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Cześć!
 
Dziękuję Ci za zakup Kompletu 5 webinarów  "Stwórz prostą stronę w WordPressie" i
pobranie tego ebooka. Mam nadzieję, że pomoże Ci on przejść przez wszystkie
nagrania i utworzyć swoją pierwszą prostą stroną internetową.
 
W ebooku znajdziesz linki do miejsc i narzędzie wymienianych przeze mnie podczas
nagrań webinarów. Najlepiej będzie, jeśli będziesz mieć tego .pdfa otwartego po
prostu podczas oglądania filmów.
 
Nazywam się Kasia Aleszczyk i pomagam ludziom w ich relacjach z WordPressem. 
I Tobie życzę na co dzień - dobrego WordPressowania!



L I N K I  W Y M I E N I A N E  W  N A G R A N I A C H

Atthost - hosting, który polecam: 
https://ref.atthost.pl/?id=739

WordPress.org - oficjalne repozytorium WordPressa

WordPress.com - tu możesz stworzyć łatwiej swoją stronę, 
ale licz się z ograniczeniami

Themeforest.net - sklep z motywami dla WordPressa

Pixabay - obrazy i video, z których możesz korzystać

GT Metrix

Liczysiecontent - przygotowanie treści tak, aby były SEO
przyjazne

Page Speed Insights

Rublon

Two Factor Authentication

WP Super Cache - konfiguracja

https://ref.atthost.pl/?id=739
https://ref.atthost.pl/?id=739
https://ref.atthost.pl/?id=739
https://wordpress.org/
https://wordpress.com/
https://wordpress.com/
https://wordpress.com/
https://themeforest.net/
https://pixabay.com/pl/
https://gtmetrix.com/
https://www.liczysiecontent.pl/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=pl
https://pl.wordpress.org/plugins/rublon/
https://pl.wordpress.org/plugins/two-factor-authentication/
https://wpzen.pl/przyspieszanie-strony-za-pomoca-wtyczki-wp-super-cache/


P O L E C A N E  W T Y C Z K I

AntiSpam Bee,
 
All In One SEO Pack/Yoast SEO,
 
Brocken link checker,
 
Cookies (dFactory)/GDPR,
 
Insert Headers and Footers,
 
Loco Translate,
 
WooCommerce,
 
WP Tao,
 
Contact Form 7/Ninja Forms.



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/

