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Czy wiesz, że WordPress jest najpopularniejszą platformą blogową na świecie? W dobie nowo powstających
blogów musisz przebić się na tle wzrastającej konkurencji. Przygoda z blogowaniem to przede wszystkim szansa
dla Ciebie na stopniowe osiąganie niezależności finansowej małymi krokami.

Racjonalny wybór odpowiedniego szablonu WordPress
1. Jak zbudujesz WordPressa na własnej domenie i serwerze, to musisz zaprojektować wygląd i
funkcjonalność Twojego przyszłego bloga. Oczami wyobraźni stwórz projekt bloga na kartce papieru, a następnie
zastanów się nad szatą graficzną.
2. Poszukaj darmowych szablonów WordPress w kokpicie bloga z zakładki Wygląd – Motywy. Konkurencja nie śpi,
dlatego w niektórych branżach warto zainwestować w płatną skórkę. Chyba, że potrafisz własnoręcznie stworzyć
szablon do WordPress?
3. Szukaj skórek WordPress wykonanych w technologii Responsive Web Design, ponieważ stale wzrasta liczba
użytkowników wykorzystujących urządzenia mobilne do przeglądania zasobów internetu. Google od 21 kwietnia
2015 zmieniło algorytm dla urządzeń mobilnych. Jeżeli posiadasz bloga / stronę internetową w wersji mobilnej, to
możesz pozyskać dodatkowy ruch na bloga.

Uważaj na darmowe szablony w internecie!
Istnieje niebezpieczeństwo, że wykorzystując na własnym blogu darmowe szablony WordPress bez znajomości
struktury kodu szablonu zostaniesz ukarany przez Google. Musisz wiedzieć, że wielu twórców darmowych
szablonów WordPress umieszcza, na przykład w stopce witryny ukryte spamerskie linki prowadzące do
zagranicznych serwisów. Takie linki bardzo prosto ukryć przy pomocy stylów CSS, na przykład przy pomocy
regułki:
.hide
{
text-indent: -6666px;
}
Czy wiesz, że Twój blog może wylecieć na dalekie pozycje w wynikach wyszukiwania lub zostać całkowicie
wykluczony z indeksu wyszukiwarki Google? W ten sposób możesz stracić cały ruch na bloga budowany latami. Co
więcej.. Taki blog jest narażony na karę ręczną od Google za łamanie wytycznych dla webmasterów. Jedną z
przyczyn karania serwisów internetowych przez Google są spamerskie linki prowadzące do bloga w postaci
Systemu Wymiany Linków (SWL).
Google od lat walczy ze spamem i ciągle aktualizuje algorytmy wyszukiwania. Niewiedza kosztuje – w internecie
przekonałem się o tym wielokrotnie, dlatego dokładnie przemyśl użytkowanie darmowych szablonów WordPress na
własnym blogu.
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Jan Kamiński – pracownik zespołu Template Monster Polska podesłał mi w pełni bezpieczną próbkę darmowych
szablonów WordPress, które są zgodne z wytycznymi dla webmasterów i wykonane w technologii Responsive Web
Design.
Szablon WordPress – Restauracja
Właściciel restauracji powinien posiadać stronę internetową, która będzie jej wizytką w sieci. Dlatego, żeby
wyróżniać się wśród konkurencji taka strona www powinna być nie tylko informacyjną, ale i kreatywną. Właśnie do
tego celu został stworzony szablon „Restauracja” dla WordPress.
Główną cechą szablonu jest połączenie stylu z funkcjonalnością. Na stronie głównej znajduje się zbiór niezbędnych
informacji dla Klientów: menu, aktualne akcje, propozycje. Informacje umieszczone w ilustrowanych
blokach, umożliwiają bezproblemowe nawigowanie po stronie.
Szablon oparty na Bootstrap i CherryFramework, co rozszerza spektrum możliwości w porównaniu do innych
szablonów, poświęconych lokalom.

Demo – http://www.templatemonster.com/demo/52056.html
Pobierz – http://www.templatemonster.com/pl/free-templates/szablon-wordpress-restauracija/
Szablon WordPress – Biznesowy
Praktycznie każda firma posiada stronę internetową, dzięki której może walczyć o potencjalnych Klientów. Strona
internetowa tworzy wizerunek firmy, więc musi zawierać niezbędne informacje oraz być prosta i zrozumiała dla
użytkowników. Ludzie „kupują oczami”, dlatego strona www powinna mieć oryginalny wygląd. To wszystko zmusza
właścicieli firm do znalezienia oryginalnych rozwiązań dla swojego biznesu.
Proponowany szablon jest doskonale dostosowany do tworzenia stron internetowych firm finansowych,
ubezpieczeniowych, doradztwa, banków, stron, poświęconych inwestycji, IT oraz marketingu. Zaletami szablonu są
responsywność, prostota, stylowe kolory, funkcjonalność. Szablon zbudowany na Bootstrap i CherryFramework.
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Demo – http://www.templatemonster.com/demo/52382.html
Pobierz – http://www.templatemonster.com/wordpress-themes/52382.html
Szablon WordPress – Portfolio fotograficzne
Zajmujesz się fotografią? Planowałeś kreatywne portfolio internetowe? Darmowy szablon dla portfolio
fotograficznego pozwoli stworzyć profesjonalną stronę internetową. Portfolio przedstawione w Internecie pozwala
potencjalnym Klientom zapoznać się z pracami autora i być z nim w kontakcie.
Proponowany szablon dla WordPress CMS jest stylowym rozwiązaniem również dla początkującego i znanego
fotografa. Dzięki rozbudowanej galerii Klienci strony będą mogli ocenić dzieło autora. Przewagą szablonu jest
spełnianie niezbędnych kryteriów SEO, gdzie branża fotograficzna jest bardzo trudna do pozycjonowania.

Demo – http://www.templatemonster.com/demo/53917.html
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Pobierz – http://www.templatemonster.com/pl/free-templates/szablon-wordpress-portfolio-fotograficzne/
Szablon WordPress – New Group
New Group to typowy motyw dla stron biznesowych, którego projekt łączy w sobie prostotę i funkcjonalność. Temat
motywu jest związany z prowadzeniem usług doradczych, jednak można go dopasować pod inne cele biznesowe.
Do kluczowych cech projektu templatki należą: suwak na całą szerokość ekranu, przewijane menu, akcent na
jakościową grafikę i proste animacje.
Podany motyw jest zasilany przez Bootstrap 2.3.1, jest responsywny i kompatybilny z przeglądarkami
internetowymi. Zbudowany na CherryFramework 3.1.5 rozszerza funkcjonalność strony, wbudowując dodatkowe
wtyczki i widgety.
Szczegółowa informacja dotycząca motywu:
WordPress CMS: 4.2.x
Kompatybilny z WordPress: 4.2.x-4.5.x
Cherry Framework wersja: 3.1.5
Animacja: HTML plus JS
Język: Angielski

Demo – http://www.templatemonster.com/pl/demo/54599.html
Pobierz – http://www.templatemonster.com/pl/free-templates/szablon-wordpress-uslugi-doradcze/
Szablon WordPress – Catwalk
Przedstawiony motyw przeznaczony dla strony agencji mody. Prosty projekt strony głównej.
Motyw Catwalk zbudowany na CherryFramework 3.1.5 i Bootstrap 2.3.1. Szablon jest responsywny, przyjazny dla
SEO i stworzony według standardów W3C.
Szczegółowa informacja dotycząca motywu:
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WordPress CMS: 4.2.x
Kompatybilny z WordPress: 4.2.x-4.5.x
Cherry Framework wersja: 3.1.5
Animacja: HTML plus JS
Język: Angielski

Demo – http://www.templatemonster.com/pl/demo/52801.html
Pobierz – http://www.templatemonster.com/pl/szablony-wordpress-52801.html
Bezpieczeństwo Twojego bloga = bezpieczeństwo Twojego biznesu.
Poniżej prezentuję krótki film, jak zainstalować i skonfigurować darmowy szablon od Template Monster Polska?
Link do tutorialu na YouTube – instalacja szablonu od Template Monster.
Pełną ofertę szablonów Template Monster Polska znajdziesz tutaj.
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Polecam Ci zainwestować pieniądze w płatny motyw do WordPress, bądź zlecić firmie zajmującej się tworzeniem
szablonów.
A może poznałeś podstawy budowania szablonów, wtedy zapraszam Cię na wyższy poziom tworzenia szablonów
WordPress
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