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Załóż bloga WordPress na własnej domenie i niezawodnym
serwerze

pracabezszefa.pl/zaloz-bloga-na-domenie-hostingu

Temat założenia bloga matematycznego z prawdziwego zdarzenia – MatFiz24.pl pozostawał aktualny. Ciągle nie
znałem dobrej platformy blogowej, gdzie mógłbym publikować multimedialne wpisy matematyczne z wartościową
wiedzą. Oczywiście w przyszłości marzyłem także o rosnącym dochodzie pasywnym z mojej pracy na blogu.

Sądziłem, że znalazłem idealne narzędzie do zarabiania w postaci darmowych blogów na WordPress.com. Niestety
dość szybko musiałem przełknąć moje pierwsze rozczarowanie.

Doszedłem do wniosku, że budowanie dochodu pasywnego na darmowych narzędziach jest niemożliwe.

W osobnym wpisie przedstawiłem zalety i wady darmowego bloga: http://pracabezszefa.pl/darmowy-blog-prawda-
mity

Już teraz odradzam Ci przygodę z darmowymi narzędziami. Wypłyń na głębokie wody i poznaj solidną technologię
na bloga, którą z powodzeniem używam na moich blogach.

Jak najszybciej chciałem zostać swoim własnym szefem po godzinach pracy na etacie. Zależało mi na znalezieniu
dobrego i sprawdzonego narzędzia, z pełnym dostępem do każdego pliku bloga, z bogactwem funkcjonalności i
dużym potencjale w budowaniu dochodu pasywnego. Chciałem zrobić bloga bez żadnych ograniczeń i mieć go na
własność.

Gdzie najlepiej założyć bloga?

Testując darmowego bloga na WordPress.com od wujka Google dowiedziałem się, że istnieje także platforma
blogowa WordPress.org.

Krok 1

Początkowo strategicznie rzuciłem całe swoje siły poznawcze w kierunku darmowego bloga z oczywistych pobudek
– nikt nie będzie ze mnie wyciągał pieniędzy w internecie . Praktyka pokazała, że profesjonalny darmowy blog jest
ograniczony funkcjonalnie, a do tego płatny.

Krok 2

Bonus wiedzy od Google sprawił, że postanowiłem spróbować swoich sił i zainstalować mojego pierwszego bloga
na WordPress.org i dokładniej poznać proponowaną technologię. Na innych popularnych blogach w internecie
wyczytałem dużo pochlebnych opinii, dlatego w kolejnych dniach po pracy chciałem zbudować bloga z prawdziwego
zdarzenia.

Jak stworzyć bloga na WordPress.org?

Już teraz muszę Ci powiedzieć, że zbudowanie bloga wymaga jednorazowej inwestycji Twoich środków
pieniężnych na wykup profesjonalnej domeny i dobrego serwera.

Po latach blogowania mogę napisać z czystym sumieniem, że jest to jedyna dobra inwestycja na start Twojego
własnego biznesu internetowego za symboliczne pieniądze.
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Profesjonalna domena

Domena – jest nazwą Twojej własnej strony internetowej lub bloga. W Polsce proponuję używać domeny .pl,
ponieważ jest najbardziej popularna przez polskich użytkowników internetu.

Kluczowe jest nadanie profesjonalnej nazwy Twojej strony internetowej. Powinna być ściśle powiązana z tematyką
bloga, zwięzła i prosta do zapamiętania. Dobrze, jeżeli nazwa domeny zawiera frazę kluczową.

Do promowania własnej osoby w Internecie warto założyć nazwę domeny używając imienia i nazwiska, na przykład:
MarekDuda.pl

Do promowania sklepu z meblami warto założyć nazwę domeny, która będzie zawierać najważniejszą frazę
kluczową, na przykład: Sklep-Meble.pl

Do prowadzenia luźnego bloga o zarabianiu wybierz nazwę strony internetowej, która wpada w ucho. Mam

nadzieję, że szybko zapamiętasz naszą domenę – PracaBezSzefa.pl 

Musisz wiedzieć, że wybór nazwy domeny masz dodatkowo utrudniony, ponieważ większość chwytliwych nazw
domen została już zarejestrowana. W związku z tym należy wykazać się ponadprzeciętną kreatywnością w
wymyśleniu nazwy Twojego bloga.

Wykupienie adresu strony internetowej jest płatne, ale nie jest to wygórowana kwota. Zakup domeny przez pierwszy
rok użytkowania jest symboliczny i waha się w granicach 10 – 15 zł.

Nazwę mojego matematycznego bloga wziąłem od skrótów dwóch przedmiotów ścisłych:

matematyka

fizyka

24 – dosyć popularna liczba dodawana do znanych serwisów internetowych, np: http://tvn24.pl.

I tak 16 lutego 2012 roku została utworzona domena MatFiz24.pl.

Pierwsza domena kupiona bez zastanowienia

Jako początkujący bloger poszedłem na żywioł i moją pierwszą domenę
wykupiłem u pierwszego lepszego rejestratora domen, jakim było Webd. Na
szczęście do dzisiaj wszystko działa jak należy. Większe zastrzeżenia
miałem do tej firmy, jeżeli chodzi o usługi hostingowe, ale o tym powiem w
dalszej części tego artykułu.

Co warto wiedzieć przed zakupem własnej domeny?

1. Przejrzyj oferty dostawców domen wraz z cennikiem i wybierz najbardziej atrakcyjną ofertę.

2. Szukaj sprawdzonych dostawców domeny, które w przeważającej większości mogą pochwalić się
pozytywnymi opiniami wśród internautów.

3. Dywersyfikuj źródło opinii użytkowników o usługodawcy domeny – sprawdź opinie na kilku forach i blogach,
co pozwoli racjonalnie wybrać najlepszą i najtańszą usługę.

Uwagi podczas zakupu domeny

Wielu dostawców domen oferuje atrakcyjną usługę, która z pozoru może się wydawać nie do odrzucenia.
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Czy słyszałeś o rejestracji domeny za 0 zł?

Jeżeli czytałeś moje doświadczenia z darmowymi blogami z pewnością szybko połączysz fakty, że w internecie nie
znajdziesz nic dobrego za darmo lub gdzieś ukryty jest haczyk pisany mikro czcionką w regulaminie usługi.
Dostawcy domen, jak i wszystkie polskie firmy obłożone są wielkimi podatkami i muszą zarabiać potężne pieniądze,
aby utrzymać rentowność przedsiębiorstwa.

Być może rejestracja domeny za 0 zł jest prawdziwą informacją, jednak w momencie przedłużenia domeny w
kolejnych latach zapłacisz już dużo więcej.

W efekcie rejestrując darmową domenę już płacisz frycowe za własną niewiedzę – rozpocznij budowanie biznesu
internetowego możliwie najmniejszym kosztem.

Zwróć szczególną uwagę na blogi wychwalające pod niebiosa konkretnego usługodawcę domeny. Musisz wiedzieć,
że większość serwisów, gdzie można zarejestrować domenę i wykupić serwer udostępnia tak zwany program
partnerski, gdzie partner może uzyskiwać prowizje od poleconego Klienta.

Zarabianie na programach partnerskich to jeden z dobrych pomysłów na biznes w internecie, pod warunkiem że
wpis opisujący zalety usługi jest uczciwy i zgodny z rzeczywistością.

Pamiętaj, że kłamstwo i próba naciągania potencjalnych Klientów bardzo szybko zostaną zdemaskowane, a
wizerunek osoby/firmy zostanie mocno nadszarpnięty zarówno w internecie jak i poza światem wirtualnym.

Polecam 4 serwisy, gdzie możesz zarejestrować domenę bez późniejszych problemów:

1. http://www.ehost.pl

2. https://www.ovh.pl

3. http://www.domeny.tv

4. http://webd.pl

Zobacz oferty wyżej wymienionych usługodawców domen i poczytaj opinie w internecie na ich temat. Im więcej
usługodawców domen w Polsce, tym więcej ofert do przeczytania.

Moja matematyczna domena – MatFiz24.pl nadal wykupiona jest w serwisie Webd.pl.

W tym roku muszę opłacić domenę do 16 lutego 2015 roku i jej koszt przedłużenia wynosi 86 zł / rok.

Nie jest to najtańsza oferta na polskim rynku domen, dlatego w przyszłości poważnie zastanowię się nad zmianą
usługodawcy domeny.

Uważam, że lepszym rozwiązaniem jest zakup domeny w serwisie eHost, co zostało już przetestowane z
powodzeniem na innych blogach.

Dobry i bezawaryjny serwer na bloga

Jeżeli wybrałeś już profesjonalną nazwę domeny, to Twoim kolejnym zadaniem jest zakupienie dobrego i
bezawaryjnego serwera.

Serwer – maszyna, gdzie umieszczone są wszystkie najważniejsze pliki bloga z bazą danych. Dobre serwery
cechuje niezawodność i bezawaryjność. Tylko solidny hosting jest podstawą do tego, aby Twój blog nieprzerwanie
dostępny był w sieci przez cały rok.
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Rozpoczynając swoją przygodę z biznesem internetowym nie byłem żadnym specjalistą w kwestiach technicznych,
a tematyka hostingu była mi zupełnie obca.

Muszę Ci powiedzieć, że jako początkujący bloger byłem bardzo nieświadomy na temat narzędzi, które kupiłem.
Wraz z rozwojem bloga i monitorowaniem jego zachowania w internecie zauważyłem duże niedoskonałości
niektórych zakupionych narzędzi.

Moja późniejsza współpraca z bratem sprawiła, że razem i osobno mieliśmy przyjemność przetestować kilka
serwerów na blogach:

MatFiz24.pl

Pracabezszefa.pl

Poniżej przedstawiam krótką charakterystykę przetestowanych serwerów.

1. Webd – mój pierwszy zakupiony serwer, gdzie przez dłuższy okres począwszy od 2012 roku leżały pliki bloga
MatFiz24.pl z bazą danych.

Podobnie jak nazwę domeny, tak samo serwer na bloga kupiłem na żywioł bez przeczytania opinii na temat firmy
hostingowej.

Wiedziałem, że jeżeli domenę wykupię w tej samej firmie co hosting, to nie będę musiał konfigurować DNS domeny.

Nie wiedziałem zbytnio co to jest, dlatego chcąc zaoszczędzić czas i ominąć problemy z konfiguracją DNS-ów
wykupiłem domenę i serwer w serwisie Webd.

Można powiedzieć, że po raz kolejny próbowałem pójść na skróty w internetowym zarabianiu.

Po dłuższym czasie mojej pracy na blogu zauważyłem okresowe przestoje w działaniu
MatFiz24.pl. Chociaż początkowo nie miałem dużego ruchu na blogu, to bardzo frustrowały mnie przerwy w
działaniu bloga.

Problem leżał po stronie serwera. Kontakt z działem technicznym Webd był bardzo ospały, dlatego postanowiłem
zmienić swój serwer na lepszy i bezawaryjny.

Dla początkujących blogerów polecam wykupić hosting w firmie, gdzie wsparcie techniczne jest natychmiastowe.

Kupując kota w worku po raz kolejny przekonałem się, że niewiedza kosztuje czas, moje własne pieniądze i stratę
nerwów. Nie ma opcji zarabiania na skróty w biznesie internetowym.
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W internecie można znaleźć wiele niezbyt pochlebnych opinii na temat serwerów Webd, dlatego mam nadzieję, że
w końcu poprawią swój wizerunek. Ponoć już poprawili..

2. Home – dobry, polski hosting wykorzystywany także przez największe korporacje w Polsce. Aktualnie korzystam
z tego hostingu do dziś na MatFiz24.pl, mam już duży ruch na stronie i nie planuję zmian. Jak do tej pory wszystko
działa bez zarzutów.

Kontakt z działem technicznym określam wzorowo – natychmiastowa, konkretna pomoc. Póki co nie mogę napisać
o nich złego słowa.

Jedyne do czego można się przyczepić to najmniej intuicyjny panel zarządzania hostingiem, gdzie na Webd i eHost
używałem typowy CPanel.

3. GVO – serwer marketingowy dla zaawansowanych blogerów. Najtańszy pakiet hostingowy kosztuje 10$ / miesiąc
– oczywiście pakiet w zupełności wystarczy na rozpoczęcie biznesu internetowego. Przetestowałem go na MatFiz24
dopiero w 2014 roku, z wielką chęcią zobaczenia wszystkich możliwości marketingowych tego hostingu.

Zaletą tego nietypowego serwera jest koncentracja wszystkich najważniejszych narzędzi w jednym miejscu, w
bardzo dobrej cenie: hosting stron www, solidny autoresponder, jaki miałem okazję przetestować, pokój do
wideokonferencji, system do tworzenia plików wideo.

15 lipca 2015r wykupiłem ten serwer na bloga PracaBezSzefa, w celu uruchomienia sprzedaży moich autorskich
poradników.

Dodatkowo hosting GVO zawiera atrakcyjny program partnerski, który jest tak naprawdę dodatkiem do bogatych
funkcjonalności hostingu. Dla początkujących blogerów uważam, że 10$/miesiąc to zbyt duży wydatek. Musisz
zbudować markę i wartościowe wpisy, które wygenerują ruch na blogu. Do zbudowania ruchu na blogu, niezbędna
jest wiedza z pozycjonowania stron internetowych. Posiadając ruch na blogu, możesz go spieniężyć w postaci
dochodu pasywnego.

Zauważ, że siedem obszernych wpisów z bloga PracaBezSzefa wystarczyło do zbudowania ruchu na blogu w
siedem miesięcy na poziomie ok. 100/150 użytkowników i to w miesiącach wakacyjno – wypoczynkowych.

Czas uruchomić sprzedaż szkoleń, kursów i autorskich poradników, dlatego na początek polecam Ci zakup
hostingu GVO:

Zobacz tutorial na YouTube – jak zakupić hosting GVO.

Jeżeli masz już bloga z dużym ruchem, musisz uruchomić sprzedaż kursów i szkoleń wykorzystując narzędzia
marketingowe – GVO Polska.

Domena / serwer dla początkujących, przyszłych blogerów – eHost
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eHost – solidna firma hostingowa, której zasoby przez dłuższy czas wykorzystywaliśmy na blogu Pracabezszefa.pl.

Jak do tej pory serwer był niezawodny. Nie możemy narzekać na jakiekolwiek awarie i przerwy w działaniu bloga.

Kontakt z działem technicznym był szybki i profesjonalny. Każdy problem natury technicznej został szybko
„rozwiązany od ręki”.

Cena hostingu w pakiecie Start to koszt około 56 zł, w zależności od promocji.

Uważam, że jest to solidny hosting na start dla początkującego blogera.

Jak zakupić domenę i hosting?

Z powyższych domen i hostingów, które przetestowałem uważam, że najlepszym pomysłem na zbudowanie bloga
przez początkującego jest skorzystanie z usług firmy eHost.

Poniżej przestawiam film, w którym pokazuję krok po kroku zakupienie serwera i domeny w rekomendowanej przez
nas firmie.

Zobacz tutorial na YouTube – jak zakupić serwer w eHost?

Z powyższego filmu wynika, że wykupiłem serwer Mini za 99 zł. To wystarczające zasoby, aby Twój blog działał bez
żadnych problemów przez cały rok.

Taki był mój cel – pracować bez szefa, po godzinach pracy na etacie i czerpać największą przyjemność z pracy na
blogu w domowym zaciszu.

Inwestycja zakupu domeny i hostingu nigdy się nie zwróci, jeżeli natychmiast oczekujesz efektów zarobkowych z
pracy na blogu.

Zarabianie w internecie – uwagi:

nie ma nic za darmo, co pisałem Ci podczas mojej przygody z darmowymi blogami – bezawaryjny hosting i
domena .PL za mniej niż 150 złotych to według mnie symboliczny wydatek

nie ma efektów zarobkowych od zaraz – czeka Cię ciężka praca zanim zarobisz pierwszą złotówkę w sieci

Jeżeli chcesz pracować po godzinach pracy na etacie i jesteś gotowy na rozwiązywanie problemów, to witaj w
klubie!

Pamiętaj, że wujek Google w razie problemów rozwiąże każdy Twój problem. Kluczem jest oczywiście cierpliwość i
nieodparta chęć znalezienia odpowiedzi na nurtujące pytanie. W razie problemów pisz do mnie.

Jak założyć bloga na WordPress.org?

Początkowo miałem duże problemy z zainstalowaniem bloga. Szczególnie panel zarządzania serwerem może
wyglądem postraszyć osoby początkujące.

Myślę, że poniższy film pomoże Ci zainstalować profesjonalnego bloga na WordPress.org, który aktualnie
zdominował wszystkie inne platformy blogowe na całym świecie.
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Zobacz tutorial na YouTube – jak zainstalować blog WordPress?

Gratulacje! Zbudowałeś już własnego bloga.

Mój blog MatFiz24.pl także został zainstalowany na solidnym fundamencie, jakim jest platforma WordPress.org.

To był mój duży krok do przodu w kierunku budowania dochodu pasywnego w sieci.

Czekały mnie kolejne problemy do rozwiązania, zanim zarobiłem moją pierwszą złotówkę w internecie.

Dobry pomysł na biznes przez internet to klucz do sukcesu. Poznaj niezbędne narzędzia do zbudowania bloga w
oparciu o dochodową tematykę. Zapraszam na kompleksowy kurs jak zrobić bloga, dzięki któremu odkryłem sposób
na powolne, ale systematyczne budowanie dochodu pasywnego w sieci.

PS 1: W razie problemów z instalacją i rozbudową bloga WordPress.org, zapraszam do zakładki – Zapytaj.
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