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Jak znaleźć motyw przewodni na stronę
Motyw przewodni wesela czy innej dużej imprezy najczęściej wymyśla-
my wcześniej, robimy to sami lub organizujemy burzę mózgów wśród 
przyjaciół i rodziny. Zastanawiamy się, co będzie oryginalne, przeszu-
kujemy strony z inspiracjami, rozmawiamy z innymi osobami, radzimy 
się specjalistów i swoich bliskich. Bardzo podobnie wygląda szuka-
nie motywu przewodniego dla strony internetowej. Inspiruj się, ale 
nie kopiuj. Przeglądaj Pinterest, ulubione strony, strony z grafikami, jak  
Creative Market czy Etsy. Na pomysł możesz wpaść, oglądając różne 
logo i elementy, które wykorzystuje.

Motyw przewodni nie dotyczy wyłącznie strony interneto-
wej, ale także grafik, które są umieszczane na profilu marki 
w social mediach.

„
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Jak wyszukiwać domeny

Aby wyszukać domenę, należy wejść np. na stronę OVH czy Hostovita.  
Zawsze rekomenduję wykupienie hostingu oraz domeny u jednego 
usługodawcy. Ułatwia to zapanowanie nad płatnościami oraz zarzą-
dzaniem usługami. Należy wpisać nazwę, która Cię interesuje w odpo-
wiednim okienku i sprawdzić, czy jest dostępna. Jeśli nie jest, pojawią 
się inne propozycje.
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Programy
Programy, które będą Ci potrzebne, zależą tak naprawdę od Twoich 
preferencji. Sama jestem #teamAdobe i nie wyobrażam sobie życia  
bez produktów tej marki. Oprócz tego, że jestem webedsignerem, zaj-
muję się również grafiką, więc wszelkie programy graficzne do wekto-
rów, grafik reklamowych czy składania e-booków są dla mnie niezbęd-
ne. Tobie z pewnością przydadzą się te do edycji grafik i tworzenia 
makiet. Musisz wiedzieć, że nie każda strona tego wymaga, czasami 
działa się na zdjęciach, tłach i unikatowej prezentacji tekstu. Nie mu-
sisz robić grafik, jeśli pracujesz nad bardzo prostą, oszczędną w for-
mie, minimalistyczną stroną, która kładzie nacisk na przekaz lub zdję-
cia, a nie na graficzną otoczkę, nie ukrywam jednak, że znajomość  
programów graficznych i umiejętność operowania nimi ułatwiają pracę,  
a przede wszystkim rozwijają Twoje projekty, sprawiają, że stają się cie-
kawsze i atrakcyjniejsze.

Tworząc strony www, używam przetestowanych wtyczek, nie ko-
rzystam za każdym razem z innych. Takie rozwiązanie jest rozsądne. 
Ostrożnie podchodzę do nowości, zanim na którąś się zdecyduję, robię 
porządny research w Google i czytam opinie, np. w bibliotece wty-
czek na stronie wordpress.org lub na stronach twórców. Zdanie innych 
użytkowników dotyczące zarówno supportu, jak i działania wtyczki (tym 
bardziej, jeśli jest to wtyczka płatna) jest pomocne. Wywiad, który prze-
prowadzam, pozwala się nie „wkopać” we wtyczkę źle napisaną lub 
taką, której twórca nie udziela wsparcia użytkownikom.
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WP oferuje automatyczne aktualizacje, których nie polecam! Jeśli  
koniecznie chcesz je włączyć, musisz pamiętać o tym, że strona może 
się „wysypać” i nawet nie będziesz wiedzieć, kiedy się to stanie. 
Jestem fanką ręcznych aktualizacji, dzięki nim możesz kontrolować, co 
się dzieje, a jeśli coś pójdzie nie tak, to będziesz dokładnie wiedzieć, 
w którym momencie strona przestała działać. Masz szansę zdiagnozo-
wać problem od razu.

Fragment z e-booka „Stwórz własną stronę www. Praktyczne wskazówki i porady”

Czym są buildery
Kilka razy poruszałam w tym e-booku temat buildera. Jest to przede 
wszystkim narzędzie, dzięki któremu możesz zbudować stronę w zasa-
dzie od podstaw przy użyciu przyjaznego interfejsu, bazując na swoich  
umiejętnościach i zdolnościach designerskich. Przedstawię tu buildery 
plasujące się w czołówce builderów WP. Sama przetestowałam kilka  
z nich i zdecydowałam się jeden, dla mnie najodpowiedniejszy.

Jeśli jesteś początkująca, zachęcam Cię do pracy na gotowych moty-
wach. Nauczą Cię one budowy strony i tego, jak mogą wyglądać dane 
sekcje, w jaki sposób układać tekst, aby przyciągał uwagę (nagłówki, 
różne fonty). Coraz więcej motywów ma wbudowane buildery – twórca 
danego motywu tworzy jego podstawę, a Ty budujesz sekcje za pomo-
cą buildera. 




