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Podpowiedź: W tym ebooku znajduje się dużo       
linków. Aby otwierać strony z linków w nowych        
kartach, tak aby nie “znikał” Ci za każdym        
kliknięciem w link ten ebook, to możesz to zrobić w          
następujący sposób: 
Zanim klikniesz w link przytrzymaj klawisz CTRL na        
klawiaturze. Trzymając go kliknij w link. I puść        
klawisz CTRL. Strona z linku otworzy się w nowej         
karcie, a czytany ebook dalej będzie otwarty :)  

Miłej lektury i owocnych działań! 
Asia Sitarz :)  
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1 CZY TWÓJ WŁASNY ADRES 
JEST CI POTRZEBNY? 

Chcesz zarabiać ONLINE. W Internecie. Zatem….      
musisz mieć swój własny adres internetowy.  
 
Aby pod tym adresem mieć swoje własne strony        
internetowe. Nie chodzi o taką stronę co Ci firma         
MLM da. Jeśli daje. Większość firm MLM daje swoim         
Klientom/Partnerom tak zwaną osobistą stronę. Ale      
ta strona od Firmy MLM niestety nie przyda Ci się na           
początek. To strona, która może się przydać       
ewentualnie na koniec. Ale nie na początek Twoich        
działań.  
 
Działałam w wielu programach partnerskich i NIGDY       
nie korzystałam ze strony Firmy, której produkty, czy        
biznes polecałam. To po prostu nie działa. Trzeba        
zrobić to inaczej. I dlatego, że wiele osób nie chce          
się tego nauczyć jak się to robi, to nie zarabiają, bo           
kierują wszystkich bezpośrednio na stronę Firmy      
MLM. 
 
Nie wyobrażam sobie jak można działać ONLINE i        
chcieć w ten sposób zarabiać co miesiąc pieniądze i         
żyć z tego, budować na lata swoją przyszłość        
finansową, budować swój autorytet, pozyskiwać     
ludzi do struktury, być liderem, budować swoją       
karierę zawodową, nie mając własnego osobistego      
adresu internetowego.  
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A Ty sobie to wyobrażasz? 
 
Wolisz mieć taki adres internetowy:     
annakowalska_3cc8.gr8.com 
Czy taki: AnnaKowalska.pl  

? 
Ten pierwszy nie należy do Anny Kowalskiej, tylko        
do właściciela domeny gr8.com. Który to właściciel       
tylko pożycza Annie Kowalskiej ten adres. Nie dość,        
że nie jest jej osobisty, to w dodatku wygląda dość          
dziwacznie. Nie sądzisz?  
 
To jest pierwszy poważny błąd osób zaczynających       
w MLM ONLINE, że nie mają swojego własnego        
adresu i opierają się na jakiś adresach, które dostają         
od Firmy. Pod tymi adresami od Firmy nie mogą         
mieć swojej własnej strony. W sensie      
zaprojektowanej przez siebie. A już tym bardziej nie        
mogą mieć wielu różnych stron. Mogą mieć tam tylko         
jedną stronę, tą którą daje im Firma. Ale taka strona,          
jak już pisałam, niestety nie przyda się im na         
początku i przez to też właśnie nie mają prawie         
nigdy żadnych efektów online.  
 
Więc pierwsze co musisz zrobić to uruchomić       
swój własny adres internetowy.  
 
 

Teraz możesz zaznaczyć na swojej check      
liście, że rozumiesz, iż potrzebujesz     
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koniecznie posiadać swój własny adres internetowy.      
Chyba, że nadal nie rozumiesz, wtedy zadaj mi na         
zamkniętej grupie TUTAJ pytanie, które Cię nurtuje. 
 

2 JAKI ADRES WYBRAĆ? 
MLM to biznes oparty na zasobach ludzkich. Każdy        
Partner buduje markę Firmy, poprzez swoją osobistą       
markę. Nawet się to nazywa popularnie Franczyzą       
Osobistą. Zatem najodpowiedniejszym adresem    
będzie adres zawierający Twoje imię i nazwisko. 
 
Twój własny adres to twojeimieinazwisko.pl 
Tak jak ja mam joannasitarz.pl 
 
Bardzo możliwe, że takowy jest już zajęty. Jeśli        
masz popularne imię i nazwisko to już pewnie ktoś         
taki adres kupił. Dwie osoby, nie mogą kupić tego         
samego adresu. Coraz więcej ludzi chce mieć w        
Internecie swoją osobistą stronę. Zatem jeśli adres z        
Twoim imieniem i nazwiskiem jest wolny to KUP GO         
jak najszybciej. I utrzymuj latami. Bo masz       
szczęście, że póki co nikt inny go nie kupił. 
 
Jeśli jednak adres z Twoim imieniem i nazwiskiem        
jest już zajęty (czyli kupiony przez kogoś innego)        
wtedy trzeba kombinować. Możesz zamienić     
nazwisko z imieniem, możesz dodać w środku       
myślnik. Możesz zamiast pierwszego imienia użyć      
drugiego. Albo obu imion. 
Oto przykłady: 
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joannasitarz.pl 
sitarzjoanna.pl 
joanna-sitarz.pl 
sitarz-joanna.pl 
joanna_sitarz.pl 
sitarz_joanna.pl 
asia-sitarz.pl 
asiasitarz.pl 
joannajolantasitarz.pl 
joanna-jolanta-sitarz.pl 
 
itd. Różne inne kombinacje. Sprawdź wszystkie      
możliwe swoje kombinacje dla własnego imienia i       
nazwiska. Jeśli wszystkie są zajęte, to wtedy trzeba        
wymyślić jakiś inny adres. 
 
Adres może składać się z wielu słów pisane razem         
albo rozdzielone myślnikiem lub podkreślnikiem. 
 
Adresy, które ja miałam to: 
 
100gotowychgrafik.pl 
techstronet.pl 
drugawyplata.pl 
zarabiajodzera.pl 
bezplatna-pozyczka-pozabankowa.pl 
 
Jak widzisz adresy złożone z kilku wyrazów ciężko        
się czyta. Wtedy gdy komuś podajesz ten adres        
używaj małych i dużych liter, aby poprawić       
czytelność. Wielkość liter nie ma technicznego      
znaczenia. Twoja strona się wyświetli bez względu       
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na to czy użyjesz małych czy dużych liter. Natomiast         
ma to znaczenie w odbiorze domeny. Lepiej bowiem        
czyta się tak: 
 
DrugaWyplata.pl 
niż tak 
drugawyplata.pl 
 
albo tak 
100GotowychGrafik.pl 
niż tak 
100gotowychgrafik.pl 
 
Prawda? 
Gdy użyjesz dużych liter do celów czytelności, wtedy        
osoby szybciej zapamiętają Twój adres strony. 
 
Jak wymyślić wtedy taki adres, gdy Twoje imię i         
nazwisko jest już zajęte? No cóż…. bierzesz kartkę        
i długopis, i wymyślasz. Piszesz co Ci do głowy         
przyjdzie, wypisujesz. A potem sprawdzasz czy te       
adresy są wolne i czy można je kupić. 
 
Ja na adres techstronet.pl wpadłam łącząc sylaby       
zdania: Techniczna Strona Internetu, co z resztą       
jest bardzo spójne z tym co robię. 
 
Ale mogłabym kupić po prostu 
techniczna-strona-internetu.pl 
i też by było dobrze :D 
W temacie MLM popularne są domeny sugerujące       
już mniej więcej jakiś biznes np. 
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zarabianie-w-domu.pl 
zarabiaj-z-domu.pl 
domowy-biznes.pl 
24hbiznesonline.pl 
 
itd… :D 
Pobaw się tym, na pewno coś wymyślisz. 
 
Ciekawą domeną jest też domena .online 
Powyższy przytoczony przykład mógłby wyglądać     
wtedy tak: 
24hbiznes.online 
 
Bardzo ciekawie i oryginalnie prawda? Z tym, że        
domeny inne niż .pl są droższe zazwyczaj. 

 

3 CO TO ZNACZY: 
WŁASNY ADRES INTERNETOWY? 
Każda strona w Internecie, na którą wchodzisz       
posiada swój adres. Tak samo jak każdy dom czy         
mieszkanie. Pod jednym adresem nie ma dwóch       
domów czy mieszkań prawda? Ale czasem zdarza       
się, że są dwa oddzielne budynki, z tym że jeden z           
nich jest w podwórzu. Wtedy numeracja będzie ta        
sama tylko z rozróżnieniem A/B, np.  
Ul. Sympatyczna 48A, 
Ul. Sympatyczna 48B.  
Zdarza się tak, prawda? 
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W Internecie jest bardzo podobnie. Na przykład moja        
główna strona to joannasitarz.pl. To tak jakby ten        
główny budynek. 
 
Ale mam adresy podstron, które wyglądają np. tak        
joannasitarz.pl/regulamin 
 
Niby to samo. Ale to są dwa różne adresy stron, pod           
którymi mieszczą się całkiem inne strony. Niby       
podobne, bo menu jest takie samo, ale jednak treść         
strony jest inna. Co innego się na nich wyświetla. To          
są inne strony - inne adresy. 
 
Więc każda strona, ma swój własny unikalny adres.        
Często jest jakaś główna strona, na której są różne         
podstrony. Niekiedy widać te podstrony w menu. Tak        
jak tu joannasitarz.pl 
 

 
 
 
a niekiedy na podstronie nie ma menu widocznego        
tak jak tu: 
joannasitarz.pl/jak-zdobyc-50-zl-za-zakupy-w-biedro
nce 
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Adres strony potocznie nazywamy domeną. Ale tak       
naprawdę to nie to samo. 
 
Domena to to, co stopi po kropce. Czyli w przypadku          
mojego adresu joannasitarz.pl jest to domena .pl 
natomiast to co stoi przed kropką czyli joannasitarz        
to tak prawidłowo nazywa się: nazwa domeny. 
 
Ale wiele osób tego nie wie i używają potocznie         
słowa DOMENA mając na myśli cały adres strony        
np. joannasitarz.pl 
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Pewnie widziałeś adresy o różnych domenach: 
.com .tv .eu .co itd… mnóstwo jest domen. 
 
Polecam Ci kupić domenę .pl 
 
Skoro już jesteśmy przy nazewnictwie to być może        
słyszałeś kiedyś takie słowo jak subdomena. I nie        
wiesz co to jest. 
 
Subdomena jest przed nazwą domeny. Czyli w moim        
adresie www.joannasitarz.pl subdomeną jest www. 
 
Mało kto wie, że adres www.joannasitarz.pl to nie to          
samo co joannasitarz.pl 
 
Owszem wpisując jedno i drugie ostatecznie widzimy       
tą samą stronę, jednak technicznie to są dwa różne         
adresy, które po prostu wskazują na tą samą stronę.         
Akurat www jest ciężkim do zrozumienia przykładem       
subdomeny i nie będę tego tu rozwijać teraz. 
 
Natomiast pewnie widziałeś nie raz innego rodzaju       
subdomeny jak np. moje: online.joannasitarz.pl,     
kursy.joannasitarz.pl 
W tych przykładach subdomeną są: online i kursy 
I na subdomenie można mieć wiele kolejnych stron. 
Np: 
online.joannasitarz.pl/30-pomyslow-fb-live-fgh14 
oraz 
online.joannasitarz.pl/strona-ktora-zarabia-ferta 
oraz dziesiątki innych stron.  
 

9 PRAKTYCZNYCH KROKÓW do SKUTECZNEGO POLECANIA 
MLM ONLINE na AUTOMACIE - Joanna Sitarz 

http://www.joannasitarz.pl/


Poniżej obrazek z prawidłowym nazewnictwem.     
Oczywiście możesz nadal adres strony nazywać      
potocznie domeną, jednak od tej pory już wiesz, że         
jest to tylko potoczne słownictwo, a samo słowo        
DOMENA oznacza to co stoi w adresie na samym         
końcu po kropce :) 

 
 

4 CZY DA SIĘ POD JEDNYM 
ADRESEM INTERNETOWYM 

PODCZEPIĆ RÓŻNE 
TWOJE STRONY? 

TAK :) i NIE :)  
Już tłumaczę. Pod Twoim głównym adresem      
internetowym twojeimieinazwisko.pl będą   
funkcjonować wszystkie Twoje strony. Te wszystkie      
strony, które będziesz potrzebować zrobić do      
swojego LEJKA (AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU)    
to są tak zwane strony LĄDOWANIA. To są dużo         
9 PRAKTYCZNYCH KROKÓW do SKUTECZNEGO POLECANIA 

MLM ONLINE na AUTOMACIE - Joanna Sitarz 



prostsze strony niż te z rozbudowanym menu i        
wieloma informacjami. Inne niż strony bloga, czy       
sklepu. Strony lądowania mają najprostszą formę ze       
wszystkich rodzajów stron internetowych jakie     
istnieją i robi się je bardzo szybko - 5 minut. 
 
Wszystkie swoje strony lądowania robisz w jednym i        
tym samym panelu zarządzania. A możesz sobie       
tych stron stworzyć ile chcesz. Nie ma ograniczeń.        
Stronami lądowania są na przykład: strona      
wizytówka, strona przechwytująca, strona    
podziękowania, strona informacyjna. Wszystkich    
tych stron będziesz potrzebować w swoim      
AUTOMATYCZNYM SYSTEMIE. I po kolei w 9       
KROKACH będziesz się zajmować ich tworzeniem. 
 
I tak dla przykładu Twoja strona wizytówka może        
mieć taki adres:  
twojeimieinazwisko.pl/o-mnie 
Twoja strona pozyskująca na automacie osoby      
wstępnie zainteresowane (czyli strona    
przechwytująca) tym co dla nich masz może mieć        
taki adres twojeimieinazwisko.pl/zobacz-tutaj 
 
Z kolei Twoja strona podziękowania może mieć taki        
adres twojeimieinazwisko.pl/dziekuje 
 
Twoje kolejne strony informacyjne mogą być pod       
adresami:  
twojeimieinazwisko.pl/1-sposob-na  
twojeimieinazwisko.pl/moja-1-wazna-rada  
twojeimieinazwisko.pl/nie-uwierzysz-w-to 
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A Twoja strona z procedurą rejestracji do Twojego        
MLM może być pod adresem: 
twojeimieinazwisko.pl/procedura-krok-po-kroku  
 
Jak widzisz wszystkie adresy Twoich stron      
zaczynają się od Twojego adresu głównego, potem       
jest ukośnik i potem jest jakaś nazwa unikalna dla         
każdej z tych stron. Tą nazwę wymyślasz sobie        
samodzielnie i dowolnie.  
 
Zatem odpowiadając na pytanie zadane w      
nagłówku: 
TAK :) - mając na myśli Twój wykupiony główny         
adres internetowy. Wszystkie zaczynają się od tego       
adresu i wszystkie są podpięte pod ten sam adres         
główny. 
 
NIE :) - ponieważ po Twoim głównym adresie dla         
każdej stworzonej strony jest ukośnik, a po ukośniku        
musi być unikalna nazwa - jedna nazwa dla jednej         
strony. Nie da się mieć pod jednym adresem dwóch         
różnych stron.  
 
Dokładnie tak samo to będzie wyglądać jeśli       
będziesz tworzyć swoje strony w oparciu      
subdomenę. Na przykład subdomenę “online”.     
Wszystkie Twoje strony będą wtedy funkcjonować      
pod tą jedną subdomeną: 
online.twojeimieinazwisko.pl  
a na końcu po ukośniku będzie unikalna nazwa        
każdej Twojej pojedynczej strony. 
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Wtedy Twoje strony mogłyby mieć takie unikalne       
adresy: 
online.twojeimieinazwisko.pl/o-mnie 
online.twojeimieinazwisko.pl/zobacz-tutaj 
online.twojeimieinazwisko.pl/dziekuje 
online.twojeimieinazwisko.pl/1-sposob-na  
online.twojeimieinazwisko.pl/moja-1-wazna-rada  
online.twojeimieinazwisko.pl/nie-uwierzysz-w-to 
online.twojeimieinazwisko.pl/procedura-krok-po-kroku 
 
I w naszych działaniach PRAKTYCZNYCH     
Tworzenia Twoich stron, dokładnie ten model oparty       
o subdomenę będziemy wykorzystywać. Ale o tym       
jak to uruchomić będzie później. 
 
ZASADY TWORZENIA NAZW PO UKOŚNIKU:  
➔ Nie może być w nazwie polskich liter  
➔ Nie może być w nazwie spacji 
➔ Zamiast spacji możesz stosować podkreślnik     

na przykład twojeimieinazwisko.pl/o_mnie 
➔ lub myślnik na przykład  

twojeimieinazwisko.pl/o-mnie 
 
Ja wolę myślniki stosować, ale nie ma to znaczenia         
w działaniu, jedynie wizualne znaczenie. Dla każdej       
Twojej strony ta nazwa musi być unikalna. Nie da         
się mieć dwóch różnych stron pod tą samą        
nazwą. 
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5 ILE KOSZTUJE DOMENA? 
W serwisie domeny.tv domena .pl obecnie, gdy to        
piszę kosztuje w pierwszym roku 12,18 zł. Polecam        
Ci kupić swoją domenę w domeny.tv jeśli chcesz        
wykonać wszystko zgodnie z moimi instrukcjami.      
Tak, aby się później nie pogubić.  
 
Ale najważniejsza jest nie cena zakupu, lecz cena        
przedłużenia domeny w kolejnym roku. Na      
domeny.tv jest to cena 84,87 zł. 
 

Tutaj zobacz cennik KLIKNIJ. 
 
Każdą domenę opłaca się co roku, lub z góry na          
kilka lat, jeśli się jej chce używać. Nie masz         
obowiązku przedłużać swojej domeny. Możesz nie      
opłacić przedłużenia bez żadnych konsekwencji.     
Jednak wtedy przestajesz być jej właścicielem.      
Domena zostaje uwolniona i wtedy ktoś inny może ją         
kupić.  
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Jeśli kupisz sobie domenę ze swoim imieniem i        
nazwiskiem, po czym nie opłacisz jej na kolejny rok,         
to bardzo prawdopodobne, że w kolejnym roku kupi        
ją ktoś inny, kto nosi to samo imię i nazwisko. Jeśli           
nowy właściciel będzie ją regularnie przedłużał co       
roku, wtedy już nigdy możesz nie mieć okazji jej         
ponownie nabyć. I stracisz ją na zawsze. 
 
 
 
 

6 JAK SPRAWDZIĆ CZY TWÓJ 
WYBRANY ADRES MOŻNA KUPIĆ 

I ILE KOSZTUJE? 
Gdy już sobie wymyślisz adresy swojej strony, to        
teraz trzeba sprawdzić czy można któryś z nich        
kupić. Czy przypadkiem ktoś inny ich już nie kupił. 
 
Ja sugeruję kupić domenę na www.domeny.tv z tego        
powodu, że kupując ją tam nie potrzebujesz       
kupować serwera, aby móc podpiąć do niej stronę        
zrobioną w Getresponse. Bo tam będziesz robić       
swoje strony w oparciu o ten poradnik.kurs. 
 
Nie będę tłumaczyć Ci szczegółowych zawiłości      
technicznych. Po prostu. Nie znam innego serwisu,       
który w tej cenie ma możliwość uruchomienia       
domeny bez serwera. Na Home.pl czy Nazwa.pl       
gdzie też jest taka możliwość, domeny kosztują       
ponad 100 zł za przedłużenie. Na domeny.tv       
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domena kosztuje taniej o jakieś 40 zł. Jest to         
najtańszy serwis jaki znalazłam z tą opcją. Jeśli        
wybierzesz jakiś inny serwis do kupna domeny,       
wtedy możesz mieć kłopot z wykonaniem kolejnych       
KROKÓW tego PORADNIKA/KURSU. Gdyż nie     
będę pokazywała innych rozwiązań. Ponieważ jest      
to wtedy już zbyt skomplikowane. A ja chcę Ci         
pokazać wszystko jak najszybciej i jak najłatwiej do        
zrobienia dla Ciebie. 
 
Ok więc wchodzisz na www.domeny.tv i na głównej        
stronie wpisujesz w okienko wymyśloną domenę,      
która planujesz kupić. Klikasz ZNAJDŹ. 

 
Jeśli wyskoczy komunikat ZAJĘTA no to niestety już        
ktoś ją kupił. 
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A jeśli będzie DODAJ DO KOSZYKA to możesz        
kupić ją Ty :) obok wyskoczy jej cena. 

 
W taki sposób szukasz do skutku.  
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7 ZANIM KUPISZ SWOJĄ DOMENĘ 
Polecam Ci wykonywać działania dokładnie tak jak       
sugeruję, aby potem nie okazało się, że zrobiłeś coś         
inaczej i potem będzie to miało wpływ na        
wykonywanie kolejnych kroków. 
 
Zatem domenę kup tak jak to sugeruję koniecznie na         
www.domeny.tv nigdzie indziej. Żeby się potem nie       
okazało, że jeszcze serwer musisz kupić i mieć dużo         
więcej ustawień do wykonania, o których nie będę        
pisać w tym poradniku. Ponieważ to nie jest poradnik         
dotyczący obsługi serwera. To jest poradnik DO       
URUCHOMIENIA JAK NAJSZYBCIEJ TWOJEGO    
AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU DO ZARABIANIA    
ONLINE.  
 
Zatem jeśli zrobisz inaczej niż pokazuję, to później        
prawdopodobnie nie będziesz umieć tego     
samodzielnie ustawić i wtedy będziesz musiał się       
motać, albo płacić komuś za to, aby Ci to poustawiał.          
Więc raczej nie warto sknerzyć 12 zł na to, aby          
potem mieć więcej kłopotu, stać z robotą, mieć        
nerwy i jeszcze płacić komuś, aby Ci poustawiał co         
trzeba. Racja? 
 
Ale jeśli Ci przyjdzie do głowy, aby jednak kupić         
sobie gdzie indziej domenę, to teraz mam kilka        
informacji, które warto znać przed zakupem domeny. 
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Oto co należy sprawdzić: 
➔ Koniecznie sprawdź ile będzie kosztować     

domena w kolejnym roku. Ponieważ jeśli      
naprawdę chcesz zająć się na poważnie MLM       
ONLINE to pewnie planujesz to na długie lata,        
a nie na 2 miesiące. Przecież chcesz chyba        
rozkręcić swój biznes ONLINE?  

 
Zatem kupując swoją domeną warto ją co roku        
opłacić, aby jej nie stracić. Dlatego czasem lepiej        
jest zapłacić więcej w pierwszym roku, po to, aby w          
kolejnym mieć taniej. I właśnie na domeny.tv w        
pierwszym roku cena domeny to ok 14 zł, a w          
kolejnych latach to ok 60 zł. Oczywiście sprawdź czy         
się ceny nie zmieniły. 
 
➔ Koniecznie też zapytaj przed zakupem czy      

możesz w każdej chwili uzyskać do domeny       
kod authinfo. Jest to taki kod, który umożliwia        
przenoszenie domeny do innego serwisu, niż      
ten, w którym została kupiona.  

 
Co to daje? No jeśli kupujesz domenę 1 lipca w          
serwisie X i mija rok i za rok 1 lipca trzeba będzie ją             
opłacić na kolejny rok. I cena w serwisie X, w którym           
ją kupiłeś rok temu to np 60 zł. A Ty znalazłeś jakiś            
inny serwis Y, w którym domeny kosztują 40 zł. To          
jeśli masz ten kod authinfo to przed 1 lipca możesz          
przenieść tą domenę z serwisu X do serwisu Y i 1           
lipca zapłacisz wtedy w serwisie Y wg cennika        
serwisu Y, bo ta domena wtedy już tam będzie.  
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Niekiedy domena jest w promocji za 0 zł, ale właśnie          
nie ma możliwości uzyskać tego kodu authinfo przez        
np 2 lata. W ten sposób nie będziesz mógł przenieść          
domeny do innego tańszego serwisu. I jeśli będziesz        
chciał ją opłacić na kolejny rok, to musisz to wtedy          
zrobić w tym serwisie, w którym ją kupiłeś wg ich          
cennika, który zapewne będzie znacznie droższy.      
Ludzie o tym nie wiedzą, kupują domeny za 0 zł, a           
potem muszą płacić więcej. 
 
➔ Kolejna rzecz to zapytaj czy serwis, w którym        

chcesz kupić domenę posiada w cenie tej       
domeny opcję zwaną: serwer przekierowań.     
Na domeny.tv taki serwer jest w cenie domeny.        
I właśnie dlatego wtedy nie trzeba kupować       
osobno serwera, aby uruchomić swoją stronę,      
którą zrobisz sobie w jakimś innym serwisie.       
Tak jak w tym kursie będziesz robić stronę w         
serwisie GETRESPONSE. I jeśli nie kupisz      
swojej domeny w serwsie domeny.tv to nie       
wykonasz tego wg mojej instrukcji, ponieważ      
wtedy się to inaczej robi niż na typowych        
serwerach. Większość serwisów, w których     
można kupić domenę nie ma tej opcji serwera        
przekierowań w cenie domeny. A jak mają to        
domeny tam są droższe. Serwis domeny.tv jest       
najtańszy z tą opcją jaki znalazłam. 

 

8 CZEGO LEPIEJ NIE KUPOWAĆ? 
➔ No właśnie lepiej unikaj domen za 0 zł. One         

najczęściej mają za rok dużo większą cenę       
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oraz nie mają kodu authinfo. Więc musisz je        
opłacać wtedy w serwisie, w którym kupiłeś ja        
za 0 zł wg ich cennika. A zazwyczaj jest to          
więcej niż 100 zł. 

 
Domenę za 0 zł warto kupić tylko wtedy, gdy np.          
planujesz z jej udziałem robić jakąś kampanię       
marketingową, która wiesz, że potrwa krócej niż 1        
rok. I wiesz z góry, że nie będziesz za rok tej           
domeny opłacać. Wtedy jasne. Warto kupić tą za 0         
zł. Po co płacić, skoro to i tak chwilowa akcja. Jeden           
Marketer swego czasu na takie akcje kupował       
domeny tego typu: 
 
jak-pracujac-w-domu-2-h-dziennie-zarabiac-2-sredni
e-krajowe.pl 
 
Ciekawe co ? :D 
 
➔ Kolejna wskazówka to taka, aby nie kupować       

absolutnie domen z polskimi znakami. Kiedyś      
nie było to nawet technicznie możliwe. Teraz       
jest możliwe, ale NIE RÓB TEGO!  

 
Ponieważ ludzie w zdecydowanej większości     
doskonale wiedzą, że w adresach stron nie ma        
polskich znaków. Ta opcja jest od niedawna. Musi        
minąć jeszcze spoooooro czasu aż ludzie się       
przyzwyczają do tego typu adresów stron. Dlatego       
zrobisz wielki błąd jeśli kupisz domenę z polskimi        
znakami, bo ludzie będą wpisywać i tak bez polskich         
znaków, a wtedy tam nie wyświetli się Twoja strona.         
Ponieważ domena lukaszborowicz.com to nie to      
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samo co łukaszborowicz.com. Zobacz, że pod      
jednym adresem wyświetla się strona, a pod drugim        
nie ma żadnej strony. To są dwa różne adresy. Więc          
wprowadzisz ludzi błąd przez używanie w domenie       
polskich znaków, przez co stracisz mnóstwo ruchu       
na swoją stronę. 
 

9 CZY ADRES STRONY TO TO 
SAMO CO STRONA? 

Kupienie domeny nie jest równoznaczne z tym, że        
wpisując ten adres w przeglądarce wyskoczy tam       
jakaś strona. Ponieważ domena to tylko adres       
strony, a nie strona. Porównam to do domu. Patrz.         
Kupujesz działkę bo zamierzasz wybudować tam      
dom. W momencie kiedy ją kupisz ona ma jakiś         
adres np. ul. Piękna 38.  
 
Ale to nie znaczy, że tam stoi jakikolwiek dom. Tam          
może być szczere pole nawet bez ogrodzenia. Bo        
dom będziesz budować tam za 2 lata dopiero.  
 
I domena to właśnie TYLKO ADRES bez strony. Z         
resztą tak się to nawet nazywa. Przecież mówimy:        
Adres mojej strony to joannasitarz.pl Jeśli pod tym        
adresem nie zainstalowałabym strony to nic by się        
nie wyświetliło. Zatem, aby pod Twoją domeną       
wyświetliła się strona potrzebujesz ją zainstalować      
lub podpiąć. 
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Instalacja jest bardziej skomplikowanym procesem i      
nie będziemy tej opcji poruszać w tym kursie. Bo tu          
ma być SZYBKO i PROSTO. Dlatego też konieczne        
było kupić domenę w domeny.tv ponieważ dzieki       
temu masz możliwość podpięcia w prosty sposób       
swojej domeny pod swoją pierwszą stronę. 
 

SUPER DZIAŁ I UKOŃCZONY 
W celu kolejnych instrukcji 

Przejdź do DZIAŁ 2 
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