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Cześć!
 
Dziękuję Ci za zapis na mój newsletter i pobranie tego ebooka. Mam nadzieję, 
że dzięki niemu realnie ocenisz, czy z Twoim WordPressem wszystko w porządku oraz
czy masz odpowiednią wiedzę i umiejętności, by nim zarządzać.  
 
W ebooku znajdziesz pięć checklist. Najlepiej będzie, jeśli je sobie wydrukujesz i od
razu odhaczysz punkty, które nie sprawiają Ci problemów. Pozostałe postaraj się
odhaczyć wraz z osobą, która wykonywała Ci stronę www lub supportem hostingu. Od
nich otrzymasz potrzebne informacje. 
 
Zachęcam Cię również do zainteresowania się punktami dla bardziej
zaawansowanych. Nigdy nie wiadomo, kiedy te umiejętności uratują Twoją obecność
w Internecie.
 
Nazywam się Kasia Aleszczyk i pomagam ludziom w ich relacjach z WordPressem. 
I Tobie życzę na co dzień - dobrego WordPressowania!



HOSTING

Wiem, gdzie mam swój hosting

Mam dane dostępowe do hostingu

Wiem, ile zapłacę za hosting w kolejnych
latach

Umiem zalogować się do swojego hostingu

Mam kontakt do supportu hostingu

Dla zaawansowanych: mam konto FTP

Dla zaawansowanych: umiem stworzyć 
konto FTP i dać komuś do niego dostęp

Wiem, jak często mój hosting wykonuje 
kopie zapasowe i jak długo je przechowuje



DOMENA

Wiem, gdzie mam swoją domenę

Mam dane dostępowe do domeny

Wiem, ile zapłacę za domenę w kolejnych
latach

Umiem zalogować się do panelu swojej
domeny

Mam kontakt do supportu domeny

Dla zaawansowanych: umiem 
przekierować domenę

Dla zaawansowanych: wiem, jak 
przenieść domenę na inny hosting



WORDPRESS

Wiem, jak zalogować się do WordPressa

Mam dane dostępowe do WordPressa

Mam konto admina w WordPressie

Umiem zalogować się do kokpitu
WordPressa

Mam kontakt do wykonawcy strony

Dla zaawansowanych: umiem stworzyć
konto kolejnego używtkownika

Dla zaawansowanych: umiem stworzyć i
przywrócić kopię zapasową mojego
WordPressa 



MOTYWY

Wiem, z jakiego motywu korzystam

Wiem, czy mój motyw jest płatny, 
czy bezpłatny

Jeśli mój motyw jest płatny - wiem, na
jakich zasadach

Umiem zaktualizować motyw lub mam
kogoś, kto robi to za mnie

Jeśli mój motyw jest płatny - mam dostęp 
do jego aktualizacji

Mam zainstalowane maxymalnie dwa
motywy w WordPressie

Dla zaawansowanych: wiem, gdzie są
ustawienia mojego motywu i jak się 
w nich poruszać 



WTYCZKI

Wiem, z jakich wtyczek korzystam

Wiem, czy moje wtyczki są płatne, 
czy bezpłatne

Jeśli moje wtyczki są płatne - wiem, na
jakich zasadach

Umiem zaktualizować wtyczki lub mam
kogoś, kto robi to za mnie

Jeśli moje wtyczki są płatne - mam dostęp 
do ich aktualizacji

Mam zainstalowane tylko wtyczki, których
używam

Dla zaawansowanych: umiem 
konfigurować wtyczki, które mam 
w WordPressie

Umiem wyszukać, zainstalować wtyczki,
których potrzebuję

Wiem, do czego służą wtyczki, które mam
zainstalowane



A może chcesz porozmawiać? Z przyjemnością umówię się na rozmowę online,
podczas której pochylimy się nad Twoimi potrzebami oraz Twoim WordPressem.

POTRZEBUJESZ WSPARCIA? ZAPRASZAM!

Możesz mnie znaleźć również w Facebookowej grupie "WordPress (nie tylko) dla
blogerów" - tam udzielamy sobie wsparcia, tłumaczymy WP i odpowiadamy 
na pytania. Dołącz do naszej społeczności!

Szukasz kogoś, kto zaopiekuje się Twoim WordPressem? Kliknij poniżej. Wybierz
pakiet na 3, 6 lub 12 miesięcy i nie martw się o kopie zapasowe, sprawdzanie
widoczności Twojej strony w Internecie oraz aktualizacje Twojego WordPressa,
motywów i wtyczek.

Świetnie! Klikam skorzystać!

Idę sprawdzić szczegóły! 

Jasne, że dołączam! 

https://kasiaaleszczyk.pl/product-category/opieka-nad-wordpressem/
https://kasiaaleszczyk.pl/product/rozmowa-o-wordpressie/
https://www.facebook.com/groups/WordPressDlaBlogerow/
https://kasiaaleszczyk.pl/product-category/opieka-nad-wordpressem/
https://kasiaaleszczyk.pl/product/rozmowa-o-wordpressie/
https://www.facebook.com/groups/WordPressDlaBlogerow/


Ależ skąd! Zawsze możemy pozostać w kontakcie. 
A sposobów na to jest kilka :) Przekonasz się - klikając poniżej!

TO JUŻ JEST KONIEC?

Jeśli lubisz czytać - zapraszam Cię na blog o WordPressie.

Jeśli wolisz słuchać - posłuchaj mojego podcastu.

Jeśli jesteś fanem filmów - zobacz mój kanał YouTube.

Jeśli chcesz się ze mną uczyć - przejdź do AkademiiWP.

Jeśli potrzebujesz coś zlecić - zobacz naszą ofertę..

Serdeczności
Kasia Aleszczyk

https://kasiaaleszczyk.pl/
https://jakzycwnecie.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCJhsxU-hCfrGW5zoEOTD2_w?view_as=subscriber
https://akademiawp.pl/
https://kasiaaleszczyk.pl/tworzenie-stron-na-wordpressie/

