorców
i blogerów ważny. Słusznie.

5. Gdzie kupisz domenę?
Domenę możemy kupić tam, gdzie serwer lub w innym miejscu. Jeżeli kupimy ją gdzie
indziej, to oczywiście trzeba wykonać konfigurację DNS. Dlaczego? Na świecie są miliony
serwerów. Konfiguracja DNSto poinstruowanie domeny, z którym serwerem ma się
łączyć. Jeżeli jeszcze nie masz domeny, to nie zwlekaj z jej kupieniem. Szczególnie jeżeli
masz chwytliwą nazwę firmy. Kup domenę, żeby nikt nie sprzątnął Ci jej spod nosa :)
Ludzie będą Cię szukać po nazwie firmy.

6. Czy Twoja domena jest jeszcze wolna?
Gdzie sprawdzać czy Twoja wymarzona domena jest wolna? W wyszukiwarce domen :)
Bardzo fajną wyszukiwarkę domen ma Zenbox, bo tam możemy sprawdzać od razu,
wpisując nasz pomysł na domenę, czy jest wolna także nazwa fanpage oraz Twittera.
Pamiętaj, ludzie będą Cię szukać po nazwie firmy również w social mediach. Nawet jeżeli
nie decydujesz się na Zenbox, sprawdzisz sobie wszystko na tej wyszukiwarce.

7. Widełki cenowe i czasowe serwera i domeny.
Ok, teraz czas i koszty. Jeżeli nie masz wodotrysków na serwerze (np. sklep z tysiącami
produktów, setki ludzi codziennie na stronie), a większość stron na początku nie ma
żadnych wodotrysków, jest raczej taki standardowy ruch na stronie, to wtedy koszty
serwera i domeny zamykają się w około 200 złotych rocznie.
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Jeżeli natomiast chodzi o czas, to zakup serwera i domeny zajmuje 30 minut. No
maksymalnie 45 minut. Obie czynności to głównie wypełnianie formularza. Podkreślam:
jeżeli wiesz co masz wypełnić. Wszystko się wydłuża, jeżeli nie wiesz co masz robić.

8. Jeżeli masz pytania po lekcji.
Czy masz w głowie takie pytania?
●

Jak porównać oferty serwerów i domen?

●

Jak wybrać dobrą domenę i z jakim rozszerzeniem?

●

Jak kupić domenę krok po kroku?

●

Jak bezpiecznie zainstalować WordPressa? Temat dbania o bezpieczną stronę
rozpoczyna się na etapie wybrania dobrego serwera i dobrej instalacji (niestety
można to zrobić źle nie znając dobrych praktyk.)

●

Co zrobić zaraz po instalacji WordPressa?

●

Jak się zalogować i wylogować?

●

Jak wybrać dobry motyw?

●

Jakie motywy nadają się do zrobienia sklepu lub portfolio?

Jeżeli zadajesz sobie w głowie te pytania, to na wszystkie odpowiadam w kursie online
WP dla zielonych(https://wpdlazielonych.pl/). Wszystko w formie wideo instrukcji
w modułach 1i 2 oraz na zamkniętych webinarach dla kursantów.

9. Webinar uzupełniający :)
Przyjdź na mój najbliższy webinar uzupełniający (uzupełniający ten kurs mailowy).
Poznajmy się. Zobacz jak uczę na żywo. Podczas webinaru opowiem o najważniejszych
punktach z tego kursu i potem porozmawiamy. Zapisy na webinar są na stronie
https://wpdlazielonych.pl/webinar

10. A już jutro w lekcji 3:
Już jutro garść przydatnych informacji o instalacji WordPressa (a jeszcze więcej będzie
na webinarze…:)
Miłego WordPressowania,
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