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O czym należy
pamiętać przed
publikacją witryny 

W końcu długo oczekiwana chwila, gdy
projekt jest już prawie skończony. Wersja
testowa jest już przeklinana, przemyślana,
sprawdzona i gotowa do wypuszczenia jej
w internetowy świat. Co jeszcze dzieli Cię
od jej uruchomienia?



Hosting

Po pierwsze, zastanów się czy masz
odpowiednią domenę, czyli nazwę adresu
URL. To jest bardzo ważne pod względem
Twojej widoczności w Internecie, więc
zastanów się, czy Twoja domena jest
odpowiednia.

Przekierowania 301

Dzięki nim internauta wpisując adres
poprzedniej strony internetowej, zostanie
automatycznie przekierowany na nową
stronie. Jest to niezbędne do tego, byś
zachował wszystkie linki zewnętrzne i nie
obniżył swojej pozycji w wyszukiwarkach.

www



Pozycjonowanie 

(SEO)

Przed uruchomieniem nowej strony,
powinieneś poprosić firmę która 
zajmuje się pozycjonowaniem Twojej
strony (SEO) o wytyczne, by również mogła
przygotować się do zmiany i śledzić wyniki
w rankingach wyszukiwań.

Hasła i loginy

Już wcześniej  przygotuj niezbędne dane,
które będą potrzebne do przeniesienia
strony. Hasła i loginy do serwera i domeny
będą tutaj niezbędne. Może się przydać
również dostęp do FTP i identyfikatory
usług Google.



Bezpieczeństwo

W ostatnich latach firma Google znacznie
zwiększyła nacisk na bezpieczeństwo w
sieci. Certyfikat SLL i dyrektywa RODO, to
dwa z najgorętszych haseł związanych z
bezpieczeństwem w Internecie.

Upewnij się że dostawca strony
zagwarantował odpowiednie
zabezpieczenia. Pamiętaj również o
bezpieczeństwie użytkowników 
i wybierz sprawdzonego operatora
płatności on-line (np. PayPal).

Ze względu na postęp w
technologii, trendy na rynku,
bezpieczeństwo oraz
wymagania przeglądarek,
zaleca się zmianę WWW 
co 3 lata. Nie ma co czekać,
konkurencja nie śpi!



Strona już istnieje.

Co dalej?

Hurra! Twoja strona WWW już działa, 
ale czy to już koniec pracy nad nią? 



Aktualizacja i rozbudowa  

zawartości

Google wymaga od nas, by strona była
wciąż aktualizowana, a treści w niej zawarte
były systematycznie rozbudowywane. 
Dlatego ważny jest dobry CMS, czyli
narzędzie za pomocą którego będziesz
mógł samodzielnie lub przy współpracy
firmy z zewnątrz, dokonywać zmian na
swojej witrynie. Pisać artykuły na bloga,
dodawać opinie, nowe linki,  oferty produkty
lub usługi. 

Warto również mieć możliwość
bezpośredniej integracji z Social Media by
automatycznie zamieszczać lub pobierać
kontent, z lub na np. Facebooka czy
Instagram. Zaoszczędzi to dużo Twojego
czasu i z pewnością ułatwi pracę.



Monitorowanie 

wyników

Warto stale sprawdzać ruch i monitorować
wyniki swojej strony w narzędziach
analitycznych, np. Google Analytics. Tam
uzyskasz podpowiedzi na temat kondycji
strony, jej odbiorcach, konwersjach i ilościach
wyświetleń. Znajdziesz również sugestie
Google i informacje o niezbędnych do
przeprowadzenia zmianach. 

Po uruchomieniu witryny, warto również
zaindeksować ją w Google Search Console.
Przesłanie mapy witryny pomoże robotom
wyszukiwarek prawidłowo zinterpretować
informacje zawarte na stronie, po to aby
właściwie pokazać je w wynikach
wyszukiwania.



Reklama 

i promocja

Zwiększ ruch na stronie i bądź widoczny w
sieci. Uzyskaj więcej rezerwacji i kontroluj
swoją cyfrową obecność, poprzez płatne
kampanie w Internecie. 

Sposobów jest wiele, od reklam PPC (Pay Per
Click) i reklamy banerowe w Google, poprzez
promocję na Facebooku, czy coraz
modniejszym Instagramie. 

Wejdź na ścieżkę do wyższych przychodów i
opracuj swoją strategię marketingową online.
Możesz to zrobić sam, albo zlecić to
profesjonalistom.



Ponieważ wytrwałeś do końca poradnika,
w nagrodę za determinację, poniżej

otrzymasz gotową checklistę
która pomoże w przygotowaniach do
uruchomienie nowej strony dla hoteli,

apartamentów i deweloperów.

Happy end!



Checklista

Odpowiedz na te pytania przed
rozpoczęciem prac nad stroną www.

Dlaczego chcę zmienić swoją stronę?

Jaki jest mój cel? Jakie zadanie ma moja
strona www? Do kogo będzie adresowana?

Co chcę sprzedawać na stronie?

Jakie mam mocne strony i atuty oraz co
mnie wyróżnia?

Jakie korzyści mogę zaoferować
odwiedzającym stronę?

Jakie narzędzia irozwiązania marketingowe
chcę zastosować na stronie?

Jak ma wyglądać architektura strony? Ile
ma mieć podstron? Jakie? Co powinno
znaleźć się na stronie głównej?

Jakie inne strony www z mojej branży i
branży pokrewnych podobają mi się
najbardziej?

Czy mam przygotowany kontent? logo,
zdjęcia i grafiki i treści?

Czy mam przygotowane niezbędne dane:
serwer, domenę, dostęp do ftp?



Skontaktuj się 
a otrzymasz bezpłatną pomoc

+48 570 330 960

kontakt@zuu.systems

Jeśli boisz się że nie poradzisz
 sobie z tym zadaniem, 

z przyjemnością pomożemy. 

Potrzebujesz
pomocy 

w produkcji i reklamie 

stron WWW ?

Skontaktuj się 
a otrzymasz bezpłatną pomoc

+48 570 330 960

kontakt@zuu.systems

https://zuu.works


