
Przygotu j  s ię  do
stworzen ia  s t rony  www 

checklist



Niezależnie od tego, czy będziesz pracować nad swoją stroną

samodzielnie, czy zlecisz stworzenie jej specjalistom, musisz

odpowiednio się do tego przygotować.

Podobnie tworząc strony dla innych, warto jest, zebrać wszystkie

poniższe informacje przed rozpoczęciem prac.

Strona www to przede wszystkim narzędzie, które ma nam

służyć do określonych celów. 

Skorzystaj z poniższej listy i przygotuj się do pracy nad swoim

miejscem w sieci. 

 

PRZYGOTUJ S IĘ  DO
STWORZENIA STRONY WWW 

checklist

IzabelaKarkocha.com

Poznaj autorkę izabelakarkocha.com/o-mnie

https://izabelakarkocha.com/
https://izabelakarkocha.com/o-mnie


Grupa docelowa
Do kogo kierujesz swój komunikat? Kto jest Twoim odbiorcą?
Czego szuka na Twojej stronie www?

Struktura podstron i architektura informacji
Jakie informacje są najważniejsze i powinny znaleźć się na
stronie głównej. Jakich podstron potrzebujesz? W jakie kategorie
pogrupujesz treści blogowe?

Inspiracje
Poszukaj inspiracji wśród stron z Twojej branży. Potrzebujesz
punktu wyjścia. Coś, do czego możesz się odnieść. Wypisz kilka
stron i zanotuj, co Ci się w nich podoba, a co warto poprawić.
Zainspiruj się, ale nie kopiuj.

Cel
Określ, jaki jest główny cel strony www. Po co jest stworzona? Do
czego chcesz zachęcić odbiorców?

Zdjęcia/grafiki
Zdjęcia są bardzo ważne. Nadają stylu i charakteru. Idealnie jeśli
masz profesjonalne zdjęcia, jeśli nie, warto wybrać gotowe
zdjęcia z dostępnych banków zdjęć. Pamiętaj o spójności i
odpowiedniej tematyce.

Kolorystyka
Wybierz podstawowy kolor, który będzie motywem przewodni na
Twojej stronie, ale też w innych materiałach. Do niego dobierz 2-
3 kolory dodatkowe, tworząc swoją paletę. Pamiętaj o znaczeniu
kolorów.

Fonty
Ważnym elementem nadającym charakteru stronie są również
fonty. Wybierz font dla nagłówka i dla tekstu w paragrafach.
Kieruj się spójnością i czytelnością tekstu. Font powinien być
również dopasowany do Twojej branży.

IzabelaKarkocha.com

Teksty
Przygotuj najważniejsze teksty na stronę www. Do strony
głównej, strony o mnie, oferty, kontaktu. 

https://izabelakarkocha.com/


Kliknij i dowiedz się więcej

Jaki jest kolejny krok?

IzabelaKarkocha.com

Dodatkowe rozwiązania
Zastanów się, czy potrzebujesz newsletter, formularz
kontaktowy, a może kalendarz wydarzeń, itp.? 

Śledzenie
Warto od początku śledzić to co dzieje się na stronie. Zastanów
się nad kodami śledzenia Google Analytics i Pikselem Facebooka.
Umożliwi to analizę ruchu na stronie.

Kwestie prawne
Jeżeli zdecydujesz się na kody śledzenia lub np. formularz
kontaktowy czy newsletter, musisz zadbać o kwestie prawne tj.
np. polityka prywatności i informacja o plikach cooki.

Domena i hosting
Wybierz odpowiednią domenę (nazwę) dla swojej strony www i
hosting (miejscem, gdzie będzie przechowywana). Pamiętaj o
certyfikacie SSL.

Z A O B S E R W U J

Zleć wykonanie strony specjaliście lub dołącz do szkolenie online.

https://izabelakarkocha.com/nowa-strona-internetowa-wordpress/
https://izabelakarkocha.com/
https://www.instagram.com/szkola.wordpressa/
https://www.instagram.com/szkola.wordpressa/

