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Stwórz Twój pierwszy blog!  
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Ludzie zakładają blogi w różnych celach. Niektórzy chcą się dzielić swoją pasję, inni chcą 
uczynić z niego główne źródło zarobku, podczas gdy jeszcze inni używają go do rozwoju ich 
firmy. Pewnie i Ty tworzysz bloga z myślą o wypełnieniu ważnego dla Ciebie celu. Jak w 
takim razie zrobić to dobrze, aby Twój blog faktycznie przynosił Ci takie efekty, na jakie 
liczysz?



Z myślą o osobach budujących swój pierwszy blog powstał ten PDF, który ma spełniać 
funkcję checklisty, która przeprowadzi Cię przez każdy etap tworzenie Twojego pierwszego 
bloga. Materiał powstał jako rozszerzenie artykułu na BOWWE Blog - "

”.



Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat tworzenia bloga i efektywnym zarządzaniu nim 
odwiedź BOWWE Blog. Jeśli nie znalazłeś informacji, na jakich Ci zależało napisz do nas na

11 błędów 
początkujących blogerów, których MUSISZ unikać!

https://bowwe.com/pl
https://bowwe.com/pl/blog/bledy-poczatkujacych-blogerow
https://bowwe.com/pl/blog/bledy-poczatkujacych-blogerow


Tworzenie bloga - checklista
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Wybierz narzędzia potrzebne do stworzenia bloga

Istnieje kilka sposobów, które pozwolą Ci na zbudowanie własnego bloga. Najbardziej 
optymalnym rozwiązaniem są kreatory stron www.  Ich prostota i intuicyjność w obsłudze 
zapewni Ci dużą oszczędność czasu i wygodę. 



zyskujesz nieograniczone możliwości jego rozbudowy - 
możesz w każdej chwili rozwinąć swojego bloga w dowolnym kierunku, np. połączyć go 

ze sklepem internetowym. Dodatkowo masz dostęp do biblioteki gotowych szablonów 

o ponadczasowym designie, które możesz dowolnie przerabiać. 



Na rynku istnieje duży wybór kreatorów - jeżeli więc chcesz zagłębić się w ten temat, 
odsyłamy Cię do .     

Zakładając bloga w BOWWE 

naszego kompletnego przewodnika po kreatorach

Zadbaj o własną nazwę domeny

Nazwa domeny to unikatowy adres internetowy, np. www.TwójBlog.pl. Posiadanie 
własnej domeny daje większą swobodę w prowadzeniu bloga i pomaga w budowaniu 
marki osobistej. Jest też najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chcesz, aby Twój blog posiadał 
dużą widoczność w wyszukiwarkach. W jaki sposób zyskać unikatową nazwę domeny? 



Jeżeli korzystasz z tradycyjnych CMS-ów, tj. WordPress, Blogger, czy Ghost, musisz 
dodatkowo zakupić własną nazwę domeny i hosting. Korzystając z kreatorów stron, 
zyskujesz domenę i hosting w pakiecie - co również oferuje .  BOWWE

Niniejsza checklista pomoże Ci uniknąć najpoważniejszych błędów popełnianych przy 
tworzeniu bloga oraz podpowie o jakie działania, warto zadbać najpierw, abyś mógł 
szybciej cieszyć się profesjonalnym i efektywnym blogiem. 

https://bowwe.com/pl
https://bowwe.com/pl/v#/signup
https://bowwe.com/pl/blog/kreator-stron-przewodnik-dla-poczatkujacych
https://bowwe.com/pl
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(?) Zagwarantuj użytkownikom bloga bezpieczeństwo

Aby dodać certyfikat SSL do swojej witryny blogowej, najlepiej skontaktuj się z dostawcą 
hostingu. Jeśli jesteś użytkownikiem , możesz go łatwo wygenerować 

w ustawieniach domeny każdego z Twoich projektów.

BOWWE

Upewnij się, że Twoja witryna blogowa posiada bezbłędny kod

Dobry projekt witryny blogowej powinien być oparty na bezbłędnym, tzw. ,,czystym” 
kodzie. Dzięki temu Twoja strona będzie szybko się ładować i nie będą pojawiać się na 
niej żadne błędy. Twoi czytelnicy z pewnością to docenią.

Wybierz gotowy szablon dla bloga i modyfikuj go do woli

Łatwe wprowadzenie zmian w gotowym szablonie pozwoli Ci uzyskać unikatowy design 
na Twoim blogu. Wystarczy, że wybierzesz  z biblioteki  i 
zaczniesz go edytować. Za pomocą prostej techniki ,,przeciągnij i upuść” możesz 
dowolnie zmieniać każdy element graficzny na swoim blogu bez umiejętności 
technicznych czy pomocy web developera. 

gotowy szablon BOWWE

Wymyśl unikatową nazwę dla bloga 

Imię i nazwisko lub nazwa firmy w tytule bloga zawsze będzie wyglądać profesjonalnie i 
pomoże Ci w budowaniu marki osobistej. Możesz połączyć swoje imię lub pseudonim z 
obszarem tematycznym bloga, np. aniamaluje, wypiekimarty.  Warto też:

 zastosować rymy, 
 poszukać ciekawych synonimów popularnych słów 
 zastosować związki frazeologiczne, które ubarwią tytuł Twojego bloga. 


https://bowwe.com/pl
https://bowwe.com/pl/
https://bowwe.com/pl/szablony
https://bowwe.com/pl/
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(?) Zadbaj o SEO na swoim blogu

Oto jak możesz zoptymalizować treści na blogu pod kątem SEO w kilku krokach: 

 Przeprowadź analizę słów kluczowych - pomogą Ci w tym narzędzia typu planer słów 
kluczowych w  lub . 

 Uwzględnij główne słowo kluczowe w tytule swojego wpisu na blogu -  jeśli 
napiszesz podstawowe słowo kluczowe na początku tytułu, będzie to świetne 
rozwiązanie pod względem SEO.

 Użyj słów kluczowych w swoim wpisie na blogu - ale rób to w sposób jak najbardziej 
naturalny. Unikaj sztucznego upychania słów kluczowych, tzw. keyword stuffing, które 
sprawia, że tekst traci na autentyczności.

 Używaj słowa kluczowego w podtytułach - użycie słowa kluczowego w podtytułach 
mówi wyszukiwarkom, że jest on wartościowy i rozwija temat, który zasygnalizowałeś 
w tytule.

 Stwórz odpowiedni metaopis (ang. metadescription) - prawidłowo napisany 
metaopis zachęci użytkowników do odwiedzenia Twojego bloga.  Więcej na ten temat 
zasad tworzenia metaopisów przeczytasz w . 

Google Ads Keyword Tool

naszym poradniku

Stwórz content plan i trzymaj się go!

Musisz stworzyć solidny content plan i zacząć konsekwentnie prowadzić swojego bloga. 
Możesz oczywiście zacząć małymi kroczkami i zaplanować jeden wpis w tygodniu lub w 
miesiącu, a z czasem zwiększyć ilość postów. 



Jednak bez względu na liczbę wpisów na początku prowadzenia bloga, najważniejsza 
jest konsekwencja. Jeżeli więc publikujesz posty w piątki rano - trzymaj się tego. Dzięki 
temu przyzwyczaisz do stałych publikacji swoich czytelników, którzy z czasem będą 
oczekiwać więcej treści.

https://bowwe.com/pl
https://ads.google.com/intl/pl_pl/home/tools/keyword-planner/
https://keywordtool.io/
https://bowwe.com/pl/blog/metadescription-co-to-jak-wykorzystac


Tworzenie pierwszego bloga - podsumowanie
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Teraz kiedy już znasz wszystkie kroki tworzenia skutecznego bloga, czas zacząć wcielać 
każdy z nich w życie. Trzymając się tej checklisty, bez większych problemów stworzysz Twój 
pierwszy blog, z którym będziesz realizować Twoje wymarzone cele.



Pamiętaj również, aby zapoznać się z naszym artykułem "

", który pomoże Ci nie popełnić błędów, które mogłoby 
stać za niepowodzeniem Twojego bloga. Po więcej wiedzy na temat tworzenia bloga oraz 
treści na nich zawartych odwiedź  lub napisz do nas na .

11 błędów początkujących 
blogerów, których MUSISZ unikać!

BOWWE Blog hello@bowwe.com

https://bowwe.com/pl
https://bowwe.com/pl/blog/bledy-poczatkujacych-blogerow
https://bowwe.com/pl/blog/bledy-poczatkujacych-blogerow
https://bowwe.com/pl/blog
mailto:hello@bowwe.com
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Masz pytania lub chciałbyś się


z nami podzielić swoją wiedzą?


Prosimy o kontakt z zespołem BOWWE.com 

poprzez pocztę


hello@bowwe.com

https://bowwe.com/pl


Pierwszym krokiem do rozwoju w sieci 
jest Twoja strona.
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https://bowwe.com/pl/blog/analiza-konkurencji-przy-

pomocy-ahrefs

https://bowwe.com/pl/blog/10-wskazowek-metadescription

https://bowwe.com/pl/blog/najlepsze-narzedzia-seo-

dla-malych-firm 
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https://bowwe.com/pl/

https://bowwe.com/pl/blog

https://www.facebook.com/BowweBuilder/

Instagram:
https://www.instagram.com/bowwe_websitebuilder/

czy taj wiĘcej!

Z ałóż konto

Kreator, z którym stworzysz imponującą stronę, konwertujący landing page, 

przykuwające portfolio... I wiele więcej - nie pisząc ani jednej linijki kodu!



Dzięki intuicyjnemu kreatorowi drag-and-drop, z BOWWE wcielisz w życie 

wszystkie swoje projekty. Teraz możes edytować dowolny element Twojej 

strony z dokładnością co do piksela. Uwolnij swoją kreatywność i stwórz 

stronę na własnych warunkach. Bez ograniczeń.



BOWWE to wszystko, co niezbędne dla web designera, agencji marketingowej 

lub firmy, by stworzyć imponującą stronę i zdobywać coraz więcej klientów z 

sieci. Rozwijaj swój biznes dzięki zaawansowanemu SEO, potężnym 

aplikacjom biznesowym i olbrzymim wsparciu danych dostępnych w BOWWE!



Projektuj, wdrażaj, optymalizuj i osiągaj swoje cele z nielimitowanym 

kreatorem BOWWE!

https://bowwe.com/pl/blog/analiza-konkurencji-przy-pomocy-ahrefs
https://bowwe.com/pl/blog/analiza-konkurencji-przy-pomocy-ahrefs
https://bowwe.com/pl/blog/10-wskazowek-metadescription
https://bowwe.com/pl/blog/najlepsze-narzedzia-seo-dla-malych-firm
https://bowwe.com/pl/blog/najlepsze-narzedzia-seo-dla-malych-firm
https://bowwe.com/pl/blog/bledy-poczatkujacych-blogerow
https://bowwe.com/pl/
https://bowwe.com/pl/blog
https://www.facebook.com/BowweBuilder/
https://www.instagram.com/bowwe_websitebuilder/
https://bowwe.com/pl/blog
https://bowwe.com/pl
https://bowwe.com/pl/v#/signin

