
Nisza 

Kładąc podwaliny 

Jakie jest Twoje imię, prywatne? 

Jeśli to czytasz, chcesz być blogerem. Może pracujesz w pełnym wymiarze godzin, który ostatecznie nie 

jest dla Ciebie satysfakcjonujący, a w wolnych chwilach zastanawiasz się nad czymś zupełnie innym. A 

może jesteś dziennikarzem, który chce wejść na blogową rewolucję i odkryłeś niszę, w której do tej 

pory niewiele było konkurencji. A może czytasz wiele blogów, konsekwentnie przekonanych, że sam 

możesz wykonać lepszą pracę. Lub pracujesz nad zostaniem ekspertem w określonej dziedzinie i 

potrzebujesz pracy, na którą możesz wskazać podczas spotkań. Bam! Jesteś na dobrej drodze do 

stworzenia bloga. Istnieje wiele blogów, ponieważ fan lub ekspert jest zmęczony czytaniem 

niewłaściwych rzeczy napisanych na temat jego lub jej zainteresowań. W dawnych czasach nazywałbyś 

tych ludzi „crackpots”, teraz nazywa się ich blogerami. Będziesz jednak wykonywać tę usługę znacznie 

bardziej inteligentnie i inteligentnie niż niektóre poręcze przeciw rządowi na stronach wydawniczych. 

Opowiesz historię za pomocą unikalnego punktu widzenia i zestawu umiejętności. Więc o co ci chodzi? 

Czym jest blogowanie? Co to jest bloger? A co najważniejsze, jak możesz stać się jednym z nich? 

Blogowanie to dziennikarstwo w trzydziestominutowym terminie. To najprostszy sposób, aby to 

wyjaśnić. Podczas gdy w Internecie są różnego rodzaju blogi, najlepsze z nich obejmują wiadomości i 

szybko je pokrywają, dodając trochę zabawy, dziwactwa lub dodatkowych informacji. Posty w blogu 

mogą być także recenzjami, esejami, infografikami itp., Ale jeśli pokrywasz niszę, musisz być szybki, 

odpowiedni i czytelny. Bloger jest dziennikarzem. Powiedzieć inaczej traktować to medium, które 

długo walczyło o miejsce przy stole medialnym. Najlepsi blogerzy prowadzą kręgi wokół 

„profesjonalnych” dziennikarzy. Blogowanie jest nadal domeną dedykowanego amatora. Niech nikt ci 

nie mówi inaczej - blogowanie prowadzi mały facet. Jasne, że istnieją duże blogi, ale najczęściej są one 

pisane przez ludzi, którzy dopiero rozpoczynają działalność w branży pisania. Istnieje jednak różnica 

między pracą amatorską i amatorszczyzną. Amatorzy rozwijają się, zmieniają i ulepszają, i to jest 

właśnie to, co mamy robić: aby pomóc Ci przejść od początkującego do eksperta w kilku krokach, i 

upewnić się, że zrozumiesz, że poświęcenie, ciężka praca i jazda to wszystko, czego potrzebujesz, aby 

stać się odnoszący sukcesy blogerem. Jeśli obecnie piszesz blogi, opisz, o czym piszesz w jednym 

pełnym zdaniu. Powinno być bezbłędnie proste. Jeśli piszesz o technologii, piszesz: „Obejmuję telefony 

komórkowe z naciskiem na urządzenia dla starszych Amerykanów”. Jeśli piszesz o powieściach 

romantycznych, napiszecie: „Piszę blogi na temat powieści romansowych historyczne okresy i silna 

bohaterka. ”Zauważysz poziom skupienia, jaki powinieneś mieć w swoim blogowaniu. Jesteś 

indywiduum piszącym o pewnym temacie z pewną wiedzą specjalistyczną. Jeśli jesteś starszym 

blogerem technologicznym, napisz do swojej grupy wiekowej. Jeśli jesteś matką, napisz o mamusiach 

na rowerach. Kluczem jest tutaj nisza lub, jeśli myślisz o starych mediach, przesłanka. Nie musisz 

trzymać się założeń w całej swojej karierze, ale pierwszego dnia na klawiaturze ta przesłanka powinna 

być pierwszą rzeczą, o której myślisz. Pomyśl „Jestem blogerem, który pisze dla leworęcznych 

filatelistów, którzy zbierają znaczki mauretańskiej poczty lotniczej”, a nie „Piszę o fajnych znaczkach”. 

Te nisze też nie muszą być efemeryczne. Możesz zająć się wojną w Syrii. W wiadomościach możesz 

opisywać wątki terroru. Możesz objąć naukę biologiczną. Możesz pokryć choroby. Wszystko jest 

uczciwą grą. Omówimy to szczegółowo poniżej, ale naszym celem jest teraz skupienie uwagi. O czym 

piszesz Czym się pasjonujesz? Jaki temat poprowadzi Cię przez próby i cierpienia związane z 

blogowaniem? Jeśli jeszcze nie zacząłeś blogować, masz szczęście. Jak dotąd, twój blog jest tylko 

zalążkiem pomysłu, a to, co robisz teraz, może nie być ważne. To nie jest prawda. Niezależnie od tego, 

czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie, w tej chwili wykonujesz najważniejszą pracę, jaką kiedykolwiek 

wykonasz na swoim blogu: to znaczy, że wybierasz kierunek, w którym strona będzie teraz działać. 



Wykuwasz niszę na swoim blogu, a to, co zdecydujesz teraz, ostatecznie określi, czy Twoja praca 

odniesie sukces. 

Poza wyposażeniem technicznym będziesz musiał posiadać sposób na słowa i, co ważniejsze, 

wytrwałości 

Czego potrzebujesz, aby być dobrym blogerem? Internet jest pełen martwych blogów, które miały 

niewiele z tych dwóch cech. Z milionów blogów, które obecnie istnieją, wiele z nich jest uśpionych, 

wiele z nich jest nieprzeczytanych, a wiele z nich jest po prostu złych. Krótko mówiąc, naszym celem 

jest pomóc Ci uniknąć pułapek, w które wpada wielu blogerów, a tym samym zrobić trochę - lub dużo 

- pieniędzy, robiąc to, co kochasz.  

Musisz zdefiniować swoje cele przed rozpoczęciem kariery w blogowaniu. Chcesz zarabiać pieniądze? 

Czy chcesz poznać? Chcesz zbadać temat? Czy chcesz zostać ekspertem? Twoja odpowiedź powinna 

być permutacją któregokolwiek z wyżej wymienionych pytań. Być może jesteś naukowcem, który chce 

znaleźć nową pracę, stając się ekspertem w nowej dziedzinie. Być może jesteś zmęczony życiem i 

chcesz rozszerzyć swoje horyonty. Może chcesz poprawić swoją prywatną działalność doradczą, stając 

się dobrze znanym w swoim zawodzie. Być może właśnie ukończyłeś studia dziennikarskie i nie chcesz 

mieszkać w domu. Zanim przejdziemy dalej, zapisz swój cel. Jest to niezwykle ważne, młody blogerze,i 

pokieruje swoją karierą. 

Co to  do cholery jest blogowanie? 

Blogowanie na najbardziej podstawowym poziomie to prowadzenie dziennika online. Jednak w 

najbardziej transcendentnym blogu obejmuje dziennikarstwo, do którego aspiruje każdy pisarz 

niefunkcjonalny, osiągnięcie, które ta książka pomoże ci objąć. Blog to strona internetowa, która jest 

zorganizowana w zazwyczaj krótkie artykuły zwane postami. Nie nazywaj artykułów samymi „blogami” 

- jeśli musisz tam umieścić słowo „blog”, nazwij je wpisami na blogu. Nowsze wpisy są zawsze 

umieszczane na górze, podczas gdy starsze wpisy są przewijane w dół po dodaniu nowych. W miarę 

upływu czasu twoi czytelnicy napotykają każdą historię opisaną w tym odwrotnym chronologicznym 

formacie dziennika. Dlaczego nazywa się to blogiem? Pisarz i programista Dave Winer stworzył 

pierwszy „dziennik internetowy”, kiedy zbudował witrynę o nazwie Scripting.com. Strona zawierała 

odwrotny układ chronologiczny (najnowsze historie). Dziennik internetowy byłby zatem podobny do 

dziennika kapitana - miejsca do przechowywania fragmentów informacji. Pomysł Winera szybko stał 

się znany jako webblog, który od tego czasu przekształcił się w skróconą i najbardziej znaną formę 

bloga. Winer stworzył podstawowy system do rozpowszechniania swoich pomysłów dotyczących 

programowania i sprzętu, a także wprowadził coś o nazwie Really Simple Syndication lub RSS, 

umożliwiając czytelnikom dostęp do jego postów z programów zwanych czytnikami. To w pewnym 

sensie oddzieliło bloga od strony internetowej, na której było hostowane. Same blogi stały się częścią 

wielu statycznych stron internetowych i są teraz sposobem dla programistów i dyrektorów 

generalnych na wysyłanie niewielkich informacji wewnątrz firmy lub organizacji. W rzeczywistości blogi 

organizacyjne Google i Apple zastąpiły wiele oficjalnych repozytoriów wiadomości. Posty w blogu 

szybko zastąpiły staromodne, nudne komunikaty prasowe na stronach korporacyjnych - mile widziana 

zmiana. Prawdziwe blogowanie nie rozpoczęło się, dopóki nie rozpoczęła się rywalizacja Silicon Alley 

(Nowy Jork) kontra Kalifornijska Dolina Krzemowa) między Nickiem Dentonem, byłym dziennikarzem 

Financial Times, a Jasonem Calacanisem, wydawcą The Silicon Alley Reporter. Denton założył stronę o 

nazwie Gawker i skupił się na plotkach z Nowego Jorku. Kiedy ta strona stała się popularna, rozszerzył 

swoje imperium, uruchamiając stronę technologii i gadżetów o nazwie Gizmodo, gdzie obaj skromni 

narratorzy rozpoczęli karierę blogową w połowie lat 2000-tych. W tym samym czasie Calacanis tworzył 

konkurencyjną sieć blogów o nazwie Weblogs, Inc. Jego celem było nasycenie rynku niszowymi blogami 



napisanymi przez nisko opłacanych, ale dedykowanych redaktorów. Obie firmy wyrosły z popiołów dot-

com, a obaj wydawcy znaleźli się w nadmiarze talentów. Calacanis jednak namowił jednego z autorów 

Dentona, aby założył Engadget, a kiedy Weblogs, Inc. został sprzedany America Online, narodził się 

pierwszy milion blogów - i pierwsza rywalizacja na blogu. Weblogs, Inc. i Gawker Media jako pierwsi 

połączyli zarządzanie treścią, reklamą i tanią siłą roboczą w celu stworzenia sieci blogów 

zaprojektowanych, poprzez synergiczne łączenie, do budowania ruchu. W rzeczywistości można 

argumentować, że Weblogs, Inc. i Gawker Media były pierwszymi witrynami, w których „ruch” był 

głównym problemem, w przeciwieństwie do lat poprzedzających powstanie tych organizacji, kiedy 

operacje medialne postrzegały sieć jako co najwyżej , rozproszenie uwagi. Gawker Media i do pewnego 

stopnia Weblogs, Inc., zdefiniowali metodologię i styl, który krytykowali i ostatecznie przyjęli krytycy. 

Celem bloga był strumień treści tak przytłaczający, że wymagał częstych aktualizacji. Było to połączone 

ze stylem konwersacyjnym, który mówił o dziennikarstwie „z zewnątrz”, sugestii, że pisarz był w 

oblężonej podklasie, nie zależnej od kaprysów okopanych mediów. Ten plan działał dobrze przez lata, 

dopóki, oczywiście, blogi nie zostały utrwalone w mediach. Okopanie osiągnęło gorączkę we wrześniu 

2010 r., Kiedy America Online zaczęło szaleć na zakupach. Po raz pierwszy rozszerzyła swój zasięg, 

wydając około 40 milionów dolarów na zakup TechCruncha Michaela Arringtona (w tym CrunchGear, 

strona, którą redagował wówczas John Biggs). Zaledwie pięć miesięcy później nabył klejnot w swojej 

koronie New Media, blogu nr 1 na świecie, Huffington Post, za 315 milionów dolarów w gotówce. W 

ciągu niespełna pół roku AOL, był pośmiewisko świata technologii, który stał się znany z wysyłania 

milionów (miliardów) bezużytecznych płyt CD do niezliczonych skrzynek pocztowych na całym świecie, 

powrócił na szczyt jako bloger na poziomie światowym. 

Jeśli jest to zbyt „wewnątrz-baseballowe” ezoteryczne, upewnij się, że ważne jest, aby zrozumieć, kim 

są główni gracze w tej przestrzeni i jak działają. Możesz się wiele dowiedzieć, na przykład o tym, jak 

The Verge obejmuje konferencję prasową na temat technologii lub jak Politico radzi sobie z wyborami. 

Jeśli jednak istnieje jedna zasada, to jest to: wszystko na temat blogowania jest tworzone na bieżąco. 

Blogowanie posunęło się zbyt szybko, aby skodyfikować „przewodnik stylu” lub listę „do” i nie. Chociaż 

w dzisiejszych czasach istnieje wiele bardziej popularnych blogów, strony takie jak Gawker i Gizmodo 

zdefiniowały cały gatunek pisma - chrapliwy, nowojorski głos, który przemawia zarówno do ekspertów 

w dziedzinie technologii, mediów i sportu, jak i do dyletantów. Wspaniali blogerzy potrafią sprawić, że 

czytelnicy czują się częścią prywatnej rozmowy pełnej plotek, wiedzy i wiedzy poufna. Coś mniejszego  

i zasadniczo czytasz wycinek z gazety. Wielu z tych samych blogerów, którzy rozpoczęli pracę w 

Gizmodo, teraz kieruje głównymi blogami gdzie indziej. Pula talentów, która powstała w tych 

wczesnych latach, nadal kontroluje sieć. Calacanis i Denton wzbogacili się o swoje imperia blogowe, 

ale nie oznacza to, że wszyscy zaangażowani w te wczesne lata blogowania szybko się wzbogacili. Było 

wielu blogerów - miliony - którzy nie zarobili absolutnie żadnych pieniędzy i nic nie osiągnęli. Damy Ci 

narzędzia, aby uniknąć tego frustrującego losu. Jednak biorąc model Denton / Calacanis i rozwijając go, 

wiele blogów znalazło swoją niszę i odkryło silny model reklamy. Wynik? W niecałą dekadę stworzono 

nowe medium. Najbardziej ekscytującą częścią tej rewolucji jest sposób, w jaki wykorzystał on 

bezpośredniość sieci i dał głos tym, którzy nie mieli takiej możliwości zaledwie dziesięć lat temu. Pomyśl 

o tym: na przełomie wieków większość ludzi nie miała dalekosiężnego głosu, aby dotrzeć do mas. 

Mogliby być publikowani w czasopismach lub czasopismach. Ich poszukiwania sławy były często 

powodowane próbami bycia w „scenie it” lub wysyłania taśm demo do znudzonych mężczyzn A&R. 

Teraz jednak przeciętny Joe lub Jane (lub Justin lub Jenna) mogą stać się sensacją internetową przez 

noc. Blogerzy są zatrudniani jako eksperci w głównych programach informacyjnych, a blogi często 

zmuszają głównego nurtu dziennikarzy do zrzucenia z siebie i faktycznie badania historii. Na przykład 

bloger złamał opowiadanie Busha-Gore'a, a blogi pomogły zebrać dokumenty Afghan War 

opublikowane przez Wikileaks. Obecnie łamie się jeszcze więcej historii na Twitterze, które są ściśle 



powiązane z blogami, a także Facebookiem, dużymi witrynami medialnymi i serwisami informacyjnymi. 

Blogowanie jest wciąż nowym medium i konkuruje z dużymi broniami medialnymi. Wszystkie media 

korzystają z Twittera i Facebooka, aby napędzać handel na stronach i blogach, łamiąc wielkie historie. 

I wszystko dzieje się w szybkim tempie w porównaniu z kilkoma krótkimi latami. Blog jest potężnym 

medium, gdy jest używany prawidłowo. Formaty blogów zapewniają pisarzom ogromną elastyczność. 

Oznacza to, że możesz być swoim własnym szefem i pisać o wszystkim, co chcesz. Wszystko jest w 

twoich rękach, ale nie możesz po prostu pisać losowo. Twoim celem jest zapoznanie czytelników z 

najbardziej interesującymi tematami na świecie w tym momencie, a następnie przedstawienie 

własnych unikalnych spostrzeżeń na te tematy. Dodaj więcej faktów, które znalazłeś w innym miejscu 

na świecie, lub usuń te dokuczliwe pojęcia, które grzechotają w Twojej głowie. Wymieszaj niektóre z 

własnych perspektyw, o których czytelnicy mogliby nie myśleć w pojedynkę. Zabawiaj ich i zaskakuj 

swoim dowcipem, osobistym doświadczeniem i dobrze popartymi opiniami. Naukowcy zauważają: 

Stanie się blogerem to najszybszy sposób na zostanie ekspertem w konkretnym temacie lub niszy. Od 

razu jesteś postrzegany jako ktoś świadomy, a dzięki wystarczająco dużej grupie odbiorców możesz 

przekształcić to doświadczenie w dolary reklamowe, umowę na książki lub po prostu ukończoną pracę. 

Najpopularniejsze blogi zostały stworzone przez pisarzy, którzy chcieli podzielić się tym, co wiedzieli. 

Wystarczy zapytać Steve'a Huffmana i Alexisa Ohaniana, założycieli Reddit. Uważali, że w sieci jest tak 

wiele źródeł informacji, że w jakiś sposób wszystko to musi zostać zagregowane w jednym miejscu. 

„Wyglądało na to, że Internet będzie potrzebował nowej strony głównej”, powiedział Alexis Ohanian. 

„Ponieważ treść była tworzona jeszcze w 2005 r. Przez tak szeroki wachlarz źródeł”. Steve Huffman 

powiedział, że dwaj seniorzy z college'u postanowili połączyć mechanizmy Delicious, które miały 

najbardziej popularne treści w sieci, i Slashdot, który miał talent do znajdowania wysokiej jakości treści. 

Połączenie jakości i popularności udowodniłoby, że zasługuje na miano nowej strony internetowej. 

Huffman i Ohanian stworzyli coś, czego wcześniej nie było, stronę, której sieć potrzebowała w 

najgorszy możliwy sposób. To jest to, co musisz zrobić ze swoim blogiem. Określ niszę - pomysł lub 

temat lub usługę, której ludzie potrzebują, ale nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Wypełnij tę niszę, 

a odniesiesz sukces 

Stare wiadomości a nowe media 

Organizacje prasowe wciąż grzęzną w ławicach niezrozumienia i oceny nowych sposobów sprzedaży 

treści w świecie, w którym treści są bezpłatne. Blogowanie zmienia sposób, w jaki myślimy o 

wiadomościach i opiniach, i przenosi wzrok z dala od uznanych serwisów informacyjnych i w stronę 

nowych firm. Jest to zatem szansa na zdobycie - i jest to również ślepa siła niszcząca, z którą się 

spotykasz. Nawet gdy szydzą z blogowej rewolucji jako dzieła amatorów piggy-backing z ich 

drogimitreści, organizacje medialne desperacko próbują skopiować magię, która definiuje wiele 

największych i najlepszych blogów na świecie. Krótko mówiąc, zawiodą z kilku prostych powodów. Po 

pierwsze, większość organizacji informacyjnych jest „zbyt duża” lub przynajmniej zakorzeniona w 

starszej mentalności redakcji. Omówimy tę mentalność - i jej użyteczność - w późniejszym czasie, ale 

w obecnej sytuacji duże organizacje informacyjne nie mają elastyczności, aby łączyć fakty, opinie i 

oryginalne raporty w sposób, który śledzi ich pierwotną misję. Mogłoby się to oczywiście zmienić - i to 

z czasem - ale do tego czasu istnieje wiele martwych punktów, które można wykorzystać w blogosferze. 

Jednym z najważniejszych przykładów organizacji prasowej, która próbowała objąć nowe media, był 

The Daily, wydawany przez News Corp. i stworzony jako pierwszy na świecie dobrze finansowany 

magazyn informacyjny / gazeta online (pomyśl o tym, jak Newsweek spotyka się z gazetą brukową). 

Rupert Murdoch zainwestował 30 milionów dolarów w tworzenie i utrzymanie The Daily. 

Skonfigurowany jak ogrodzony ogród za zaporą, nie był dostępny z sieci. Murdoch to myśliciel starej 

szkoły, zdeterminowany, by pobierać opłaty za wszelkie treści, które tworzy. To była porażka. Czemu? 

Ponieważ rynek, który próbował zdobyć - znudzeni bankierzy na Wall Street, którzy chcieli trochę 



wiadomości ze swoim sportowym zasięgiem - był nasycony. Czytelnicyo zwykle zabieralio telefony do 

łazienki w pracy, a nie na iPady. Dlatego tabloid tylko na tablet był skazany na niepowodzenie. Krótko 

mówiąc, blogi i treści o niewielkich rozmiarach oznaczały koniec organizacji prasowej, która miała 

miliony do wydania i świetnych pisarzy na czele. Jeśli to nie jest przerażające, nie jesteśmy pewni, co 

jest przerażające. 

Kto to jest Blogger? 

Zajmijmy się tym, kim naprawdę są blogerzy i co faktycznie robią. Czy to gwiazdy, dziennikarze, 

dyletanci, rabusie, hackerzy? Tak, ale nie wszystkim jednocześnie. Są to ludzie, krytycy, liderzy opinii i 

podżegacze do zamieszek. Niektórzy są narzekaczami, narzekaczami i przeciwnikami. Niektórzy są 

kochankami, inni są fanatykami; wielu z nich jest obama. Zanim jednak zdobędą jakąkolwiek z tych 

etykiet, przede wszystkim muszą być filtrami. Najlepsi blogerzy są w stanie codziennie przesiewać 

ogromne ilości informacji i wybierać kilka błyszczących bryłek, które fascynują ich czytelników. Blogerzy 

wiedzą, gdzie można znaleźć najlepsze historie, i komu zadać to ważne pytanie: „Co się dzieje?” 

Wiedzą, jak odfiltrować tematy, które nie mają znaczenia, i odrzucić te, które przyciągną uwagę. Nawet 

jeśli jesteś największym pisarzem na świecie, jeśli wybierzesz tematy, o które nikt się nie troszczy, 

będziesz miał niewielu czytelników. Na dole listy ruchów najpopularniejszych stron świata znajduje się 

wielu znakomitych pisarzy, którzy nie mają pojęcia, czego chcą czytelnicy. Najbliższa analogia, jaką 

udało nam się znaleźć dla blogera do profesjonalisty z prawdziwego świata - i nie oznacza to, że 

blogowanie nie może być pracą - to zadanie reportera. W dawnych czasach kable informacyjne 

zapewniały stały dostęp do informacji czytelnikom na całym świecie, a prawie wszystko z importu było 

zgłaszane nad nimi. Jak na ironię, wraz ze wzrostem liczby blogów, raportowanie przewodowe w 

rzeczywistości stanowi większość treści pojawiających się w codziennych gazetach, a dzięki 

zmniejszeniu liczby pracowników i budżetów wiele dokumentów jest dostępnych tylko w Internecie. 

Jest online, gdzie cena papieru i atramentu jest nieistotna, że organizacja prasowa może naprawdę 

błyszczeć lub flopować. Blogerzy są także redaktorami lub, jeśli chcesz odejść od terminów 

dziennikarskich, kuratorami. Tak jak magazyn potrzebuje kogoś, kto wybierze historie pojawiające się 

na jego stronach, tak blogerzy wybierają historie, które pojawią się w ich kanale. Wiele już powiedziano 

o blogerach „kopiujących” inne wiadomości. To nie jest prawda. W najgorszym przypadku bloger 

wycina akapit z innej historii i dodaje trochę komentarza. W najlepszym wypadku bloger stworzy 

własną historię. Co więcej, bloger napisze swoją własną historię, która poprowadzi rozmowę. Jest to 

wykonywane przez organizacje prasowe przez cały czas: jeden magazyn lub gazeta wyda ekskluzywny, 

a setki innych organizacji „zgłosi” oryginalną historię, publikując własne punkty widzenia. Czytaj 

dowolne z najlepszych źródeł wiadomości - wiadomości są zazwyczaj stare. Został zgłoszony gdzie 

indziej i rozbudowany przez reportera. Następnie mamy drugie stwierdzenie: blogerzy nie są 

dziennikarzami. Sugerowanie, że blogerzy kradną i gazety „zgłaszają”, jest nieszczere, zwłaszcza biorąc 

pod uwagę budżety i siłę roboczą dostępną dla obu organizacji (czytaj „brak” i „dekady talentu i setki 

osób zaangażowanych w zawód dziennikarza”). Nie znaczy to, że blogerzy mają licencję na 

niechlujstwo. Wręcz przeciwnie, blogerzy mają czas i energię, aby wszystko było w porządku, 

interesujące i dobrze sformułowane - i mają nieskończoną ilość miejsca, aby opowiedzieć swoją 

historię. Blogowanie daje Ci możliwość pokazania czytelnikom wszystkiego, co wiesz (i ujawnienia 

wszystkiego, czego jeszcze się nie nauczyłeś) na temat wybranego tematu, ale to dopiero początek. 

Zaraz po opublikowaniu swojego wpisu na blogu rozmowa będzie kontynuowana, gdy tłum czytelników 

odpowie wszystkim, co wie o wybranym temacie postu. Rezultatem jest wiedza - czasem zupełnie 

nowa - która jest połączeniem wprowadzonego tematu i wspólnej wiedzy czytelników. Kiedy mówisz 

o tysiącach czytelników, ich zbiorowa wiedza znacznie przewyższa wiedzę jakiejkolwiek osoby. Nazywa 

się to crowdsourcingiem i obejmuje tak wiele faktów, danych i szczegółów, że może być zniechęcające. 

Nasza oficjalna definicja blogowania: to dziennikarstwo napisane w krótkim terminie. Jeśli jesteś 



blogerem, jesteś dziennikarzem. Wkrótce będzie odwrotnie. Podobnie jak dziennikarstwo, blogowanie 

wymaga poświęcenia i dokładności, ale w przeciwieństwie do dziennikarstwa, blogerzy w większości 

przypadków nie mają staromodnej siatki bezpieczeństwa procesu redakcyjnego, na której można by 

się oprzeć. W dawnych czasach w newsroomie pojawiali się „pisarze”, „redaktorzy” i „fotografowie” - 

wszyscy umieszczamy je w cudzysłowie, ponieważ większość z nich obsadzana była przez ludzi, którzy 

nie zajmowali tych stanowisk - i „układ” ludzie. Pisarze wysłali tekst do redaktorów, którzy naprawili 

tekst. Fotografowie zrobili przypisane zdjęcia i wszystko poszło do zespołu zajmującego się układaniem, 

który następnie wysłał rzeczy do drukarki. Jak można sobie wyobrazić, działalność związana z produkcją 

czegokolwiek była trudna, a duże organizacje informacyjne były duże z powodu długiego łańcucha 

dowodzenia wymaganego do wyprodukowania jednego problemu. Teraz jednak bloger robi te 

wszystkie rzeczy i wiele więcej. Bloger to zespół jednoosobowy - samotna organizacja wiadomości. Jeśli 

twoim celem jest pisanie o swoich kociątach lub życiu, nie jesteś blogerem. Jesteś dziennikarzem. Jeśli 

jednak twoim celem jest objęcie wiadomości,  tak że nikt inny nie kryje się w twojej niszy, jesteś 

dziennikarzem i oczekuje się, że będziesz działał jak organizacja dziennikarska. Podczas gdy twoi 

czytelnicy nie wspominają o tym na początku, zawsze istnieje założenie: „Ta osoba to ktoś, kogo czytam 

ze względu na jego umiejętności i wiedzę. Spodziewam się, że pismo będzie mocne i wyraźne, zdjęcia 

ostre, a układ będzie sprzyjał długiemu czytaniu. ”Tak przynajmniej oczekuje się od początkującego 

blogera 

Cztery pytania 

Zanim zaczniesz blogować, musisz zadać sobie cztery proste pytania. Odpowiedz na nie zgodnie z 

prawdą i jak najbardziej szczegółowo. Pamiętaj: o tym, o czym decydujesz się pisać, myślisz i śnisz przez 

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie ma  wakacji dla blogerów. 

• Kim jesteś? 

• Co wiesz o? 

• Czym się pasjonujesz? 

• O czym będziesz pisać? 

Oto cztery pytania, które musisz poświęcić dużo czasu na rozważanie. Zacznijmy zajmować się tymi 

pytaniami w odwrotnej kolejności, ostatecznie docierając do odpowiedzi na pierwsze.  

Pytanie 1: Kim jesteś? Tak, starsi czytelnicy nucą tę piosenkę The Who, być może pomagając im skupić 

się na tym kluczowym punkcie. Kto, kto, kto, kto? Naprawdę chcę wiedzieć. Aby być odnoszącym 

sukcesy blogerem, musisz być osobą samozachowawczą. Musisz być szybkim myślicielem, 

organizującym swoje myśli i natychmiast je wyrażającym. Potrzebujesz grubej skóry, ponieważ 

niezmiennie odwiedzający twój blog nie zgadzają się z tobą i wyrażają odmienne opinie w najbardziej 

okrutny sposób w sekcji komentarzy. Krótko mówiąc, rozerwą cię na strzępy. Jeśli przeżyłeś życie, w 

którym wszyscy nieustannie wyrażają aprobatę dla wszystkiego, co robisz, możesz być niegrzeczny, 

kiedy zaczniesz pisać nowy blog. Czy jesteś wystarczająco twardy, żeby go wziąć? Czy konsekwentnie 

regularnie aktualizujesz swojego bloga, dając czytelnikom dobry powód do powrotu dzień po dniu? 

Dowiedz się, kim jesteś i zdecyduj, czy naprawdę jesteś blogerem. Czy masz czas? Czy masz energię? 

Blogowanie jest codziennym przedsięwzięciem i często jest niewdzięczne, dopóki nie zaskakuje. 

Pytanie 2: O czym wiesz? Wiedza specjalistyczna daje ogromny przewagę nad konkurencją. Na 

przykład, jeśli możesz zidentyfikować dowolny telefon na widoku, a znasz numery modeli każdego z 

3997 telefonów z Androidem, wyprzedzisz nieszczęsnych konkurentów, którzy zdecydowali się napisać 

o smartfonie i wiedzą tylko o tym, co posiadają. To ty powinieneś pisać o smartfonach. Jeśli nie wiesz 



więcej o temacie niż prawie wszyscy twoi czytelnicy, co dokładnie planujesz wprowadzić do rozmowy? 

W idealnej sytuacji twoje bogactwo wiedzy i osobiste doświadczenie będą dla czytelników pouczające. 

Jeśli nie masz, możesz dowiedzieć się wszystkiego o swoim temacie lub wybrać inny. Twoja wiedza 

może być bardzo niejasna. W Internecie jest miejsce na wszystko. Jeśli jesteś technikiem radiowym, 

nie bój się pisać o swojej karierze. Jeśli jesteś hodowcą koni, podziel się z czytelnikami swoimi 

doświadczeniami z ogierami na twoim ranczo. Jeśli odkryłeś wskazówki dla rodziców, których nikt nigdy 

nie próbował, ale widziałeś działające cuda, możesz zdobyć złoto swoim własnym blogiem mamusi. 

Jeśli lubisz gotować starożytne węgierskie potrawy, być może znajdziesz niszę piszącą o swoich 

eksperymentach z papryką. Czy lubisz hodować ogromne złote rybki? Zapewniam cię, że jest ktoś, kto 

chce twojego wkładu. Ktoś gdzieś będzie chciał wiedzieć coś o tym, co robisz. Jest to szczególnie ważne, 

jeśli prowadzisz firmę - dodając bloga do strony głównej firmy możesz szybko i łatwo stworzyć grupę 

odbiorców, którzy chcą usłyszeć, co masz do powiedzenia. Na przykład Northern Brewer 

(NorthernBrewer.com), firma zajmująca się dostawą piwa w St. Paul w Minnesocie, stworzyła blog i 

podcast wideo oparty na warzeniu. Dzięki aparatowi i odrobinie wolnego czasu blogerzy firmy stworzyli 

„Brewing TV”, dając im możliwość dzielenia się swoim punktem widzenia i wiedzą z klientami. W 

rzeczywistości mniejsze organizacje czerpią największe korzyści z istnienia osobistego bloga. Chociaż 

postanowiliśmy nie koncentrować się na „korporacyjnym blogowaniu”, zrozum, że techniki i postawy, 

które tu popieramy, mają zastosowanie w niemal każdej sytuacji, w której ekspert chce uzyskać swój 

punkt widzenia. Jeśli chcemy podkreślić coś w tej sekcji, to „ogólne” blogi rzadko działają. Jeśli masz na 

przykład podżegające opinie polityczne, skup się na jednym aspekcie polityki, który najbardziej Cię 

interesuje. Czy lubisz podróżować? Skup się na jednym obszarze świata lub jednym stanie. Czy lubisz 

zbierać znaczki? Skup się na rzadkich i dziwnych znaczkach, które mogą sprawić, że czytelnik wróci po 

więcej. Celem jest zredukowanie i skupienie celu oraz zapewnienie, że wszystkie Twoje treści będą 

czytelne i zrozumiałe, oraz zawierają wystarczającą ilość kontekstu, aby połączyć nowych czytelników 

i zaspokoić kaprysy fanów. Blogi „tematyczne” - jak ogólny blog o kolekcjonowaniu zegarków lub 

amatorskie latanie - mogą odnieść sukces, ponieważ może zaistnieć potrzeba poszerzenia 

zgromadzonych wiadomości, aby znaleźć wystarczającą ilość treści na codzienne posty. Jednak im 

bardziej skupiony, tym lepiej. Zamiast blogu „oglądaj”, dlaczego nie stworzyć własnej kolekcji zegarków 

kwarcowych z lat 80., przynosząc interesujące wiadomości o innych markach zegarków z lat 80.? 

Dopóki nie czujesz się komfortowo, myśl, że jest mała, a nie duża. Pomyśl o niszy. 

Pytanie 3: Czego jesteś pasjonatem? Bez względu na to, jak dobre jest twoje pisanie, zabraknie tej 

fascynującej iskry, jeśli nie ma pod nią pasji. Napisz o tym, co kochasz i co wiesz. Jeśli zdecydowałeś się 

na przykład pisać o polityce, upewnij się, że jesteś kimś, kto żyje, je, śpi i oddycha polityką. Kiedy jest 

wielka historia polityczna , czy od razu masz na ten temat silną opinię? Czy zaczynasz gryźć zęby z 

gniewu, zanim skończysz czytać pierwszą historię, którą o niej widziałeś? Czy rozmawiasz ze wszystkimi, 

których znasz na temat tej historii, dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o temacie, a następnie 

oparów nad każdym rozwojem, z którym się nie zgadzasz? Czy sprawia ci to zły na myśl o pewnych 

aspektach polityki? Czy to dominuje w twoich myślach? To pasja. To silnik, który może jeździć dzień po 

dniu, pisząc, potwierdzając swoje opinie i ostatecznie wyróżniając się na tle innych. Lepiej bądź 

zakochany w wybranym temacie. Nie ma innego sposobu na sukces. Jeśli jesteś znudzony lub 

rozpraszany przez inne hobby i pozwalasz swojemu blogowi marnieć, to zasadniczo wyrzucasz z siebie 

kapitał. Im dłużej prowadzisz bloga i im bardziej go aktualizujesz, tym większa szansa na sukces. Na 

przykład, jeśli interesuje Cię tylko obserwacja ptaków, nie zaczynaj blogu obserwacyjnego. Jeśli jednak 

żyjesz z obserwowania ptaków, traktuj blog jako przedłużenie swojego hobby. Rozwijaj swój blog wraz 

ze swoim hobby i zostań ekspertem w swojej dziedzinie. Twoi czytelnicy będą mogli wyczuć, że 

rozwijasz się dzięki swojej pasji i rozwijasz się na nowe terytorium, gdy czujesz się lepiej z tym tematem. 

Jeśli nie piszesz o czymś, co Cię pasjonuje, zabraknie ci pary. Z naszego doświadczenia wynika, że 



najlepsze blogi dotyczą jednego konkretnego tematu. Blogi niszowe są o wiele bardziej wartościowe i 

zgromadzą więcej czytelników niż miejsca użyteczności publicznej. Zamiast tworzyć blog 

technologiczny, skup się na aspekcie, który Cię interesuje i z którym masz doświadczenie. Czy często 

podróżujesz w interesach? Czemu nie pisać o upokorzeniach i przyjemnościach różnych aspektów 

twoich podróży? Czy lubisz telefony komórkowe? Skoncentruj się na jednym producencie lub 

przewoźniku. Zbyt wczesne zakrywanie kończy się frustracją i przytłoczy początkującego blogera. Skup 

się na niszy, o której możesz pisać codziennie i z wielką intensywnością. Istnieje już wiele blogów, a 

wyróżnienie się jest sprawą najwyższej wagi. Tworzysz miejsce dla siebie w Internecie, a regularnie 

aktualizując to miejsce, zachęcisz odbiorców i potencjalne źródło dochodu. Nie myśl o sobie jako o 

źródle wiadomości. Nie jesteś Reuters ani The New York Times. Jesteś jedną osobą z obsesją i 

zamierzamy ci powiedzieć, jak najlepiej to zrobić . Najlepsze blogi to poszukiwania. Większość 

głównych blogerów zaczęła tworzyć swoje strony ,dowiedz się więcej o temacie. Michael Arrington z 

TechCrunch założył swoją stronę, aby zebrać informacje o potencjalnych inwestycjach. Wiele blogów 

politycznych zaczęło się jako osobiste blogi, które przekształciły się w komentarz publiczny. Zobacz, jak 

blogerzy tacy jak Ariel Adams z ABlogToWatch.com rozpoczęli swoje strony, aby edukować 

potencjalnych odbiorców na temat kaprysów świata zegarków i nauczyć się trochę w tym procesie. 

Dzięki poświęceniu wszyscy ci blogerzy zamieniali pracę miłości w źródło dochodu.  

Pytanie 4: O czym zamierzasz pisać? Teraz, gdy już pozbyliśmy się metafizyki, skupmy się na konkretach. 

Odpowiedzi na trzy poprzednie pytania pomogą ci zbliżyć się do odpowiedzi na to ostatnie i 

najważniejsze z naszego kwartetu pytań. Bycie pasjonatem sportu nie sprawia, że jesteś dobrym 

kandydatem do napisania bloga sportowego. Zamiast tego skup się na sporcie lub drużynie, która 

najbardziej cię ekscytuje. Skup swoją energię zamiast rozpraszać ją chcąc nie chcąc. Pytanie brzmi: o 

czym konkretnie chcesz pisać? Spędź kilka dni w Internecie, a jeśli znajdziesz blog, który obejmuje 

dokładnie ten sam temat, który wybrałeś dla siebie, nie oznacza to, że powinieneś się poddać i 

rozważyć inny. Zapoznaj się z tymi blogami, które są podobne do tego, jakie będą twoje i naucz się. Co 

oni robią źle? Dlaczego im się to udaje? Kolejny ważny punkt do rozważenia: czy istnieje mnóstwo 

blogów obejmujących wybrany temat? Jeśli rynek jest już nasycony, będzie ci znacznie trudniej 

wyróżniać się ponad motłoch. Po dokładnym zbadaniu konkurencji w obszarze, który rozważasz, 

pomyśl o unikalnym kącie, jaki Twój blog może mieć na ten temat. Czy będziesz w stanie przedstawić 

nową perspektywę rozmowie? Wybierz swój temat ostrożnie, a połowa bitwy zostanie już wygrana. 

Czy to oznacza, że zawsze musisz blogować na ten sam temat na zawsze? Absolutnie nie. Twoja strona 

może się rozwijać i rozwijać wraz z rozwojem pisarza. Naszym celem jest umożliwienie Ci odnoszenia 

sukcesów na mniejszą skalę, przy jednoczesnym oczekiwaniu wielkich rzeczy w przyszłości. Gdy 

odpowiesz na te pytania, musisz zrozumieć podstawowe zasady dotyczące blogowania. 

Dwie zasady 

Ignoruj te dwie zasady na własne ryzyko. Zrozum, że blogi nabierają własnego życia, a jeśli twoim celem 

jest blogowanie, aby zarabiać pieniądze lub blogujesz jako rozszerzenie swoich zainteresowań lub 

pracy, te dwie zasady są częścią tego, co nazwalibyśmy „planem blogowania” - są absolutnie 

najważniejsze. Blogowanie to praca. To może być twoja druga praca, ale jest to proces wymagający 

ciężkiej pracy i dyscypliny. Od dziesięciu lat prowadzimy blogi i jest to ciągła walka, a także źródło stałej 

nagrody. Nasze dni zaczynają się o 8 rano i kończą się, gdy na naszych ekranach miga ostatnia 

wiadomość. 

Zasada 1. Zawsze bądź  gotowy do blogowania 

Najlepsze blogi są aktualizowane codziennie, jeśli nie co godzinę. Nie ma nic gorszego niż blog duchów, 

strona, która wydaje się być aktualizowana sporadycznie. Czytelnicy stają się ekspertami w wykrywaniu 



świeżości treści. Jeśli pozostawisz swojego bloga na kilka tygodni bez nowych postów, szybko się 

dogadają, a twoi odbiorcy przeniosą się gdzie indziej. Publikuj dalej! Co masz na myśli, nie ma dziś o 

czym pisać? Oczywiście, że tak! Niektóre dobrze ukierunkowane nisze nie będą miały o co pisać o 

każdej godzinie, ale zawsze coś się dzieje, co zainteresuje czytelników każdego dnia. Twoim celem jest 

być osobą „wiedzącą” o wszystkich sprawach związanych z twoim tematem. Jeśli naprawdę kochasz 

to, o czym piszesz, nie będziesz miał żadnych problemów z pisaniem czegoś co najmniej raz dziennie. 

Jeśli uważasz, że masz problemy, możesz napotkać poważny problem przy wyborze tematu. Nie ma 

tematu zbyt przyziemnego, że nie możesz wyciągnąć z niego postu. Nie możesz znaleźć wiadomości? 

Opublikuj kilka zdjęć z ostatniej aktywności związanej z Twoim tematem. Porozmawiaj o tym, co robią 

inni blogerzy w twojej niszy. Przygotuj zestawienie wiadomości z innych źródeł. Twoje posty nie zawsze 

muszą być wiadomościami. Mogą to być osobiste historie, reakcja na wiadomości dnia lub prosty link 

do innej witryny z informacjami, które podobały ci się. Jeśli jednak poczujesz się leniwy i nie będziesz 

mógł pisać postów, złamałeś pierwszą podstawową zasadę swojego planu blogowania. Nie należy 

jednak wpaść w pułapkę „blog osobisty”. Nie opowiadaj o swoich problemach w DMV ani o problemach 

z relacjami. Nie mów nam, co miałeś na kolację ostatniej nocy (chyba że jesteś krytykiem żywności), 

lub napisz do nas na każdy szczegół tego snu, który miałeś wczoraj. Nie twórz serdecznych przemyśleń 

na niczego nie podejrzewających widzach. Ale jeśli potrafisz w jakiś sposób twórczo wplatać osobiste 

doświadczenia w swoje posty, może to być właśnie twoja historia. Brakuje inspiracji? Utwórz kalendarz 

dla siebie i listę rzeczy do zrobienia. Dodawaj elementy do listy rzeczy do zrobienia, a następnie dodaj 

je do kalendarza. Te „wiecznie zielone” pomysły na post mogą być publikowane w dowolnym 

momencie. Jeśli czujesz się sfrustrowany lub stajesz w obliczu przerażającego bloku pisarza, po prostu 

przejdź do tej listy przedmiotów, do których jeszcze nie dotarłeś i zrób jedną. To nie znaczy, że będziesz 

musiał siedzieć przed komputerem 24 godziny na dobę. Wiele blogów to myślenie, obserwowanie i 

odkrywanie świeżego spojrzenia na temat, który już został omówiony w innym miejscu. Jeśli zachowasz 

bloga na najwyższym poziomie, znajdziesz pomysły, gdziekolwiek jesteś. Kto wie, gdzie znajdziesz 

inspirację? Beethoven chodził na codzienne spacery i słyszał ptaka śpiewającego pierwsze cztery nuty 

piątej symfonii. Zdarzenia, ludzie, przedmioty i nowe doświadczenia, które mają ogromny potencjał, 

aby zamienić je w posty na blogu, są wszędzie, i to od ciebie zależy, aby je drażnić, pisać o nich, czynić 

je interesującymi i chwytać na nie swoich czytelników. 

Zasada 2. Znajdź swój głos, ale nie zapomnij o regułach języka 

Jaki głos ma twój blog? Chcesz, aby czytelnicy zapoznali się ze sposobem, w jaki robisz rzeczy, 

sposobem wyrażania siebie i sposobem, w jaki jest ułożony twój blog. Czy chcesz robić długie posty 

codziennie? Codziennie wiele krótkich postów? Przegląd wiadomości z prostymi linkami? Filmy? Dużo 

zdjęć? Podcasty? Istnieje wiele sposobów budowania bloga, a większość z nas wybiera codzienne 

postacie rozproszone. Jeśli jednak spodoba Ci się pisanie dłuższych postów, możesz trzymać się tego 

stylu. Daje czytelnikom wiele okazji do regularnego żucia, a pomiędzy nimi można nadal dodawać 

krótsze posty. Ustal swój styl na początku i utrzymuj go na stałym poziomie. Posiadanie stylu nie 

oznacza, że musisz być chrapliwy, złośliwy lub głupi. Oznacza to, że musisz być klarowny i zwięzły, a 

musisz wyróżnić się w ogromnym morzu treści „ja też”. Bądź osobą, z którą ludzie się łączą, gdy chcą 

udowodnić swoją rację. Bądź ekspertem, któremu inni eksperci ufają, jeśli chodzi o kwestie technicznej 

dokładności i czytelności stylu. I spraw, żeby brzmiało to jak ty. Niezależnie od tego, jak długie będą 

Twoje posty, najważniejsze jest, aby wybrać styl pisania. Czy przyjmiesz wulgaryzmy ze swoją stroną, 

przeklinając jak marynarz w każdym zdaniu, czy będziesz grzeczny i właściwy? Czy zaatakujesz swoje 

tematy sarkazmem i agresywnym humorem, czy zagrasz to prosto? Czy będziesz miał szczęśliwe, 

beztroskie i podnoszące na duchu podejście, czy też zachęcisz swoich czytelników do podzielenia się 

swoim gniewem? Czy znajdziesz sposób na bycie innym, wyróżniającym się z tłumu blogów 

pokrywających ziemię swoimi olśniewającymi spostrzeżeniami? Może jesteś zabawny. Jednak 



komedia, jak mówią, jest trudna. Jedną z pułapek, jakie widzieliśmy w nowych blogerach, próbujących 

w stylu snarky, jest zejście w podłość ze względu na podłość. Kiedy koncentrujesz się na jakimś temacie 

z dowolną intensywnością, „przechodzisz na rodzimą” i pozwalasz, aby rzeczy wpływały na ciebie 

bardziej niż powinny. Antidotum na to jest napisanie wszystkiego w twardym stylu wiadomości lub 

bardziej konwersacyjnym stylu. Unikaj także rzucania się na figurki i głównych graczy w swojej niszy. I 

pamiętajcie, odrobina samooceny humoru i osobowości daje wiele. Nie zapomnij zrobić tego osobiście. 

Jedyne, czego „wielkie redakcje” nie mogą zrobić, to wprowadzić osobowość do swojej pracy. 

Oczywiście są pewne wyjątki, ale w sumie wiele serwisów informacyjnych jest nieaktualnych i nudnych 

dzięki ich misji. Czy będzie to dziennik twoich doświadczeń i opinii? Jeśli nie zamierzasz po prostu 

przepisywać artykułów lub robić prostych raportów, prawdopodobnie umieścisz w swoim piśmie wiele 

swoich doświadczeń i opinii. W początkowych latach blogowania większość tekstów przypominała 

wczesne dni Twittera, gdzie pisarze opowiadali o codziennych banałach, takich jak to, co jedli na 

śniadanie. Teraz pisarze przekroczyli ten poziom, o rzędy wielkości. Jeśli jesteś aktem solowym, pozwól 

czytelnikom wejść do środka i odsłonić swoją duszę. To jest rozrywka! Jeśli piszesz bloga z grupą 

kolegów, styl Twojego bloga musi odzwierciedlać fakt, że istnieje grupa ludzi pracujących razem. 

Odnoszenie się do siebie jako „my” jest prawdopodobnie najlepszym pomysłem tutaj, ale nie oznacza 

to, że nie możesz używać przysłowiowego „my”, gdy piszesz solowy blog. To ważny element Twojego 

stylu bloga: Czy napiszesz jako grupa czy jako zbiór osób? Możesz wybrać, czy każdy post będzie 

odzwierciedlał oddzielne opinie i postawy poszczególnych pisarzy, w których wszyscy pisarze w twojej 

grupie starają się wyróżnić. Możesz też pracować jako zespół redakcyjny, podobny do tego, co piszą 

redakcje gazet, i mówić jako grupa. W pierwszym rozdziale zadaliśmy Ci wiele pytań i sugerujemy, abyś 

dokładnie rozważył każdy z nich i udzielił ci solidnych odpowiedzi. Bądź szczery. Jeśli to zrobisz, będziesz 

miał solidne podstawy do założenia udanego przedsiębiorstwa. Po przejściu tego okresu samokontroli 

możesz myśleć, że to brzmi jak dużo pracy. Miałbyś rację. W rzeczywistości pisanie może wydawać ci 

się łatwe, ale codzienne poświęcenie potrzebne do udanego bloga jest trudne. Musisz przywołać całą 

swoją energię i entuzjazm, stosując do tego przedsięwzięcia stałą i oddaną etykę pracy. Wyznacz sobie 

realistyczne cele i spotykaj się z nimi każdego dnia, a będziesz zaskoczony, że nawet niewielka ilość 

pracy - konsekwentnie stosowana - zamieni serię pozornie małych wysiłków w monumentalne 

osiągnięcie. 

Niebezpieczeństwo, młody blogger 

Śmiało, złam wszystkie nasze zasady. Napisz blog o sobie i nie znajduj nisz. Skup się na tym, jak słodkie 

są twoje chomiki - jesteśmy pewni, że blogosfera chomika-fana rozkwita. Jednak z naszego 

doświadczenia wynika, że najlepsi blogerzy mają niszę, piszą tak, jakby pisali dla płatnej publiczności, i 

oferują coś więcej niż tylko link i emotikon z buźką. Traktowanie blogowania jako czegoś innego niż 

dziennikarstwo - stwierdzenie, że jest to hobby lub samolubstwo - jest całkowitym pominięciem tego 

punktu, a ostatecznie jest obrazą dla ciężkiej pracy pionierskich blogerów, którzy długo i ciężko walczyli 

o dostęp i szacunek w zakorzenionym przemyśle. Blogerzy są członkami środków masowego przekazu. 

Cykl informacyjny jest tak szybki, że jedynym sposobem na przekazanie wiadomości będzie wysłanie 

krótkich postów i okazjonalnie dłuższego utworu. Nie oznacza to, że dziennikarstwo umiera - po prostu 

ewoluuje. Jesteśmy tutaj, aby przyspieszyć zmianę. Bycie blogerem to nie wszystko. Bądź 

przygotowany, by pewnego dnia wygrzać się w opalizującym blasku uwielbienia swoich czytelników, a 

następnego razu, gdy wszyscy się z tobą nie zgadzają, zanurz się w gnieździe węża. Posty, które 

wydawały ci się hitami, padają płasko, a nikt w ogóle nie komentuje. Kolejny, o którym myślałeś, że 

może być wyrzutkiem, okazuje się ogromnym hitem. Większość dni przypada gdzieś pomiędzy tymi 

skrajnościami. Tak czy inaczej, choć prawdopodobnie nie jesteś ekspertem we wszystkim, o czym 

będziesz pisał, szanse na to, że jeden z twoich czytelników jest ekspertem. Zachowaj szczególną 



ostrożność, aby przedstawić swoje fakty prosto ze wszystkiego, co piszesz, ponieważ zawsze jest 

mnóstwo czytelników, którzy chętnie cię wyprostują 



Rozpoczęcie pracy

Przewodnik po polu bitwy 

Zanim zaczniemy pisać na swoim blogu, najpierw musimy zebrać narzędzia, które pozwolą rozwinąć 

twój blog w galaktyczną siłę o epickich rozmiarach, rzucając mądrość i oświecenie na wszystkich, którzy 

go spotkają. Innymi słowy, weźmy trochę sprzętu, oprogramowania i miejsca w sieci, gdzie można 

zaparkować całą tę migotliwą prozę, którą zamierzasz zadać światu. Blogowanie dzisiaj jest łatwiejsze 

niż kiedykolwiek. Nowe oprogramowanie i usługi umożliwiają każdemu stworzenie nowego bloga w 

ciągu kilku sekund - i rozumiemy to dosłownie. Jeśli dopiero zaczynasz i nie jesteś do końca pewien, 

czy chcesz pozostać przy blogu na zawsze, możesz zacząć rozwijać swoje kotlety blogowe za pomocą 

jednej z bezpłatnych usług, takich jak Blogger, LiveJournal, Tumblr, TypePad lub WordPress. Niektóre 

usługi, takie jak SquareSpace, kosztują trochę, ale umożliwiają dodawanie narzędzi, takich jak 

przeglądarki obrazów i koszyki na zakupy, do postów na blogu. Rejestracja wszystkich tych usług jest 

bezpłatna i nie uwierzysz, jak łatwo to jest. Jest to prosta sprawa otwarcia konta i wybrania nazwy 

użytkownika i hasła, a po szybkim potwierdzeniu wiadomości e-mail możesz od razu rozpocząć 

blogowanie. Te bezpłatne witryny blogów obsługują również Twoje pliki - cały tekst, grafika, filmy i 

inne elementy znajdują się na serwerach tej usługi. Wszystkie oferują platformę blogowania, 

ułatwiającą pisanie postów, wstawianie grafiki i wideo oraz otrzymywanie komentarzy od czytelników. 

Większość oferuje podstawowe „motywy”, które umożliwiają spersonalizowanie witryny, a po dodaniu 

własnej grafiki możesz uzyskać witrynę o podstawowej strukturze podobnej do wielu innych, ale z 

własną unikalną grafiką na pokładzie. Wyjaśnimy podstawowe HTML i CSS dla blogerów i wskażemy 

dwie platformy blogowe, które szczególnie lubimy w następnej sekcji. Jeśli znasz już kodowanie HTML, 

wiesz o CSS i czujesz się komfortowo podczas tworzenia bloga, nie krępuj się. Jednak nie chcemy, aby 

ktokolwiek czuł się pominięty, więc oto szybki przegląd. 

 Podstawowy HTML dla blogerów 

Mimo że większość platform blogowych robi wszystko, aby pomóc Ci uniknąć pisania kodu HTML 

(Hyper Text Mark-up Language), nie można go całkowicie uniknąć, ani nie jest to szczególnie trudne. 

Oto kilka prostych tagów HTML, które musisz znać, aby blogować. HTML umożliwia zmianę 

formatowania tekstu za pomocą kodów, które można odczytać w przeglądarce. Każdy „otwierający” 

tag musi mieć tag „zamykający”. Na przykład, aby zrobić coś pogrubionego, musisz mieć otwierający 

pogrubiony tag < strong > i zamykający pogrubiony tag < /strong >. Wyglądałoby to tak.    

< strong > Dzień dobry! < /strong > Jak się masz? 

Który wyglądałby tak na stronie: 

   Dzień dobry!    Jak się masz? 

Nawiasem mówiąc, znaczniki HTML mogą być pisane małymi lub dużymi literami. To nie robi różnicy. 

Oprócz pogrubienia powyżej możesz użyć:    

< I > < /I > - kursywa 

< U > < /U > - Podkreślenie  

<  IMG SRC = "[URL, w którym znajduje się plik obrazu, bez tych nawiasów]" > -  

Wstawia obraz do posta. Uważaj, aby nie używać inteligentnych (pojedynczych) cudzysłowów w 

znacznikach HTML lub nie będą działać poprawnie. To jest problem, na który natrafilibyśmy w 

Mashable, gdzie kod został przerwany i trudno było zrozumieć dlaczego. Jeśli tworzysz kod HTML w 



edytorze tekstu, takim jak Microsoft Word, który automatycznie stosuje proste cytaty - inaczej znane 

jako znaki calowe (" „) - w inteligentnych cudzysłowach należy albo wyłączyć automatyczne 

formatowanie w programie Word, albo wpisać kod HTML w edytorze tekstu lub w samej platformie 

blogowania.    

<  A HREF="[link]" > Tekst linku < /A > - dodaje link wewnątrz postu.    

Czy kiedykolwiek użyjesz rzeczywistego kodu HTML podczas codziennego pisania? Prawdopodobnie 

nie. Jednak powinieneś mieć zwyczaj pracy z nim, ponieważ czasami coś poszło nie tak i będziesz musiał 

wejść w kod i spróbować ustalić, co się stało. Lub często musisz wykonać szybkie modyfikacje, które są 

łatwiejsze do wykonania poprzez dodanie kilku fragmentów prostego HTML. Często nie zanurzamy się 

już w surowym HTML, ale kiedy musimy, zawsze szybkie i łatwe jest wyszukiwanie dowolnych tagów 

HTML, których nie pamiętamy. Na przykład, aby znaleźć kod HTML dla listy punktowanej, wyszukaj 

hasła „HTML” i „lista”, a szybko znajdziesz poszukiwany kod:    

< ul >   

< li > tekst < /li >   

< li > tekst < /li >   

< li > tekst < /li >   

< /ul >   

Wiele platform blogowych oferuje wbudowane edytory tekstu, takie jak sprawdzanie pisowni i 

dowolna liczba łatwych w użyciu narzędzi do przetwarzania. Jednak, gdy oczekuje się, że włączysz kopię 

gotową do użycia w Internecie, zawsze prześlij płaski plik tekstowy zawierający dołączone znaczniki 

HTML, a jeśli to możliwe, przygotuj i prześlij własne obrazy na swój prywatny serwer. Jeśli nie masz 

pewności, jak dostarczyć gotowe pliki, zapytaj. Pozwoli to zaoszczędzić redaktorowi dużo czasu i bólu 

serca.      

Dlaczego warto uczyć się HTML?       

 Z tego prostego powodu, że jest to kręgosłup Internetu i niezwykle ważne jest, abyś przynajmniej 

rozumiał związane z tym pojęcia. Nie jest trudno wybrać kilka tagów, dzięki czemu Twój edytor będzie 

zadowolony, jeśli przyjdziesz do wykorzystania prostego kodu HTML. Na przykład redaktorzy online 

zazwyczaj nie czują się komfortowo, odbierając pliki Microsoft Word. Rzadko, jeśli w ogóle, przesyłają 

poprawnie do własnych systemów zarządzania treścią, chyba że całe formatowanie zostanie usunięte. 

Najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest wysłanie płaskiego pliku tekstowego, całkowicie 

sprawdzonego pod kątem pisowni, z osadzonymi tagami HTML dla linków, formatowania i obrazów.    

   CSS i pojedynczy blogger      

Kaskadowe arkusze stylów, znane również jako CSS, to sposób definiowania różnych części strony 

internetowej przy użyciu prostych i bardzo łatwych do zrozumienia tagów. Znaczniki te zastępują 

typowe style używane przez HTML - umożliwiają ustawienie różnych czcionek, kolorów i stylów tekstu. 

Pomyśl o nich jako o instrukcji obsługi całej witryny. Pozwalają projektantom na precyzyjną kontrolę 

większości aspektów projektu witryny. Większość platform blogowych korzysta z pliku o nazwie 

style.css, który zawiera wszystkie ustawienia stylu dla określonej witryny, a zamiast modyfikować każdy 

plik, możesz po prostu zmienić ustawienie CSS i natychmiast zobaczyć zmianę stylu. Na przykład spójrz 

na ten prosty CSS z W3Schools.com, strony samouczka.      

< !DOCTYPE html >   



< html >   

< head >   

< style >   

body   

{   

background-color:#d0e4fe;    

}   

h1   

{   

color:green;    

text-align:center;    

}   

p   

{   

font-family"Times New Roman";   

font-size:20px;    

}   

< /style >   

< /head >   

< body >   

< h1 >Przykład CSS!< /h1 >   

< p >To jest paragraf.< /p >   

< /body >   

< /html >     

W rzeczywistości jest to osadzony arkusz stylów, który zmienia niektóre bardzo podstawowe 

właściwości strony. Na przykład zmienia znacznik < p > lub akapit, ustawiając rodzinę czcionek na Times 

New Roman i rozmiar czcionki do 20 pikseli (px).    

p   

{   

font-family: "Times New Roman";   

font-size:20px;    

}     



Możesz także dodać linię „color:green”, aby ustawić kolor tekstu na zielony. Uwaga: każda linia 

powinna kończyć się średnikiem. Jeśli nie możesz znaleźć CSS, poszukaj wiersza podobnego do 

następującego w kodzie HTML swojej witryny. Wskazuje na zewnętrzny plik CSS (zwykle „style.css”).    

< link rel = "stylesheet" type = "text / css" href = "mystyle.css" >   

Czy kiedykolwiek będziesz musiał edytować CSS? Prawdopodobnie. Dowiesz się, że motyw WordPress 

działa lub chcesz zmienić nagłówki w swojej witrynie na pomarańczową lub różową na specjalną okazję. 

Jest to bardzo łatwe do wykonania w CSS, ale daleko poza zakresem tego artykułu. Zalecamy pobranie 

dobrej książki na temat projektowania stron internetowych, aby zapoznać się z tymi pojęciami.    

   Wybierz domenę      

Nawet jeśli nie planujesz natychmiastowego uruchomienia własnej hostowanej strony internetowej, 

równie dobrze możesz znaleźć dostępną nazwę domeny i ją teraz zrobić. I nie martw się, większość 

dostępnych nazw domen nie jest zbyt drogie, a niektóre nazwy .com sięgają zaledwie 12 PLN rocznie  

Inne usługi zapewnią Ci bezpłatną nazwę domeny, jeśli udostępniasz im swoją witrynę. Śmiało, stawiaj 

swoje roszczenie! Ale poczekaj chwilę. To od teraz będzie twoje miejsce w Internecie, więc starannie 

wybieraj. Twoim celem jest uczynienie go niezapomnianym i aktualnym. Widzieliśmy zbyt wiele blogów 

obarczonych przypadkowymi i niefortunnymi nazwami - Mashable.com - aby nie myśleć długo i ciężko 

o tym, co chcesz nazwać swoim miejscem w Internecie. Najlepsze blogi mają własne nazwy domen. 

Oczywiście nie będzie to piknik, znalezienie dobrej nazwy domeny; miliony są już zajęte i prawie każde 

słowo, o którym myślisz, istnieje już jako jakiś rodzaj witryny, czy to legalne źródło wiadomości lub 

informacji, czy blog spamu (splog) wyrzucający śmieci. Najlepsze nazwy domen są niezapomniane i do 

rzeczy. Trudniej jest uzyskać przyczepność na stronie, która ma wymyślone słowo na tytuł, a my 

widzieliśmy dużo. Nie jest to jednak reguła twarda i szybka. W końcu strony takie jak Gizmodo i 

Engadget wystartowały, ale jeśli zauważysz, ich misje są osadzone w ich nazwach. Pomyśl sprytnie. 

Spróbuj przetłumaczyć temat na inny język lub spróbuj wyrazu portmanteau - połączenie dwóch słów 

w nowe, na przykład GadgetCodger.com - lub nazwę którą ktoś mógł przeoczyć - FoodReviewer.com 

zamiast FoodReviews.com. Nie krępuj się być kreatywnym, ale pamiętaj, że kluczem jest tutaj 

przejrzystość. Wybierz nazwę, która ma sens dla Ciebie i Twoich czytelników. Pamiętaj, że możesz 

dodać słowa takie jak „recenzja”, „codziennie” i „przetrawić”, aby zaimplementować słowa kluczowe 

w swojej niszy, aby obejść mnóstwo nazw domen już sprzedanych i używanych. Na przykład, jeśli lubisz 

buty do biegania, możesz spróbować „runningshoereview.com” lub „runnersdaily.com”. Ceramicy 

mogą pobrać „kilndigest.com” lub „ceramicartdaily.com”. Potrzebujesz pomocy w znalezieniu nazwy? 

Spróbuj tego:    

1. Utwórz listę rzeczowników i synonimów powiązanych z tematem.    

2. Utwórz listę przymiotników, które mogą opisywać Twój temat.    

3. Utwórz listę czasowników, z którymi powiązany jest temat.    

4. Znajdź listę obcych słów, które mogą być znane fanom Twojego tematu. Na przykład:    

Rzeczowniki   

Igły   

Robienie na drutach   

Przędza   

Przymiotniki   



Wesoły   

Zadowolony   

Szczęśliwy   

Szybki   

Czasowniki   

Bełkot   

Robić na drutach   

Szydełkować   

5. Złóż te terminy razem. Na przykład:    

Jollypurler.com   

ContentedKnitter.com   

KnittingNeedleLover.com   

Spróbuj także dobrze się bawić:    

Yarnbirds.com   

Purldivers.com     

Uważaj przy składaniu dwóch słów na nazwę domeny. Na przykład, jeśli chcesz, aby strona „Pen Island” 

nazywała się PenIsland.net, możesz wybrać inną nazwę domeny. To nie zawsze będzie widoczne z tymi 

fajnymi kroplami. Spójrz na to w ten sposób: penisland.net. Ups. Unikaj także kresek w nazwach. 

Popular-Birdwatching.com może być dostępny, ale zapewniam, że ktoś już posiada 

PopularBirdwatching.com i po prostu wysyłasz ruch na swój sposób. Czy możesz również użyć nazw 

.tv, .net lub .org? Najpierw sprawdź .com. Może być własnością podobnego typu witryny lub bloga i 

nie chcesz ryzykować irytacji KittenPhotography.com, jeśli zarejestrujesz KittenPhotography.net. Czy 

po całym tym rozmyślaniu znalazłeś jedną nazwę domeny, która jest absolutnie idealna dla twojego 

planu, ale już jest zajęta? Czy nie ma wariantu, który mógłby to zrobić? Wyciągnij książeczkę czekową, 

ponieważ będziesz musiał kupić ulubioną nazwę domeny od tego, kto ją posiada, i w zależności od 

nazwy, która może stać się kosztowna. Gdy już zdecydujesz się na domenę, teraz wystarczy ją 

zarejestrować. Zostaniesz poproszony o zapłacenie za tę rejestrację do roku, a za rejestrację przez 

wiele lat obowiązuje zniżka. Mimo że otrzymaliśmy negatywny rozgłos w związku z dziwnym 

zachowaniem prezesa, mieliśmy to powodzenia w korzystaniu z usługi o nazwie domenty.tv w celu 

zarejestrowania naszych nazw domen, a także hostowania naszych witryn. Jeśli nadal nie znalazłeś 

idealnej nazwy domeny dla początkującej witryny, domeny.tv oferuje przydatne narzędzie, które 

pozwala sprawdzić, czy wybrana nazwa domeny jest dostępna. Jeśli nie, zaoferuje alternatywne 

rozwiązania na tych samych warunkach, a także .net, .us i inne. Poza domeną, wybierając pomoc, 

domeny.tv oferuje prosty interfejs i system płatności, który przypomina, kiedy nadszedł czas na 

odnowienie nazwy domeny. Pamiętaj, że nazwy domen tracą ważność, gdy przestajesz za nie płacić, i 

mogą zostać poddane recyklingowi lub dokooptowane przez inną organizację, jeśli nie jesteś ostrożny. 

Wiele witryn ucierpiało po nie zwracaniu uwagi na datę wygaśnięcia ich domeny. Lubimy domeny.tv, 

ponieważ wysyła e-maile, gdy twoja domena ma zostać odnowiona.      

   Gotowe platformy      



Istnieje zbyt wiele usług o podobnej ofercie, aby opisać je wszystkie, ale oto kilka najpopularniejszych 

usług „blogów gotowych”. Niefortunny problem z tymi usługami polega na tym, że ledwo jesteś 

właścicielem własnych treści. Jeśli cena usługa idzie w górę lub zawiesza się, możesz stracić pracę. 

Chociaż jest to prawdą w przypadku każdej usługi, hosting własnego konta jest prawdopodobnie 

najlepszym sposobem dla profesjonalistów.    

Tumblr.com       

Tumblr.com to bezpłatna usługa mikroblogowania należąca do Yahoo, która pozwala na stworzenie 

prostego, ale atrakcyjnego bloga w ciągu kilku minut. Co najważniejsze, umożliwia przekazanie własnej 

domeny na konto Tumblr. Usługa informuje, że zawiera ponad 130,6 milionów blogów 

(www.tumblr.com/about Tumblr), umożliwia publikowanie obrazów, tekstu, filmów i dźwięku, a także 

publikowanie aktualizacji za pośrednictwem poczty e-mail, wiadomości SMS lub wiadomości 

błyskawicznych. Możesz nawet utworzyć post audio, dzwoniąc pod numer 800 i zostawiając 

wiadomość. Istnieją również aplikacje Tumblr dla większości platform smartfonów. Tumbler ma 

fascynujące funkcje społecznościowe, w których użytkownicy mogą śledzić swoje blogi, podobnie jak 

w przypadku Facebooka i Twittera. Istnieje możliwość oznaczania zdjęć, aby ułatwić je innym. Jeśli 

jednak masz na myśli stronę dla dorosłych, Tumblr ostatnio uniemożliwił przeszukiwanie takich treści, 

skutecznie unieważniając swoje strony pornograficzne w sposób niezamierzony prywatny, chyba że 

czytelnicy bloga posiadają już adres URL bloga. Każdy post daje Ci wybór wideo, audio, czatu lub tekstu, 

i daje Ci format autorski i wynikową stronę szczególnie odpowiednią dla tego typu mediów. Kliknij typ 

zawartości, którą chcesz dodać, i pojawi się interfejs edycji, przedstawiając niezbędne opcje dla 

wybranego typu treści.    

Blogger (Blogspot.com)       

Platforma blogowa Google jest łatwa w konfiguracji i ma przewagę setek witryn w sieci, zawierających 

porady i wskazówki, które pomogą Ci ulepszyć bloga. Niektórzy twierdzą, że korzystanie z Bloggera 

daje „wejście” w Google, gdzie Twoje posty pojawiają się na wyższych i bardziej widocznych pozycjach 

w wyszukiwaniach Google, ale nie mogliśmy znaleźć na to żadnego dowodu.    

 

WordPress.com        

Ta usługa jest oparta na popularnym systemie blogowania WordPress. Może importować treści z 

większości innych platform, a jest wiele fajnych wtyczek, których możesz użyć, aby dodać 

zaawansowane funkcje do swojego bloga. Standardowe konta to twojadomena.wordpress. com 

dostęp, ale możesz udostępniać własne domeny na WordPress.com za kilka dolarów miesięcznie. Jeśli 

poważnie myślisz o blogowaniu i widzisz już trochę ruchu, WordPress. com hosting może być dobrym 

sposobem.    

    Którą platformę blogowania wybrać?       

Skupmy się na dwóch najpopularniejszych: WordPress i Blogger. Pomimo wielu podobieństw, obie 

platformy mają swoje zastosowanie. Chociaż obie usługi są bezpłatne, hostowana wersja WordPressa 

ma modułowy system ustalania cen, jeśli chcesz dodać dodatkowe usługi. Tymczasem Blogger 

(należący do Google) jest całkowicie darmowy. Blogger ma głębszy poziom dostosowywania, jeśli 

chodzi o CSS i HTML, podczas gdy edytor CSS WordPress kosztuje dodatkową opłatę. W 

przeciwieństwie do WordPressa Blogger nie ma żadnej obsługi wtyczek. Platforma nadrabia to 

wspaniałą biblioteką widżetów, podobnie jak WordPress. Najważniejsze jest to, że jeśli szukasz 

doskonałej usługi hostowanej, prawdopodobnie korzystasz z Bloggera. Jeśli jednak chcesz 



samodzielnie hostować witrynę, oprogramowanie open-source WordPress, z niezliczoną liczbą 

wtyczek i różnorodnych szablonów tematycznych, jest trudne do pokonania.    

 LiveJournal       

Ta usługa zapewnia silną prywatność, pozwalając Ci wyznaczyć, kto ma dostęp do Twoich postów aż 

do poziomu poszczególnych postów. Jest to przydatne, jeśli chcesz ukryć posty od niektórych 

czytelników, funkcja, która może się przydać w krajach, w których ekspresja polityczna może narazić 

życie pisarza na niebezpieczeństwo. Niestety, posty w tej usłudze nie pojawiają się w wyszukiwarkach, 

a większość czasopism nie  jest reklamowana, chyba że utworzysz płatne konto.    

SquareSpace.com       

SquareSpace oferuje platformę blogowania dla prawie wszystkich i zawiera wiele funkcji, takich jak 

szablony, analizy i zaawansowane funkcje publikowania. Możesz obsługiwać swoją własną domenę na 

SquareSpace, jeśli płacisz miesięcznie. W lipcu 2012 r. Strona została poddana przeglądowi, dając 

użytkownikom możliwość modyfikowania układów stron i tworzenia tak zwanych „responsywnych” 

projektów, które działają równie dobrze na urządzeniach mobilnych   

   Jak wybrać platformę?      

Po wybraniu domeny potrzebujesz miejsca do umieszczenia treści. Dla większości użytkowników 

gotowa domena jest więcej niż wystarczająca. Możesz jednak hostować własną witrynę na własnym 

serwerze, co daje znacznie większą kontrolę nad możliwościami zarabiania w witrynie. Dla tych, którzy 

zaczynają, czasami wystarczy utworzyć stronę Tumblr. Który jest najlepszy? Zależy to od tego, jak 

wygodnie czujesz się dzięki funkcjom, kosztom i interfejsowi. Sugerujemy wypróbowanie kilku z nich - 

większość z nich ma krótki okres próbny, a Tumblr jest bezpłatny - a następnie wybranie jednego i 

trzymanie się go. Chociaż nie jest to absolutnie konieczne, powinieneś również przechowywać kopie 

zapasowe całej swojej pracy w pliku tekstowym i folderze graficznym na wypadek, gdybyś musiał 

zmienić usługi. Chociaż proces ponownego przesyłania wszystkich tych treści nie będzie ładny, 

przynajmniej będziesz mieć zapis swoich postów do późniejszego poznania.    

Pułapki hostingowe       

Ponieważ wiele z wymienionych przez nas usług pozwala na przypisanie własnej nazwy domeny do 

gotowego bloga, wyjaśnienie, dlaczego chcesz udostępniać swój własny blog na własnym serwerze, 

jest nieco trudne. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli jesteś dość doświadczony w obsłudze komputera, hosting 

własnego bloga i kontrolowanie własnego serwera na dłuższą metę ma więcej sensu, a dzięki 

odpowiedniemu dostawcy serwerów może być tańszy. Jeśli jednak spodziewasz się dużego ruchu, 

opłaty za hosting mogą przejść przez dach, dzięki czemu będą bardziej wartościowe dla hostowania na 

serwerze innego dostawcy. W skrócie, istnieją trzy główne platformy blogowe, na które warto zwrócić 

uwagę: WordPress, Joomla i Drupal. Wszystkie mogą pobierać i uruchamiać oraz mieć armie 

pełnoprawnego personelu wsparcia dla wolontariuszy, który z czasem utrzymuje kod i ulepsza usługi. 

Polecamy WordPress, ponieważ jest to de facto standard dla większości blogów. Podoba nam się jego 

ogromna liczba wtyczek i kolekcji tematycznych oraz obszerna baza użytkowników, obejmująca 51,13% 

wykorzystania platformy hostowanej na własny rachunek wśród milionów najpopularniejszych witryn. 

Joomla jest na odległym drugim miejscu z 8,28 procent, z Drupalem na trzecim miejscu z 6,59 procent 

(trendy BuiltWith, wrzesień 2013, http://trends.builtwith.com/cms). Utrzymanie własnego serwera 

jest daleko poza zakresem tej książki, ale jest wiele książek wprowadzających na ten temat. Podczas 

gdy WordPress i Tumblr są darmowe, nic nie jest za darmo, a przestrzeń blogów nie jest wyjątkiem. 

Usługi te są świetnymi piaskownicami, dzięki którym możesz doskonalić swój styl blogowania i zacząć 



pisać od razu, ale robisz to w domenie, która nie jest całkowicie twoja - te bezpłatne usługi hostingowe 

dają Ci URL, na którym możesz wybrać tylko część swojej nomenklatury — Na przykład 

myincredibleblog.blogspot.com. Oznacza to, że bez względu na nazwę Twojego bloga, pozostanie on 

„subdomeną” Blogspot.com w tym przykładzie. Ups. To prawdopodobnie oznacza niższą pozycję w 

wyszukiwarkach dla Twoich postów. Wynika to z faktu, że wyszukiwarki preferują witryny pasujące do 

słów kluczowych w 100 procentach w stosunku do tych, które zawierają dodatkowe warunki. Na 

przykład witryna o adresie URL ogrodnictwa.com radziłaby sobie lepiej w rankingach wyszukiwania niż 

ogrodnictwo.blogspot.com. Dlatego te jednowyrazowe adresy URL są tak cenne. Bez względu na to, 

jaką usługę blogowania wybierzesz, wiele z nich umieści reklamy w Twojej witrynie, których nie 

kontrolujesz. Przez większość czasu to może nie mieć znaczenia, ale może się stać niezręczne. Na 

przykład, jeśli piszesz o tym, w jaki sposób przemysł farmaceutyczny karmi wszystkich drogimi lekami, 

ale przyjazny robot hostujący bloga wykrywa słowo „leki” w twoim poście i nieświadome reklamy 

ciągów dla dużych firm farmaceutycznych po prawej stronie strony? Inną kluczową kwestią, o której 

należy pamiętać w przypadku tych bezpłatnych usług: jeśli twój blog stanie się nagle popularny i 

wybuchowy - co mamy nadzieję, że tak się stanie - musisz zacząć płacić miesięczną opłatę za to miejsce 

w skali stopniowej, począwszy od około 10 dolarów i niebotyczne dochody do setek dolarów 

miesięcznie, gdy budujesz ruch. Czy nie myślałeś, że zamierzają po prostu rozdawać gigabajty 

przestrzeni dyskowej i przepustowości za darmo, prawda? To prawda, będą pobierać opłaty nie tylko 

za pliki umieszczane na serwerze, ale także za przepustowość, jaką Twoi użytkownicy zasysają, gdy 

czytają i przeglądają Twoje rzeczy. Kolejnym minusem „darmowych” usług blogowania jest trudność 

przeniesienia plików na własną nazwę domeny, gdy nadejdzie czas przejścia do następnego poziomu 

blogowania. W przypadku niektórych pakietów do tworzenia treści, takich jak WordPress, łatwo jest 

przenieść pliki do własnej domeny. Inni, nie tak bardzo. Ponadto, jeśli zbudowałeś znaczną liczbę 

czytelników na jednej z tych bezpłatnych stron, stracisz czytelników, gdy nie możesz znaleźć nowej 

witryny.  Kolejny niepokojący czynnik, który należy wziąć pod uwagę: Jeśli Twój blog zyska nagłą 

popularność, oznacza to, że wiele innych witryn łączy się z różnymi „stałymi” stronami w Twoim blogu. 

Przenieś ten blog do swojej nowej, błyszczącej domeny i problem! Wszystkie linki, które tak 

skrupulatnie przyciągasz do swojej witryny, są zepsute. Oczywiście, twoi najbardziej lojalni czytelnicy 

pójdą za tobą, ale na pewno nie wszystkie te linki. Spędzisz miesiące budując tę popularność na nowo. 

Z drugiej strony twoja własna nazwa domeny jest przenośna i pod twoją kontrolą. Wszystkie te linki na 

pokładzie będą nadal takie same, niezależnie od tego, gdzie zaparkujesz pliki. Wreszcie, jeśli twoja 

usługa bezpłatnego blogowania z jakiegoś powodu zostanie rozebrana, Twój blog może nagle przestać 

istnieć, zwłaszcza jeśli nie możesz przenieść swoich plików do innego hosta. Pewnie, zapewne 

poinformują Cię z dużym wyprzedzeniem, jeśli zamierzają zostawić Cię wysoko i sucho, ale jest coś 

niepokojącego, wiedząc, że nie masz ostatecznej kontroli nad swoją witrynę. Niezależnie od tego, czy 

zdecydujesz się na rozpoczęcie bezpłatnej usługi blogowania lub wyruszenie na własną domenę od 

samego początku, jest to trudny wybór, który ma wiele wspólnego z powagą blogowania, zasobami 

finansowymi, poziomem zaufania i celami blogowania . Jeśli zamierzasz rozwijać swój blog poza hobby, 

zalecamy zarejestrowanie własnej domeny i samodzielne hosting. To nie znaczy, że będziesz musiał 

kupić serwer, zainstalować go w domu i podłączyć go do sieci. Oznacza to raczej, że zarezerwujesz 

nazwę domeny, zarejestrujesz się w usłudze hostingowej, takiej jak Rackspace, Bluehost lub Justhost, 

a następnie wybierzesz i zainstalujesz platformę blogowania, taką jak WordPress, Tumblr lub wiele 

innych. Ale jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, czy ten błąd w blogu nadal wzbudzi Twoje 

zainteresowanie, dobrym pomysłem może być rozpoczęcie pracy z bezpłatną usługą blogowania i 

zobaczenie, jak to robisz. Podczas podejmowania decyzji ważne jest, aby pamiętać, że ostateczny 

sukces bloga ma więcej wspólnego z treścią niż z adresem   

 



   Korzystanie z WordPress      

WordPress to dobrze znana platforma blogowa (znana również jako system zarządzania treścią lub 

CMS), która oferuje wiele specjalistycznej kontroli nad treścią i postami. Jeśli myślisz o blogowaniu w 

WordPressie, musisz najpierw otworzyć konto. Po wypełnieniu adresu e-mail i hasła utwórz nazwę 

użytkownika. Będzie to oddzielne od adresu URL Twojego bloga, który wypełnisz dalej. Chcesz nazwać 

swój blog czymś chwytliwym, przyjaznym dla SEO i łatwym do wpisania. W tym przypadku wybraliśmy 

„pizzacorndogs”. Teraz w grę wchodzą modułowe usługi płatne WordPressa. Za pośrednictwem strony 

możesz zarejestrować wybrany przez siebie adres blogu jako uczciwą hostowaną stronę (np. 

Pizzacorndogs.com), oprócz zaktualizowanej przestrzeni dyskowej, projektu bez reklam, hostowanego 

wideo oraz niestandardowych opcji HTML i CSS. Nie skończyliśmy jeszcze konfigurowania. Po 

otrzymaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem zostaniesz poproszony o tytuł swojego bloga, 

nadanie mu sloganu i wybranie języka, w którym będziesz głównie blogował. Stamtąd zostaniesz 

poproszony o wybranie motywu. WordPress ma obszerną bibliotekę darmowych i płatnych tematów 

blogów, a to, co wybierzesz, powinno zależeć od koncentracji na blogu i od Twojego gustu. Po wybraniu 

motywu zostaniesz zapytany, czy chcesz jeszcze bardziej dostosować motyw za pomocą obrazów tła i 

tym podobnych. Możesz również dokonać tego dostosowania w dowolnym momencie za pomocą 

pulpitu nawigacyjnego WordPress. Zakładając, że nie chcesz od razu pisać postu na blogu, możesz w 

dowolnym momencie nacisnąć „Zakończ”, aby przejść bezpośrednio do strony Czytnika. To jest funkcja 

mediów społecznościowych WordPress, która pozwoli Ci śledzić i wchodzić w interakcje z innymi 

blogami. Ale nie przejmujmy się tym teraz. To, co powinno Cię zainteresować, to Dashboard. To tutaj 

cała magia blogów dzieje się w WordPressie. Z tego miejsca możesz przeglądać swoje statystyki, 

tworzyć posty, dostosowywać ustawienia i dodawać płatne treści do swojego bloga. Wybierając „Add 

New” z menu „Posts”, możesz zacząć komponować swoje wspaniałe posty. Gdy wszystko zostanie 

wpisane, jest kilka fajnych zabawek, którymi domyślnie udziela się WordPress. „Treści pokrewne” 

wyszukują posty napisane w przeszłości i wyświetlają je na dole bieżącego posta, aby polecić je innym 

czytelnikom. „Kopiuj post” jest przydatny, gdy masz format, do którego musisz się stosować (na myśl 

przychodzą recenzje i posty oparte na listach). „Poproś o opinię” właśnie to robi; wysyła kopię postu 

do dowolnego wybranego przez Ciebie e-maila, aby poprosić o opinię. Po zakończeniu pisania posta 

możesz go opublikować od razu lub wybrać czas, w którym post zostanie opublikowany. I nie zapomnij 

oznaczyć swojego posta. Tagi ułatwiają organizowanie postu według tematu.    

   Korzystanie z Bloggera      

Skonfigurowanie konta w Bloggerze jest tak proste, jak zamówienie kawałka pizzy, zwłaszcza jeśli masz 

już konto Google. Jeśli nie masz jeszcze konta Google, musisz zarejestrować zanim zaczniesz blogować 

do zawartości swojego serca. Teraz, gdy trudna część już się skończyła, jesteś już około pięciu kliknięć 

od pierwszego bloga. Po odwiedzeniu strony Bloggera i powiązaniu usługi z kontem Google wszyscy 

jesteście ustawieni. Przede wszystkim musisz utworzyć blog. Łatwo jest znaleźć przycisk „Nowy blog” i 

kliknąć go. Chcesz coś nazwać swoim blogiem wyjątkowy i interesujący, który podsumowuje skupienie 

twojego bloga. Po nazwaniu swojego bloga i wprowadzeniu prawidłowego adresu URL wybierz motyw. 

Możesz później dostosować wygląd i sposób działania swojego bloga, więc nie martw się, jeśli nie 

możesz znaleźć idealnego motywu. Po utworzeniu bloga kliknij ten pomarańczowy przycisk ołówka, 

aby uzyskać pisanie. Oto zabawna część: właściwie pisanie. Po przejściu do widoku tworzenia 

zobaczysz, że teraz dostępne są standardowe funkcje edycji tekstu. Jeśli znasz Dokumenty Google, ten 

widok powinien wyglądać podobnie. Z tego miejsca możesz również sprawdzić, co piszesz w 

przeglądarce HTML, co może być przydatne. Gdy skończysz pisać, możesz natychmiast opublikować lub 

zaplanować konkretny czas na opublikowanie postu. To wszystko, co trzeba - powiedzieliśmy, że to 

będzie łatwe.    



   Korzystanie z Tumblr      

Wpisz swój adres e-mail, wybierz hasło i adres URL swojego bloga (rozszerzenie .tumblr.com zostanie 

dodane automatycznie; jak w naszym przykładzie adres URL bloga będzie w paski stripedelephants. 

Tumblr.com). Rejestracja prowadzi do typowej strony weryfikacji. Gdy pojawi się nowy blog, zostaniesz 

poproszony o utworzenie pierwszego posta i przesłanie zdjęcia portretowego. Tumblr poprowadzi Cię 

przez proces wstępnej konfiguracji strumieniem wyskakujących okienek (zamknięcie pierwszego 

powoduje pojawienie się następnego). Możesz nazwać swojego bloga i dostosować swoją stronę, 

klikając przycisk „Pokaż wszystkie opcje wyglądu”. Tutaj możesz dostosować swój blog, podając opis i 

dodając niestandardową nazwę domeny dla swojego bloga. Wybierz spośród setek motywów - przewiń 

w dół, aby uzyskać darmowe. Jeśli nie widzisz nic interesującego, możesz uzyskać dostęp do większej 

ilości danych, klikając przycisk „Przeglądaj więcej motywów” na dole. Możesz wyświetlić podgląd 

dowolnego z motywów, a po wybraniu jednego z nich zainstaluj go na swoim blogu. Twój nowy motyw 

ma określone kolory, ale jeśli chcesz zmienić kolory tła lub czcionki, możesz to zrobić w zakładce 

Wygląd. Możesz dodać dodatkowe statyczne strony, aby dodać głębię do swojego bloga, używając 

karty Strony. Następujące okienko ułatwia tworzenie nowej strony. Utwórz adres URL, dodając nazwę 

swojego bloga - na przykład „stripelephanty. tumblr.com/ ”. Podaj tytuł strony i wpisz tekst, który ma 

się pojawić na tej stronie. Możesz także dodać obraz za pomocą ikony obrazu na pasku narzędzi edycji. 

Zaznacz pole na dole, aby link był widoczny na stronie głównej. Linki do stron niestandardowych są 

wyświetlane na górze pod nazwą bloga. Możesz edytować hierarchię / kolejność linków, przeciągając 

strony w górę iw dół. Możesz dodać linki do dodatkowych serwisów społecznościowych, które pojawią 

się na Twojej stronie. Po zakończeniu dostosowywania bloga przejdź do Pulpitu nawigacyjnego, aby 

udostępnić światu swój pierwszy post, zdjęcie, link lub cokolwiek innego, co masz na myśli. Blogujesz! 

I jesteśmy w biznesie. Jedna sprytna funkcja w Tumblr pozwala przesłać obraz z komputera. . . . . . lub 

zrób zdjęcie za pomocą kamery internetowej i użyj jej natychmiast. Wszystkie Twoje posty pojawiają 

się na pulpicie nawigacyjnym wraz z miniaturą Twojego obrazu, gdzie możesz je edytować lub usunąć. 

Aby wyświetlić podgląd postów na stronie bloga, kliknij link do swojej strony w prawej kolumnie   

   Dlaczego motywy są ważne      

Świat stron internetowych jest pełen hałasu i powielania. Dlatego chcesz dokładnie rozważyć wygląd i 

użyteczność swojego bloga oraz sposób, w jaki czytelnicy będą mogli z nim współpracować. Większość 

platform hostingowych oferuje unikalne „motywy”, które nadają witrynie własny wygląd. Jeśli 

spojrzysz na wystarczającą liczbę blogów, zapoznasz się z pewnymi typami tematów, które pojawiają 

się wielokrotnie. Teraz jest mnóstwo wyborów, a wiele tematów jest darmowych. W ciągu ostatnich 

kilku lat doszło do eksplozji designu blogów, oferując dosłownie tysiące projektów, dzięki którym 

możesz ubrać swojego bloga. Oprogramowanie do blogowania, takie jak WordPress, umożliwia zmianę 

tych motywów za pomocą kilku kliknięć, przekształcając całą witrynę w zupełnie inny wygląd w ciągu 

zaledwie dwóch minut. Zarówno darmowe, jak i płatne tematy są powszechnie dostępne. Zmiana 

motywu nie tylko zmienia układ i styl Twojego bloga, ale także motywy mogą dać Ci elastyczny format, 

który pozwala użytkownikom cieszyć się blogiem na urządzeniach mobilnych, tabletach i komputerach 

stacjonarnych. Jeśli nie zwrócisz szczególnej uwagi na strukturę swojego bloga, jego wygląd i 

użyteczność, pozostawisz pieniądze na stole. Najszybciej rozwijającym się segmentem odbiorców są 

użytkownicy smartfonów, a według danych z 2012 r. Pew Internet stwierdził, że 17 procent 

użytkowników smartfonów woli mieć dostęp do Internetu na swoich urządzeniach mobilnych 

(www.pewinternet.org/Reports/2012/ Wykorzystanie Internetu przez komórkę - 2012.aspx). Szybko 

rośnie, a 55 procent wszystkich użytkowników Internetu może teraz korzystać z telefonów 

komórkowych, co stanowi wzrost w stosunku do 31 procent w kwietniu 2009 roku. Pew odkryło, że 

wielu z tych użytkowników korzysta ze stron internetowych na swoich telefonach, ponieważ smartfon 



jest ich jedynym urządzeniem do uzyskiwania dostępu Internet. Jednym z powodów, dla których 

dostęp do stron internetowych na smartfonach staje się coraz bardziej atrakcyjny, jest mnożenie się 

znacznie szybszych komórkowych sieci danych, takich jak LTE, co daje użytkownikom mobilnym 

prędkości tak szybkie, jak szerokopasmowe, do których przyzwyczaili się w domu. To właśnie tutaj 

wybór tematu, który jest równie dobry na platformach mobilnych i komputerach stacjonarnych, jest 

niezbędny. Nazywa się je „responsywnymi” tematami, w których grafika jest automatycznie 

dopasowywana do ekranu telefonu komórkowego, a grafika, tekst i łącza działają ze sobą harmonijnie, 

tak jakby zostały zaprojektowane specjalnie dla urządzeń mobilnych. Radzimy nie wybierać motywu 

dla swojego bloga, chyba że odpowiada. W ten sposób będziesz mieć pewność, że będziesz w stanie 

dotrzeć do tej rosnącej grupy czytelników, którzy chcą uzyskać dostęp do Twojej witryny tylko za 

pomocą urządzeń mobilnych. Poza urządzeniami mobilnymi wybór motywu ma kluczowe znaczenie 

dla typu treści, które zamierzasz wyświetlać na swoim blogu. Istnieją motywy stworzone specjalnie do 

wyświetlania portfolio artystów i fotografów. Inne tematy są skierowane do serwisów informacyjnych, 

które wyświetlają wiele najlepszych historii jednocześnie. Istnieją purystyczne motywy, które 

wykorzystują minimalistyczny design i skupiają się całkowicie na tekście i grafice. Następnie pojawiają 

się ruchome, przesuwane motywy karuzeli, które wyświetlają jak najwięcej treści, starając się 

przyciągnąć jak największą uwagę, zanim czytelnik zdecyduje się kliknąć na inną stronę. Być może nie 

interesuje Cię projektowanie i chciałbyś wybrać podstawowy temat. To zależy od twoich osobistych 

preferencji, ale ważne jest, aby wyrazić siebie nie tylko treścią, ale również sposobem, w jaki jest 

prezentowana. Nie wybranie fantazyjnego motywu jest również wyborem projektowym i może być 

wiarygodne i skuteczne. Godnym uwagi przykładem jest Daring Fireball Johna Grubera (http: // daringfi 

reball.net/), strona, na której opinie, koncepcje i reguła informacyjna rozgrywają się w białawym 

tekście na szarym tle.    

   Kupowanie motywów      

Po pierwszym uruchomieniu swojego bloga wypróbuj darmowe, domyślne motywy dostępne dla 

Twojej platformy. Na przykład WordPress ma sprawną grupę tematów, które możesz zainstalować od 

razu, a które mogą być odpowiednie do Twoich celów. Ponadto dostępne są niezliczone projekty 

online, które są całkowicie bezpłatne. Co najważniejsze, prawie wszystkie projekty pozwalają 

wypróbować je na wymiar, zanim się na nie zdecydujesz, dając Ci podgląd na żywo tego, jak będzie 

wyglądał Twój blog, zanim zainstalujesz inny motyw. Kiedy szukaliśmy idealnych motywów dla naszych 

różnych blogów WordPress, byliśmy zadowoleni z niektórych darmowych motywów zaprojektowanych 

przez WordPress. Niosą one dodatkową zaletę prawie pewnej zgodności, gdy WordPress aktualizuje 

swoje oprogramowanie. Jednak ciągle kusi nas kilka pięknych projektów niektórych nowych motywów, 

dostępnych za opłatą,  jeśli używasz motywu na swojej stronie i nie sprzedajesz go klientowi. Podczas 

przeglądania różnych tematów w Internecie zauważ, że niektóre z nich są tak wyrafinowane, że 

rywalizują ze starymi, skomplikowanymi witrynami Flashbased z dawnych czasów. Wiele z nich jest 

naprawdę wyjątkowych. To przynosi kolejny plus za zakup motywu, a nie za darmo: stosunkowo 

niewielu innych blogerów jest skłonnych zapłacić za ten konkretny projekt, co daje niemal wyłączność 

projektu. To tak, jakbyś kupował wieczorową suknię lub smoking, kiedy akceptujesz swoją statuetkę 

podczas ceremonii wręczenia nagród Webby, gdzie będziesz miał pewność, że nikt inny nie będzie nosił 

tego samego. Czasami możesz przesadzić z motywem kupionym w sklepie, gdzie wtyczki są dołączone 

do motywu, a motyw nie może działać bez tych wtyczek. Niebezpieczeństwo, że czasem wtyczki są 

tworzone przez różnych ludzi od tych, którzy stworzyli motyw, a jeśli napotkasz problem z wtyczką, gdy 

używasz nowego motywu, twórca motywu może wskazać wtyczkę - w projektowaniu i odwrotnie, 

zostawiając cię na lodzie. Inną rzeczą, na którą należy uważać, jest dodanie zbyt wielu wtyczek do już 

skomplikowanego tematu, co może spowolnić działanie witryny, nawet jeśli używa się serwera 

dedykowanego.    



   Czy powinieneś zatrudnić projektanta stron internetowych?      

Gdy już zdecydujesz się na motyw, nadszedł czas, aby go nieco ulepszyć, tak aby nie wyglądał jak strona 

z ciasteczkami. Pierwszym krokiem jest stworzenie nowego logo. W tym miejscu projektant jest 

przydatny, ale nie jest absolutnie konieczny. Chociaż dyskusja na temat projektowania logo wykracza 

poza zakres, pamiętaj: im prostsze, tym lepiej. Logo powinno wyglądać dobrze na papierze, na ekranie 

i na wizytówce. Jeśli zdecydujesz się na trasę DIY (zrób to sam), gratulacje. Uczenie się przez działanie 

jest satysfakcjonujące, a istnieje wiele zasobów, które pomogą Ci edytować arkusze stylów HTML i CSS, 

aby ulepszyć witrynę do perfekcji. Jeśli potrzebujesz projektanta stron internetowych, poszukaj go 

lokalnie i najpierw spotkaj się twarzą w twarz. Wielu projektantów stron internetowych pojawi się z 

drewna, gdy zaczniesz szukać, a najtańsza usługa prawie nigdy nie jest najlepsza.    

   Uruchamianie własnego serwera      

Uruchamianie własnego serwera WWW również wykracza poza zakres , ale skomentujmy kilka dobrych 

praktyk dotyczących poważnego blogowania. Twój dedykowany host pokaże Ci, jak wskazać nazwę 

witryny na serwerze. Pomyśl o tej usłudze, nazywanej serwerem nazw domen, jako swego rodzaju znak 

drogowy dla odwiedzających. Kiedy użytkownik wpisuje „knittingfun.com”, na przykład DNS wskazuje 

tego użytkownika na serwer. Bez nazwy domeny jedynym sposobem znalezienia witryny przez 

użytkowników byłoby wpisanie adresu IP, zestawu czterech liczb z okresami między nimi (takich jak 

192.168.1.1), które identyfikują komputer w sieci. Ogólnie rzecz biorąc, gdy twój blog zacznie zyskiwać 

przyczepność, zalecamy uruchomienie własnej kopii WordPress na dedykowanym serwerze. Jeśli nie 

jesteś pewien, jak postępować, odwiedź WordPress.org, stronę pobierania aktualnego programu 

WordPress lub odwiedź SquareSpace.com, gdzie możesz zbudować dość solidną stronę internetową z 

wieloma funkcjami, nie wiedząc wiele o uruchamianiu własnego serwera. Wciąż się zakłopotany? 

Poproś znajomego z doświadczeniem komputerowym, aby pomógł lub skontaktował się z nami 

bezpośrednio. Jesteśmy tutaj, aby pomóc.    

   Narzędzia handlu      

Do tej pory masz podstawową koncepcję swojego bloga złożoną razem. Zaplanowałeś dokładnie to, co 

zamierzasz zrobić, i wypełniłeś się ambicją i nadzieją. Nadszedł czas, aby zebrać narzędzia i 

umiejętności potrzebne do udanego przedsięwzięcia. Nie musisz być mistrzem wszystkich narzędzi i 

technik związanych z blogowaniem, ale musisz zebrać wystarczającą ilość umiejętności i sprzętu, aby 

wykonać zadanie wystarczająco dobrze. Początkowo praca z nowym zestawem narzędzi dla blogerów 

może wydawać się niezręczna, ale po dłuższej pracy z różnymi urządzeniami i oprogramowaniem 

poziom umiejętności się poprawia. Ponieważ będziesz korzystać z tych narzędzi codziennie, będziesz 

stale zwiększać swoją wiedzę i znajomość każdego z nich, aż w końcu osiągniesz poziom biegłości.    

   Komputer i połączenie internetowe      

Z pewnością masz już jakiś sposób, aby dostać się do Internetu. Tak jak w przypadku każdego 

skomputeryzowanego pościgu, im szybszy komputer, tym więcej pracy będziesz w stanie wykonać w 

danym czasie. Jednak zdziwiłbyś się, jak mała moc obliczeniowa jest rzeczywiście potrzebna do pisania 

postów na blogu. Podczas gdy możesz blogować na smartfonie, prawdopodobnie będziesz dużo 

wygodniej korzystać ze stosunkowo szybkiego komputera PC lub Mac. Zastanów się, jakiego rodzaju 

relacje będziesz prowadzić ze swoim blogiem. Jeśli planujesz uczestniczyć w wielu targach, blogach na 

żywo w Apple Keynotes lub pisać posty w biegu, potrzebujesz szybkiego laptopa do obsługi zdjęć i 

bezprzewodowego dostępu do Internetu (który staje się coraz szybszy i tańszy z dnia na dzień) zdobyć 

swoje posty online z pola. Możesz uzyskać łączność za pomocą telefonu komórkowego jako modemu, 

inaczej zwanego „tetheringiem”. Zanim to przeczytasz, tethering może być najlepszym, najtańszym 



sposobem podłączenia laptopa do Internetu. Możesz też zdecydować się na blogowanie bezpośrednio 

ze smartfona, co jest łatwe dzięki aplikacjom WordPress i Tumblr, które zapewniają takie same funkcje 

tworzenia tekstu i wstawiania grafiki na platformie mobilnej, jaką masz na laptopie. Będziesz 

potrzebować dodatkowych baterii, aby zasilić wszystkie swoje rzeczy, lub jeśli używasz MacBooka, 

będziesz potrzebować zewnętrznej baterii lub dwóch baterii, aby wszystko szumiało. Jeśli masz iPada 

lub jeden z innych tabletów na rynku, stają się popularnymi narzędziami do blogowania. Dostępna jest 

również aplikacja WordPress Automattic na iPada (http://bit.ly/1cROkWp), która jest tak 

wyrafinowana, że możesz jej użyć w wersji na komputery stacjonarne. Lepiej jednak korzystać z 

jednego z modeli wyposażonych w komórkowe dane szerokopasmowe, ponieważ zasięg Wi-Fi nie 

zawsze jest wszędzie, kiedy go potrzebujesz, zwłaszcza w warunkach targów zatłoczonych. 

Przepustowość jest niewielka na dobrze odwiedzanych targach, takich jak Consumer Electronics Show 

(CES), gdzie wszystkie sieci komórkowe i Wi-Fi są często tak nadużywane, że nie będziesz w stanie 

połączyć się z niczym. Jeśli proponowany blog nie będzie obejmował gadżetów ani najświeższych 

wiadomości, rozważ rozliczenie się z komputera PC lub Mac, którego teraz używasz. Jeśli nie planujesz 

edycji wideo w wysokiej rozdzielczości, prawdopodobnie nie masz nic przeciwko obecnemu 

komputerowi (w granicach rozsądku i wiesz, kim jesteś). Jeśli myślisz o przeprowadzeniu wielu edycji 

zdjęć lub manipulacji zdjęciami, zastanów się nad zakupem większego monitora przed zakupem 

nowego komputera - udowodniono, że duży ekran zwiększa produktywność, a my znaleźliśmy parę 30-

calowych monitorów do być znaczącą zaletą podczas korzystania z Photoshopa, pisania postów na 

blogu, oglądania kanałów informacyjnych i komunikowania się z kolegami w tym samym czasie. 

Minimum: ten stary laptop, którego nadal używasz, prawdopodobnie będzie działać.    

Średniej klasy: dedykowany laptop, taki jak MacBook Pro, z wystarczającą ilością kotletów do prac 

graficznych i wideo.    

Idealny: komputer stacjonarny z dużą ilością pamięci RAM i miejscem na dysku do produkcji grafiki i 

wideo, dwa 30-calowe wyświetlacze, uzupełnione o cienki, lekki laptop z długim czasem pracy baterii i 

szerokopasmową łącznością komórkową na drodze.    

   Czytnik RSS      

Jeśli czytasz blogi, prawdopodobnie będziesz potrzebował czytnika wiadomości. Przeglądarka 

wiadomości pobiera dane z kanału RSS i wyświetla je oddzielnie od oryginalnej witryny. Na przykład 

czytniki nie pokazują oryginalnego układu witryny, z której pochodzą informacje. To ważne 

wyróżnienie: osoby korzystające z czytników RSS mogą nigdy nie odwiedzać witryny, którą czytają w 

czytniku. Ten ruch blogów do czytników wiadomości znacznie zmienił blogowanie. Po raz pierwszy 

zawartość strony mogła istnieć jako samodzielna jednostka, pozbawiona reklam, obrazów i innych 

bałaganu. Posty w blogu musiały przeciągnąć czytelnika z czytnika do strony internetowej i stworzyć 

fana, w którym kiedyś był pasywny konsument. Wielu blogerów uważa, że rozwód treści ze strony 

internetowej jest zły. W końcu zmniejsza liczbę odsłon i potencjalne przychody z reklam. Jednak dzięki 

odpowiedniej treści możesz zmusić czytelnika do ponownego połączenia obu, tworząc wyjątkową 

okazję do przekształcenia masy „pasących się” w publiczność. Teraz aplikacje, takie jak Flipboard, 

zastępują czytniki grup dyskusyjnych, zamieniając wpisy w blogach w artykuły z czasopism o wysokich 

wartościach produkcyjnych i obrazach o wysokiej rozdzielczości. Ale w końcu nadal korzystamy z 

oryginalnej technologii Winera. Niestety, Google właśnie zamknął czytnik i pojawiły się nowe usługi, 

takie jak Flipboard i Digg Reader. W obecnej postaci, wszędzie możesz zobaczyć swoją ulubioną 

zawartość bloga szybko i łatwo działa tylko dla odkrycia historii. Na przykład mam listę zakładek o 

nazwie Morning, która otwiera wszystkie moje ulubione witryny w jednym oknie. Szybka ich analiza 

zwykle odsuwa mnie na właściwe tory.    



   Łączność      

W tej grze szybkość komputera jest mniej ważna niż szybkość i niezawodność połączenia 

internetowego. Przesłanie tekstu i małej grafiki do hosta internetowego prawdopodobnie nie będzie 

wymagało dużej przepustowości, ale gdy szukasz opowieści w całym Internecie, czytając kanały RSS i 

szybko odbijając się między różnymi stronami internetowymi, szybkie połączenie internetowe będzie 

być istotnym elementem Twojego sukcesu. Nie pomijaj prędkości Internetu, bo inaczej twoje badania 

będą miały wrażenie, że masz kulę u nogi   

Minimum / Mid-range: przynajmniej połączenie DSL lub kablowe.    

Idealne: połączenie światłowodowe Verizon FiOS lub szybsze połączenie szerokopasmowe kablowe, 

takie jak Roadrunner Ultimate przy prędkości 100 Mb / s lub szerokopasmowe łącze Google, jeśli masz 

szczęście mieszkać w mieście, które je zapewnia.    

   Oprogramowanie do edycji obrazów      

Być może uda ci się uciec od wykorzystywania grafiki innych blogerów lub stron internetowych, lub 

jeszcze lepiej, znaleźć odpowiednią grafikę, której możesz legalnie używać na Creative Commons, co 

wyjaśnimy później, ale nieuniknione jest, że ty Będziemy musieli zmodyfikować niektóre z nich dla 

własnej witryny. Ale uważaj na naruszenia praw autorskich - wiele razy możesz uzyskać pozwolenie na 

użycie unikalnego zdjęcia za pomocą szybkiego e-maila. Poza tym możesz pobierać zdjęcia z innych 

stron internetowych i blogów i zamieniać je w swój własny, specyficzny styl, a jeśli jest on na tyle 

odmienny od oryginału, prawdopodobnie nie masz obaw o prawa autorskie. Jak Ty to robisz? Jeśli 

brakuje Ci funduszy, istnieje wiele darmowych edytorów obrazów online, takich jak Photoshop i 

darmowe Pixlr (pobierz na http://pixlr.com/), doskonały i darmowy wieloplatformowy edytor obrazów 

Gimp i dziesiątki innych, które są w pełni zdolne do zmiany rozmiaru obrazu, wyostrzania, korekcji 

kolorów i wiele więcej. Jeśli możesz w jakiś sposób zdobyć kopię programu Adobe Photoshop, jest to 

złoty standard edytorów obrazów, który wielu uważa za najlepszy pakiet oprogramowania, jaki 

kiedykolwiek napisano. Zgadzamy się. Dostępna zarówno dla komputerów Mac, jak i PC, jest teraz 

dostępna w ramach subskrypcji w cenie 19,99 USD miesięcznie, ale zniżki dla studentów mogą znacznie 

obniżyć tę cenę. Możesz wypróbować go przez miesiąc, pobierając go ze strony internetowej firmy 

Adobe, dając dobry pogląd, czy jest to coś, czego chciałbyś użyć. Photoshop ma krzywą uczenia się, ale 

nauczenie się jego najpotężniejszych funkcji wcale nie trwa długo. W Internecie dostępnych jest wiele 

samouczków Photoshopa, które mogą pokazać każdą wskazówkę i sztuczkę, jaką można sobie 

wyobrazić. Co może zrobić dla Ciebie, że inne edytory obrazów - takie jak oszałamiający Adobe 

Photoshop Elements - nie mogą? Jedną z naszych ulubionych jest funkcja „Smart Sharpen”, która 

zamienia rozmyte zdjęcia w profesjonalną grafikę. Nowsze wersje Photoshopa (zaczynając od 

Photoshop CS5) mają niemal cudowną zdolność nazywaną wypełnieniem Content-Aware Fill, w której 

możesz wybrać obszar, nacisnąć przycisk Usuń i sprawić, że ten obszar magicznie zniknie. Najnowsza 

wersja oprogramowania, Photoshop CC, może również magicznie wyeliminować wiele rodzajów 

rozmycia obiektywu. Funkcje takie jak te mogą sprawić, że warto rozważyć inwestowanie w Adobe 

Photoshop, zwłaszcza jeśli wybrany blog będzie dotyczył wielu produktów, ulepszonych graficznie 

opowiadań lub czegokolwiek, co może przynieść korzyści ze zdjęć.    

Minimum: edytor zdjęć online; jest mnóstwo dobrych.    

Średniej klasy: Paint.net, darmowy edytor obrazów dla Windows lub Pixelmator, niedrogi edytor dla 

komputerów Mac.    

Idealny: Adobe Photoshop CS5 lub nowszy.    



   Aparat cyfrowy      

Mówiąc o zdjęciach, często musisz utworzyć własne dla swojego bloga. Jeśli wybrany temat dotyczy 

dowolnych produktów lub urządzeń, przyzwoity aparat jest koniecznością. Twoje zdjęcia z rąk 

trzymających te produkty posłużą jako dowód, że faktycznie je przetestowałeś. Kiedy zaczynaliśmy 

blogowanie, staraliśmy się wykorzystać tanie aparaty typu point-and-shoot. Za pomocą tych aparatów 

trzeba było dużo dodatkowej pracy, aby uzyskać profesjonalnie wyglądające zdjęcia. Chociaż stale się 

poprawiają, ich słaba wydajność nadal nie pasuje do nawet niskiej klasy cyfrowego aparatu z 

pojedynczym obiektywem refleksem  (DSLR), który ma znacznie większy czujnik i może dać zauważalnie 

lepsze zdjęcia bez potrzeby używania Lampa błyskowa. Zainwestuj w dobrą lustrzankę cyfrową, a 

zdjęcia i zdjęcia produktów na twoim blogu dadzą Ci wyraźną korzyść. Kupując odpowiedni aparat do 

swoich blogowych przygód, zwracaj większą uwagę na słabą wydajność niż rozmiar piksela. Zaletą jest 

również stabilizacja obrazu, która umożliwia robienie zdjęć przy słabym oświetleniu i wciąż trzymanie 

aparatu wystarczająco mocno, aby zapobiec rozmyciu obrazu. Do blogowania wygodnie jest mieć 

możliwość odtwarzania wideo i wykonywania zdjęć w tym samym aparacie. To zmniejszy obciążenie, 

realizując dwie funkcje za pomocą jednego urządzenia, a większość aparatów jest teraz wyposażona 

zarówno w wideo, jak i możliwości. Smartfony poprawiają się tak bardzo, że można uciec od używania 

jednego dla swoich zdjęć, ale nie oczekuj cudów. Możesz pokusić się o użycie smartfonu do zdjęć lub 

wideo, a niektóre bardziej zaawansowane aparaty smartfone będą działać na kilka prostych zdjęć. Za 

kilka lat smartfony będą prawdopodobnie doskonale nadawać się do blogowania w niemal każdych 

okolicznościach. Ale w porównaniu z lustrzankami cyfrowymi, telefonami iPhone lub high-endowymi 

telefonami z Androidem zdjęcia nie są prawie tak dobre, ale wtedy możesz nie mieć przy sobie swojej 

wielkogabarytowej lustrzanki cyfrowej. Spójrz na różnicę między produktem nakręconym DSLR a 

aparatem iPhone'a. Zwróć uwagę na „bokeh” (niewyraźne tło, wyraźny boh-KAY) ujęcia DSLR, dodając 

dodatkowy wymiar. Dzięki całkowicie otwartej przysłonie obiektyw 50 mm lustrzanki cyfrowej daje 

płytką głębię ostrości, która sprawia, że tło jest nieostre, a pierwszy plan jest ostry. Ma niemal 

trójwymiarowy wygląd w porównaniu z wynikami iPhone'a.    

Minimum: aparat z aparatem fotograficznym, który znasz i z którego korzystasz, lub aparat / kamera 

smartphone.    

Średniej klasy: lustrzanka cyfrowa klasy podstawowej, taka jak seria Canon Rebel lub Nikon D5200.    

Idealny: Nikon D800, Canon EOS 5D   

 

   Kamera wideo      

Jeśli masz stosunkowo nowoczesny aparat typu „wskaż i strzelaj”, masz już minimalną zdolność wideo 

do chwytania szybkich klipów wideo w biegu. Najnowsze aparaty często obsługują wideo w wysokiej 

rozdzielczości, a niektóre umożliwiają nawet natychmiastowe umieszczenie tego filmu na YouTube. 

Następnie możesz przejść do komputera i szybko utworzyć wpis na blogu, osadzając w nim wideo, aby 

łatwo odtwarzać jednym kliknięciem. Jednym słowem wystarczy wideo ze smartfona, a wraz z poprawą 

tej technologii prawdopodobnie będzie to główny sposób przechwytywania i przesyłania wideo. Jeśli 

twoje zajęcia wideo składają się głównie z rozmów z kamerą, kamera internetowa może to załatwić, a 

jeśli szukasz wiernej reprodukcji każdego zęba i wrastających włosów na twarzy, dostępne są teraz 

wysokiej jakości kamery internetowe do nagrywania twoje mądrości. W tym celu odnieśliśmy wielki 

sukces z kamerą internetową Microsoft LifeCam Cinema i kamerą wbudowaną w MacBooka Pro lub 

niemal każdym laptopem. Chcesz skoncentrować się na jakości za pomocą wszystkiego, co robisz, ale 

z filmem, przejmuj się głównie treściami, które będziesz pokazywał. W wielu przypadkach terminowość 



przesyłania wideo jest ważniejsza niż jego jakość techniczna (w granicach rozsądku - upewnij się, że 

wideo jest przynajmniej możliwe do oglądania). W rzeczywistości badanie przeprowadzone przez Rice 

University wykazało, że jeśli interesuje Cię to, co oglądasz, jest mniej prawdopodobne, że zauważysz 

różnicę w jakości wideo. Najlepszym kandydatem do tego może być smartfon z funkcją wideo, o ile 

dostępna jest wystarczająca przepustowość do przesłania wideo. Jeśli chcesz zrobić wszystko, aby 

stworzyć profesjonalną jakość wideo, zdziwiłbyś się, co może zrobić świetna kamera do pracy, która 

kosztuje zaledwie 500 dolarów podczas nagrywania filmów. Najważniejsze funkcje, których należy 

szukać w wysokiej jakości fotografowaniu, to stabilizacja obrazu, najszerszy obiektyw, jaki można 

znaleźć, oraz ulepszone możliwości fotografowania w słabym świetle. Bez względu na to, jaką kamerę 

wybierzesz, upewnij się, że używa ona kart pamięci flash do przechowywania materiału. Ułatwi to 

przesyłanie nagrań do komputera i ostatecznie załaduje je do You Tube lub Vimeo, aby można było je 

wykorzystać na swojej stronie internetowej. Jeszcze łatwiej byłoby mieć laptop z gniazdem na karty 

pamięci flash tego samego typu, kamera i kamera, umożliwiająca wyjęcie karty z aparatu, umieszczenie 

jej w laptopie i natychmiastowe rozpoczęcie edycji lub przesyłania tego filmu. Możesz też rozważyć 

użycie aparatu typu point-and-shoot z funkcją wideo, która może również przesyłać zdjęcia i filmy do 

YouTube. Często pomijanym sposobem poprawy jakości wideo jest dołączenie do niego wysokiej 

jakości dźwięku. Jeśli planujesz zamieścić wiele filmów na swojej stronie, zastanów się nad 

bezprzewodowym mikrofonem do przechwytywania dźwięku i natychmiast oddzielisz się od większości 

amatorów. Innym sposobem na wyróżnienie się od nowicjuszy jest użycie statywu często jak to 

możliwe. Jeśli wideo będzie poważnym tematem na Twoim blogu, rozważ zakupienie lamp specjalnie 

przystosowanych do wideo i oprogramowania do edycji wideo. Możesz użyć iMovie, doskonałego 

oprogramowania wideo dołączonego do każdego komputera Mac lub mniej sprawnego Windows Live 

Movie Maker, który można pobrać za darmo na dowolny komputer. Możesz nawet korzystać z 

wbudowanych funkcji edycji wideo w YouTube, które umożliwiają proste cięcia, rozpuszczanie, 

nakładki tekstowe i wiele innych. Jeśli jednak poważnie myślisz o swoim filmie, zajrzyj do Final Cut Pro 

na Maca lub Adobe Premiere Pro na PC.    

Minimum: telefon komórkowy z funkcją przechwytywania wideo lub aparat typu point-and-shoot z 

wideo; niektóre zawierają nawet oprogramowanie do edycji wideo.    

Średniej klasy: kamera kieszonkowa, najlepiej z zewnętrznym gniazdem mikrofonowym.    

Idealny: dedykowana kamera HD ze skuteczną stabilizacją obrazu, statywem, oświetleniem i dobrymi 

mikrofonami.    

   Narzędzia współpracy      

Jeśli pracujesz z innymi pisarzami, sprawna komunikacja jest kluczowa. Wszystkie blogi, z którymi 

współpracowaliśmy, wykorzystywały dwie metody wiadomości błyskawicznych - jedną dla grupy, a 

drugą dla komunikowania się między sobą. W świecie blogów oprogramowanie do obsługi wiadomości 

błyskawicznych, takie jak AIM i Google Talk (obecnie przechodzące w uniwersalne Hangouty Google), 

jest najbardziej rozpowszechnionym sposobem komunikowania się jeden na jeden. Jest skuteczny, 

ponieważ ty i wszyscy współautorzy mogą natychmiast rozmawiać ze sobą, ale mogą poczekać, aż 

zareagują na siebie, gdy będzie to dla ciebie wygodne. Aby grupa mogła się komunikować, odnieśliśmy 

wielki sukces dzięki aplikacji Campfire by 37 Signals, pokoju rozmów, w którym wszyscy pracujący na 

Twoim blogu mogą komunikować się i współpracować ze sobą w tym samym czasie. Można również 

użyć tajnej grupy Facebooka, która działa jako potężny system komunikacyjny i komunikacyjny, który 

pozwala na przesyłanie plików i pinezek. Innym doskonałym nowym sposobem współpracy nad 

dokumentami i plikami jest użycie Dropbox lub Google Drive, opartych na chmurze usług hostingowych 

plików, które działają na Windows, Mac i Linux. Ułatwiają współpracę. Zarówno Dysk Google, jak i 



Dropbox pojawiają się jako ikona na pulpicie, a po kliknięciu ikony widać lokalną wersję dokumentów, 

które są również przechowywane online w chmurze. Otwórz jeden z tych dokumentów i automatycznie 

go sprawdź, jak tylko coś w nim zmienisz i zapiszesz te zmiany. Jego wyewidencjonowany status jest 

oznaczony czerwonym znakiem „X” na ikonie dokumentu online. Po zamknięciu dokumentu Dropbox 

lub Dysk Google synchronizuje zmiany wprowadzone z wersją online. To fajne, ponieważ chroni Ciebie 

i Twoich współpracowników przed nadpisywaniem wzajemnych zmian. Wykorzystaliśmy Dropbox do 

współpracy przy pisaniu tej książki i działa ona pięknie. Co najlepsze, możesz korzystać z usługi za 

darmo, o ile nie masz więcej niż 2 GB plików online (i możesz uzyskać więcej darmowej przestrzeni 

dyskowej, jeśli inni zarejestrują się w tej usłudze). Starszą, ale wciąż powszechną metodą współpracy 

jest funkcja „Śledź zmiany” w programie Microsoft Word. Nie dzieje się tak w czasie rzeczywistym, jak 

inne metody, o których wspominaliśmy, ale dobrze nadaje się do pisania funkcji, gdzie autor pracuje z 

edytorem. Edytor może wprowadzać zmiany w dokumencie, a wszystkie te zmiany są widoczne 

później, pozwalając autorowi zaakceptować lub odrzucić każdą zmianę. Pozwala także wyróżnić słowa 

lub wyrażenia, a następnie dodać swoje notatki i sugestie, które pojawiają się w dymku obok tekstu. 

Śledź zmiany od wielu lat jest wspólnym narzędziem współpracy dla dziennikarzy i nadal ma znaczenie.    

Minimum: wiadomości błyskawiczne, takie jak AIM, MSN Messenger, Google Hangouts lub funkcja 

czatu tekstowego w Skype.    

Idealny: czat, taki jak Campfi, z wszystkimi uczestnikami online. Ponadto wszyscy są powiązani z 

komunikatorami, a wszystkie mają swoje numery telefonów przydatne w tych czasach, w których tylko 

wysyłanie wiadomości tekstowych lub rozmowa będą ze sobą rozmawiać.    

   Nagrywanie dźwięku      

Rozważ opowiadanie historii swoim głosem. Podcasting jest mniej skomplikowany niż filmowanie i jest 

sposobem na dotarcie do czytelników, gdy jeżdżą samochodami lub ćwiczą. Sprzęt do nagrywania 

dźwięku jest zaskakująco niedrogi, a oprogramowanie można łatwo zainstalować na smartfonach lub 

nawet w wielu. Za 100 USD lub mniej można uzyskać niezwykle wyrafinowane urządzenie do 

nagrywania dźwięku, do którego można podłączyć dobre mikrofony do profesjonalnych nagrań. 

Otwarte pakiety do edycji audio, takie jak bezpłatna Audacity dla Windows, Mac OS X i Linux, są łatwo 

dostępne lub możesz uzyskać bardziej wyrafinowane efekty dźwiękowe i własną oryginalną muzykę. 

Możesz także skorzystać z bezpłatnego oprogramowania Skype do wywiadów online, które można 

łatwo nagrywać za pomocą takich aplikacji, jak bezpłatny Skype Recorder (www.extralabs.net/skype-

recorder.htm).    

Minimum: dyktafony mogą wykonać zadanie taniej, lub użyć aplikacji do nagrywania dźwięku na 

smartfonie. Nie zapomnij o Skype dla łatwych nagrań wywiadów.    

Średniej klasy: urządzenie nagrywające, takie jak nagrywarki stereo lub surround firmy Roland lub 

Samson.    

Idealny: wysokiej klasy urządzenia nagrywające mogą być przesadne. Na przykład Zoom Samsona H4N4 

z wejściami XLR dla profesjonalnych mikrofonów może nie zapewniać zauważalnie lepszego dźwięku 

w twoim finalnym wyjściu niż jeden z rejestratorów średniego zasięgu, który zapewnia „wystarczająco 

dobrą” jakość. Jeśli Twój materiał będzie nadawany lub podcast i masz gotówkę, poszukaj 

dedykowanego nieskompresowanego rejestratora dźwięku, takiego jak Samson Zoom H2 z wysokiej 

jakości wbudowanymi mikrofonami i zewnętrznymi wejściami mikrofonowymi.    

   Narzędzia do pisania i rozpoznawania głosu      



Najlepszym sposobem na natychmiastowe przyspieszenie pracy, szczególnie jeśli nie jesteś dobrym 

pisarzem, jest użycie oprogramowania Nuance Dragon NaturallySpeaking opartego na komputerze PC 

(lub podobnego oprogramowania Dragon Dictate dla Mac OS X, również firmy Nuance) do 

rozpoznawania mowy. Nawet jeśli wpiszesz zaledwie 100 słów na minutę, prawdopodobnie będziesz 

mówił dużo szybciej. Upewnij się, że masz dobry mikrofon zestawu słuchawkowego USB do użycia z 

NaturallySpeaking, i możesz pisać, edytować, a następnie publikować swoje artykuły dwa razy szybciej 

niż konkurenci wolno wpisujący. Dalsze przyspieszanie pisania to aplikacje makro. Korzystając z 

wybranych skrótów klawiszowych, możesz szybko wpisywać często używane słowa lub wyrażenia za 

pomocą kilku naciśnięć klawiszy. Zdziwiłbyś się, ile fraz wielokrotnie używasz każdego dnia, a które 

można natychmiast wpisać za pomocą programu makro. Nasz ulubiony komputer to KeyText, narzędzie 

programowe za 29,95 USD, które wpisuje dowolne słowa lub wyrażenia, gdy atakujesz ulubioną 

kombinację klawiszy, i może uruchamiać programy codziennie o określonej godzinie. Ten oszczędził 

nam wiele godzin pisania. W przypadku komputerów Mac podobne funkcje oszczędzające czas to 

QuicKeys (59,95 USD) lub TextExpander (34,95 USD), pozwalające na wpisanie kilku naciśnięć klawiszy, 

a następnie szybkie wylewanie na stronie gotowego tekstu.    

Minimum: program makro do automatycznego wpisywania często pisanych słów i fraz. Wypróbuj 

TextExpander dla OS X lub KeyText dla Windows.    

Idealny: makropolecenie tekstowe, używane wraz z oprogramowaniem Nuance NaturallySpeaking $ 

99 (lub Dragon Dictate dla Mac OS X), które okazało się być szybsze niż pisanie i sprawia, że nasze 

pisanie jest bardziej rozmowne   

   Blogerzy „Go Bag”      

Jeśli planujesz wykrywać wydarzenia, zdobądź wygodny plecak lub teczkę, w której możesz wyposażyć 

wszystkie niezbędne narzędzia do blogowania. Oprócz laptopa, aparatu fotograficznego, urządzenia 

do robienia notatek i rejestratora dźwięku będziesz mieć przy sobie wszystkie swoje zwykłe 

przedmioty, w tym dodatkowe baterie do wszystkiego, z wymiennymi bateriami, ładowarkami do 

wszystkich gadżetów i bateriami, ładowarki  dla tych miejsc, w których nie ma gniazdek elektrycznych. 

W przypadku, gdy PR-owcy nie rozdają zestawów prasowych na pendrive'ach lub dyskach, noś własną 

pamięć USB z co najmniej 4 GB pojemności, dzięki czemu można wymieniać zdjęcia lub informacje z PR 

lub towarzyszami blogowania, lub pobrać zrzuty ekranu z komputerów demonstracyjnych kiedy ich 

potrzebujesz. Zawsze noś dodatkowy kabel USB. I jeszcze jedna rzecz, którą wszyscy chcielibyśmy nosić 

i używać obficie:    

Altoidy lub inne „ciekawie mocne” akcesoria odświeżające oddech.    

Minimum: notatnik i długopis lub pożyczyć od kogoś. Poza tym potrzebujesz dobrej pamięci.    

Idealny: Spakuj wszystko do swojej „torby podróżnej”, której możesz potrzebować w dowolnym wpisie 

na blogu, który możesz sobie wymarzyć w terenie, zrównoważony przez nieunikniony fakt, że to ty 

będziesz nosił wszystkie te rzeczy. Nie zapomnij nosić wygodnych butów. Zapominalski? Stwórz listę 

kontrolną „Go-Bag”, aby odnieść się do pakowania. Charlie lubi używać aplikacji do zrobienia iOS 

Wyczyść dla swojej listy kontrolnej     



Praktyka docelowa 

Niezbędne umiejętności dla dobrego blogowania 

Teraz, gdy już zebrałeś wszystkie potrzebne narzędzia i ustanowiłeś miejsce, w którym możesz zacząć 

zmieniać stronę internetową, możesz się zastanawiać: „Hej, to tylko dużo sprzętu, kodu i sprzętu. 

Jakich miękkich umiejętności potrzebuję? ”Talent pisarski, finezja i dziwactwo bycia człowiekiem to 

wszystkie ważne czynniki, które decydują o tym, czy blog odniesie sukces, i potrzebujesz ich wszystkich, 

aby odnieść sukces.  

Po pierwsze, zdaj sobie sprawę, że podejmujesz duże zobowiązanie. Kto to wszystko zrobi? Jeśli nie 

możesz zatrudnić personelu kilkudziesięciu osób, z których każdy specjalizuje się w określonej 

dziedzinie wiedzy, musisz być wszechstronny. Każdy z podtematów tej sekcji jest podstawą całych 

karier, obejmując ogromne kunszt i dziesięciolecia praktyki, aby w pełni opanować. Jeśli jednak 

będziesz w stanie zapoznać się z tą podstawową grupą umiejętności, będziesz miał dobry start. 

Sprzedawcy internetowi mówią to cały czas, ale jesteś swoją własną marką. Dążysz do tego, aby być 

zaufanym źródłem na pierścieniach do tańczenia, tańczenia lub cebuli. Pomyśl o tym, pisząc książkę 

non-fiction - przez lata będziesz konsumowany przez jeden temat. To cię określi. Kiedy skończysz, 

będziesz facetem lub dziewczyną, która napisała definitywną książkę na swój temat. Definiuje cię jako 

markę. Tak jak Mentos jest świeżo upieczonym producentem, będziesz ekspertem w dziedzinie 

krążków cebulowych. 

Popraw swoje pisanie przez czytanie 

Pierwszym krokiem w kierunku zostania dobrym pisarzem jest czytanie. William Faulkner, jeden z 

naszych ulubionych pisarzy, powiedział: „Czytaj wszystko - śmieci, klasyki, dobre i złe, i zobacz, jak to 

robią. Podobnie jak stolarz, który pracuje jako uczeń i studiuje mistrza. Czytać! Zaabsorbujesz to. 

Następnie napisz. Jeśli to dobrze, dowiesz się. ”Rozpocznij dzień od zeskanowania źródeł wiadomości 

(pokażemy Ci, jak je później zebrać) i oceny„ wielkich ”historii tego dnia, o którym chciałbyś pisać. 

Zalecamy również przechowywanie listy tematów do pisania w wolnych dniach. Przeczytaj wszystko, 

co możesz znaleźć na wybrany temat. Czytaj fora, czytaj wiadomości, czytaj alerty Google News. Czytać. 

Twoim celem jest zebranie składników do swoich postów. Nie spędzaj więcej niż godzinę na tym 

procesie. Nie trać czasu. Blogowanie wymaga ekonomii ruchu podobnej do lekkoatletyki. Znajdziesz 

się w wielu źródłach, opowiadaniach i innych drobiazgach. Twoim celem jest produkcja, a nie 

konsumpcja. Jeśli temat nie będzie szybko poruszał się jak technologia czy polityka, będziesz w stanie 

znaleźć tyle, by pisać o godzinie poświęconej na badania codziennie. Blogerzy biorą małe historie i 

powiększają je o badania, opinie i humor. Zabierz to do serca. Bez względu na temat, o którym będziesz 

pisał, znajdziesz coś do napisania. Nasza najlepsza rada polega na otwarciu listy opowiadań, które 

będziesz później zajmować, lub utworzeniu listy zadań za pomocą oddzielnego programu. Używamy 

RememberTheMilk.com, ale możesz stworzyć metodę, która działa dla Ciebie. Być może po prostu 

chcesz otworzyć plik tekstowy, który stale aktualizujesz, lub otwórz wszystkie wybrane pliki na kartach 

na pulpicie. Możesz też umieścić swoje pomysły na post w kalendarzu. Bieżące wiadomości mogą być 

również punktami startowymi do własnych komentarzy i raportów. Tylko dlatego, że blogowanie 

wydaje się być medium reaktywnym, nie oznacza, że tak musi być. Twórz własne tematy rozmowy. 

Niektórzy z najlepszych blogerów „riffują” na bieżących wydarzeniach, dodając humoru i własnej 

skórze do historii. Weź BikeSnob (aka Eben Weiss) na bikesnobnyc.blogspot.com. Zamiast pisać o 

potencjalnie ezoterycznym świecie motocykli i wyścigów rowerowych, odwraca ten świat na głowie. 

Dodając humoru i hiperbolę do samozwańczego tematu, sprawia, że staje się on dostępny. 

 



Pisanie 

Aby blogować, musisz wiedzieć, jak pisać. Zamierzasz pisać bloga. Ludzie mówią nam, że pisanie jest 

trudne. Ale nie pozwól, aby to, co ci się przydarzyło w klasie angielskiej, miało na ciebie wpływ. Jeśli 

celowałeś w sztuce literackiej, masz szczęście. Ale pisanie bloga różni się znacznie od pisania prac 

semestralnych. Mogłeś się zakrztusić w klasie kreatywnego pisania, ale nieważne. Być może uda Ci się 

wypompować kopię w stylu AP w terminie na codzienną gazetę. Ale to nie uczyni cię wspaniałym 

blogerem. Teraz, kiedy jesteś sam, ze wspaniałą swobodą, jaką niesie blogowanie, pozwól, aby twój 

głos się pojawił. Motto blogera brzmi przede wszystkim: „Pierwsza myśl, najlepsza myśl”. Podobnie jak 

przed tobą Kerouac, pozwól słowom płynąć. W blogowaniu nie ma blokowania pisarza. Jeśli już, proces 

codziennego pisania złagodzi blok, który już masz. Pisanie rodzi pisanie, a im więcej piszesz, tym lepiej 

piszesz. Aby być uczciwym, prawdopodobnie upraszczamy to, ale istnieje powód: blogowanie polega 

na pisaniu dużo. Chodzi także o tworzenie filmów, podcastów i obrazów. Chodzi o robienie rzeczy 

szybko i uczynienie ich wspaniałymi. 

Będziesz potrzebował opanowania zasad gramatyki (albo za pomocą ucha lub rytuału), talentu do 

błyskotliwej prozy, dobrego słownictwa, zdolności obserwacji, wglądu, o którym nikt jeszcze nie 

pomyślał, etyki pracy i odrobiny przyjaźni humor tu i tam. Czy masz coś do powiedzenia? Spraw, by był 

spójny, jasny, zwięzły i dostępny, a czytelnicy wrócą po więcej. Blogerzy to dziennikarze, ale pisanie 

postu na blogu nie jest tym samym, co konwencjonalne dziennikarstwo. Najlepsi blogerzy tworzą swój 

tekst, aby był szczelny i można go skanować. Zasady punktowania, zwięzłe nagłówki, mocne akapity i 

krótkie streszczenia. Czytelnicy mogą pominąć Twój post, jeśli napotkasz ścianę tekstu, więc trzymaj te 

akapity krótkie, dodawaj nagłówki, ciągnij cytaty (są tam również wtyczki), pogrubione pierwsze słowa 

w akapitach, obrazy lub ikony w wierszu —Wszystko, co go rozbije i ułatwi przeglądanie i wypasanie. 

Nie wchodź jednak w rutynę, zawsze pisząc listy lub używając tych samych fraz. Przełącz to. Wykonaj 

pytania i odpowiedzi, sonduj swoich czytelników, napisz wypełnione informacją podpisy na pokazie 

slajdów. 

Napisz haiku. Zaskocz ich! Może nawet napisać coś szalonego lub dziwnego, jeśli pozwala na to twój 

blog. Przewidywalność to dla ciebie śmierć. Jedyne, co można przewidzieć na temat Twoich postów, to 

ich nieprzewidywalność. Kiedy piszesz, „słuchaj” słów, które pojawiają się na stronie. Czy to brzmi 

dobrze? Czy jest w tym rytm? Słuchaj swojej prozy w swojej głowie, a wkrótce zrozumiesz, co brzmi 

dobrze, a co wiąże czytelnika z węzłem gordyjskim. Lub nawet przeczytaj go na głos, co również 

pomoże ci dokonać korekty. Pomyśl o dostępności, wartości rozrywkowej i zrozumiałości. Są to 

czynniki, które sprawią, że Twoja pisanie będzie przyjemnością. W przeciwieństwie do zatęchłego 

świata akademickiego, pisanie bloga nie ma większego znaczenia, aby twoje pisanie było mniej 

zrozumiałe. „Doskonałość jest wrogiem wielkości” - mówi Janelle Monáe, muzyk R&B, i zgadzamy się. 

Jako bloger z ograniczonymi zasobami, nie ma możliwości, aby cała twoja praca była idealna. Będziesz 

źródłem literówek, błędów gramatycznych, błędów merytorycznych i innych rozdrażnień, które w 

końcu wytrenują cię do bycia lepszym pisarzem. Po kilku krytycznych komentarzach kwestionujących 

wartość twoich treści i mnóstwo boo-boosów szybko nauczysz się korygować własną pracę. Wspaniałe 

pisanie wykracza poza posiadanie ostro udoskonalonego zestawu umiejętności. Najlepsi pisarze 

wylewają osobowość na stronę, dzięki czemu czujesz się tak, jak się czują. Opowiedz dobrą historię, 

rozśmiesz ich z tobą, złość się na ciebie, płacz z tobą. Zaatakuj ich zmysły opisami dźwięków, zapachów, 

smaków, widoków i prawdziwych uczuć. Wypełnij swoje akapity emocjami i dotknij części swoich 

czytelników, która sprawia, że oni również tak się czują. Zacznijmy teraz pisać. 

 

Zasada 1000 słów 



Kiedy zaczynasz, musisz napisać minimum 1000 słów dziennie. Każde nowe przedsięwzięcie wymaga 

okresu ascetycznego poświęcenia. Niektórzy blogerzy robią z tego swój sufit, ale wielu sprawia, że jest 

to ich piętro. Tak czy inaczej, musisz tworzyć codziennie. Jak Ty to robisz? Możesz zrezygnować z trzech 

postów po kilkaset słów każdego ranka i trzech wieczorem. Lub możesz napisać jeden duży post. Tak 

czy inaczej, zrób słowo. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ jeśli masz cel, możesz go spełnić. Po zawale 

serca, blogowanie wielkiego Om Malika ustawiło ten numer dla siebie, aby zapewnić, że produkuje 

wysokiej jakości treści w odpowiednim czasie i nie zabił się w tym procesie. Niestety zawał serca Om 

spowodowany był stylem blogowania, a także zbyt dużą ilością alkoholu, cygar, historii rodziny i pecha. 

Potrzeba było ogromnych zmian w jego codziennym życiu, aby zmienić jego kierunek w kierunku 

zdrowego harmonogramu blogowania, i stwierdził, że ten 1000-wyrazowy limit jest nieoceniony. Ta 

liczba słów nie jest niemożliwa. To około dwóch stron standardowego papieru dziennie. Na początku 

nie przekraczaj liczby słów. To wyścig wytrzymałościowy, a nie sprint. Zalecana dawka 1000 słów 

dziennie jest wykonywana przez przeciętnego pisarza, jest konkretną liczbą, do której należy dążyć, i 

jest o tyle, o ile twoi odbiorcy mogą czytać w ciągu jednego dnia. Nie rób też mniej. To jest schemat. 

Musisz przyzwyczaić się do szybkiego i bez reklamacji produkowania tak dużej ilości treści. Jeśli użyjesz 

jednego z naszych ulubionych narzędzi do rozpoznawania mowy, o którym mówiliśmy wcześniej w 

poprzedniej części, będziesz ubijał słowa bez uderzania w klawiaturę. W rzeczywistości przekonasz się, 

że wypowiadając swoje posty, często piszesz więcej niż pierwotnie zamierzałeś. Pojawia się również 

ważny punkt: Pisanie dla blogów jest konwersacyjne. Niektórzy z najlepszych blogerów piszą, jakby 

opowiadali historię. Na przykład, Eben Oliver Weiss, autor BikeSnobNYC, robi dwie istotne rzeczy, gdy 

tworzy post na blogu: Najpierw oferuje trochę informacji o ważnym aspekcie wiedzy o rowerach lub 

aktualnych wiadomościach o rowerach, a następnie łączy te wiadomości w ciasno obróconą przędzę 

łącząca wiadomości z jego niezbadaną misją: pastwienie nad zadowolonymi  z siebie ekspertami 

rowerowymi. To szlachetny cel, a on został nagrodzony ofertą książek i wielką popularnością. 

Najtrudniejszą częścią tego 1000-wyrazowego schematu jest akceptacja faktu, że twoja publiczność 

może nie pojawiać się magicznie z dala od powietrza podczas pisania. Możesz mieć pewność, że 1000-

wyrazowy schemat da twojemu blogowi energię i życie. Blog, który nie był aktualizowany od wielu dni, 

jest chorym blogiem. Blog, który nie był aktualizowany przez miesiąc, jest martwym blogiem. Jeśli nie 

wyprodukujesz 1000 słów dziennie, niezależnie od tego, ryzykujesz, że zbyt wcześnie skończysz z 

impetem. Niektórzy blogerzy robią znacznie mniej niż 1000 słów dziennie, a niektórzy robią więcej. Na 

przykład John Gruber z DaringFireball publikuje małe posty „bryłek”, a następnie co tydzień tworzy 

długie, dobrze napisane eseje na temat technologii. Podobnie jak nagroda w pudełku Cracker Jacks, 

długie posty Grubera są nagrodą dla jego czytelników i przyjemnością czytania. Dlaczego nie zrobić 

tego samego? Wysyłaj mnóstwo samorodków - po 100 słów - i jeden lub dwa ogromne posty co kilka 

dni. Możesz też codziennie publikować jeden duży post. Tak czy inaczej, zdobędziesz publiczność, jeśli 

dasz im coś, czego chcą. Pamiętaj tylko nasze motto: ABP - zawsze bądź księgowy. Teraz zła wiadomość: 

wypalisz się. Gdy tak się stanie, zrób sobie przerwę. Zawsze miej wolne weekendy (lub kilka dni obok 

siebie w ciągu tygodnia, jeśli piszesz artykuły zorientowane na weekend). Ale poświęć trochę czasu dla 

siebie. Podsumuj, pisz dalej. Napisz 1000 słów dziennie. Rób to każdego dnia tygodnia i zostawiaj bloga 

samemu w weekendy. Lub, jeśli w weekendy nie ma nikogo w twojej niszy, może to być dla ciebie 

szansa. Tak czy inaczej, daj sobie regularną cotygodniową przerwę. 

 

Zestaw survivalowy Blogerów : niezbędne umiejętności do przeprowadzania wywiadów w ciągu dnia 

Wywiady 



Jeśli nie możesz zrobić minimum 1000 słów, dlaczego nie chcesz, aby twoi „pacjenci’ pisali dla ciebie 

słowa? Wywiady to wygodny sposób na poznanie wysokiej rangi urzędników w świecie blogów. 

Wywiad z wielkimi myślicielami w swojej niszy. Przedstaw się, zapytaj, czy możesz wysłać im kilka 

pytań, a następnie przygotuj listę pięciu prostych rzeczy, które chcesz im przekazać, a co za tym idzie, 

czytelnikom. Rozmowa kwalifikacyjna różni się od rozmowy, w której zamiast 50/50 wysiłku mówi się 

głównie o osobie, z którą rozmawiasz. Jednak dwie formy dyskursu społecznego mają jedną kluczową 

umiejętność: słuchanie. Nawet jeśli się denerwujesz, nie miej obsesji na temat następnego pytania. 

Słuchaj, naprawdę słuchaj tego, co mówi twój rozmówca. Następnie zapytaj o coś, co właśnie 

powiedział twój rozmówca. Wydaje się to oczywistą i głupią sugestią, ale zdumiewające, ilu ludzi 

zapomina o tej prostej zasadzie. Bądź ciekawy wszystkiego. Pomyśl o tym, co czytelnicy chcieliby 

wiedzieć. Nie ma nic złego w spisaniu listy pytań, które chcesz zadać podczas rozmowy kwalifikacyjnej, 

ale nie chcesz po prostu odczytywać tych pytań jak listy rozmówców. Jeśli to możliwe, wywiad 

powinien być rozmową. Zejdź dziwnymi korytarzami ze swoim obiektem i bądź przygotowany na ciszę. 

W ciszy nie mów. Niech twój rozmówca mówi. Nie ma powodu, aby zastanawiać się nad tym - nie 

próbuj naśladować bojowych mędrców walczących w telewizji kablowej, przerywając sobie nawzajem, 

zanim zostaną wyrażone jakiekolwiek myśli. Zawsze miej dwie metody nagrywania naraz. Możesz nie 

używać nagrania kopii zapasowej, ale ważne jest, aby mieć je, jeśli coś pójdzie na południe. 

Notowanie 

Nauczyłeś się robić notatki w szkole, prawda? Cóż, jeśli nie zrobiłeś tego dobrze, rób teraz notatki i nie 

będziesz musiał nagrywać audio i wideo wszystkiego, co widzisz i słyszysz. Zaleta notatek nad 

nagraniami: szybkość. Nie będziesz musiał słuchać tego nagrania, odtwarzając wszystko, co już 

słyszałeś. Naucz się zapisywać kluczowe punkty, a jesteś złoty, oszczędzasz czas i piszesz post jak ninja. 

Szybko zanotuj najistotniejsze fakty, treściwe cytaty i wrażenia z demonstracji, w której uczestniczysz, 

lub osoby, z którą rozmawiasz, i upewnij się, że rozwijasz umiejętność słuchania podczas pisania. To 

nie jest takie proste, jak wygląda. Jeśli bierzesz udział w wydarzeniu prasowym, pamiętaj, aby jak 

najszybciej złapać zestaw prasowy i zajrzeć do środka, aby zobaczyć (lub zapytać), czy wymienione są 

wszystkie specyfikacje i fakty, których potrzebujesz. Pozwala to zaoszczędzić poważną ilość notatek. 

Chyba że wiesz skrótowo - co jest niezwykle przydatne, gdy chcesz robić dokładne notatki - odkryliśmy, 

że najbardziej oszczędzająca czas technika notowania to metoda hybrydowa wykorzystująca nagranie 

i umiejętności robienia notatek. Miej swój rejestrator dźwięku w zasięgu wzroku podczas wszystkich 

wywiadów i wymiany informacji, i zanotuj dokładny czas licznika, gdy usłyszysz kluczowe informacje. 

Obok miejsca, w którym wpisałeś numer licznika, zanotuj temat i zawsze możesz wrócić później i 

uzyskać dokładne cytaty i informacje, jeśli to konieczne. Następnie możesz zapisać swoje wrażenia, 

obserwacje i odczucia na temat tego, co się dzieje. 

Edycja tekstu 

Jako pisarz musisz także być redaktorem. Jak zapewne już zauważyłeś, sprawdzanie pisowni nie będzie 

go przecinać. Na przykład przypominamy sobie list motywacyjny napisany przez nieszczęsnego 

kandydata do pracy, zaczynając od zdumiewającego błędu „Szanowny Panie lub Szaleńcu”. Słowo 

„szaleniec” zostało napisane doskonale. Dzięki, sprawdź pisownię! Edycja własnego pisma jest jednak 

najtrudniejszą korektą, jaką kiedykolwiek wykonasz. Nadal pamiętasz większość tego, co napisałeś i 

będziesz miał tendencję do pomijania niepoprawnych słów i gramatyki. Dzieje się tak, ponieważ istnieje 

dziwna tendencja do pomijania niektórych słów, które właśnie napisałeś, nie do końca czytania całej 

rzeczy. Jest to mentalny skrót, który czyni nas bardziej efektywnymi czytelnikami, ale tym razem 

przełącz się na inny sprzęt - ten, w którym jesteś utalentowanym analitykiem i uważnym gramatykiem. 

Lepiej, żebyś teraz pełnił tę rolę, ponieważ niektórzy czytelnicy będą chcieli cię upokorzyć później, 

czując się lepsi. Jak mówi mądre japońskie powiedzenie, jesteś „zbyt blisko latarni morskiej”. Poczekaj 



około godziny (jeśli masz taki czas) i możesz podejść do swojej pracy z bardziej krytycznym okiem. Nie 

masz tyle czasu? Czytanie na głos swojego pisma często ujawnia błędy. Niektórzy pisarze czytają swoją 

pracę wstecz, i to pomaga im dostrzec błędy, których wcześniej nie zauważyli. Przeczytaj go od dołu do 

góry, przejdź do innego komputera, a jeśli musisz, wydrukuj go, aby uzyskać inny kąt. Oczyść swoje 

podniebienie pisarza, czytając przez chwilę coś innego, a następnie ponownie. Edytować! Te błędy, 

które złapiesz, powstrzymają cię przed sabotowaniem twojej wiarygodności. Jeśli współpracujesz z 

innymi blogerami lub masz znajomego w pobliżu, zdobądź kolejną parę oczu do przeczytania swojej 

pracy. Zobaczą rzeczy, które wziąłeś za pewnik. Będą niezaznajomieni z tym, co napisałeś. Sprawią, że 

uderzysz się w czoło, zastanawiając się: „Dlaczego tego nie widziałem?” Jeśli Twój pomocny korektor 

nie rozumie czegoś, co napisałeś, załóż, że znaczna część twoich czytelników nie zrozumie tego. Napraw 

to! 

Sprawdzaj wszystko, co piszesz, sprawdzaj wszystko, edytuj dla jasności, dodawaj nowe fakty i 

kontynuuj polerowanie do czasu. Jeśli jesteś podobny do nas i większości pisarzy, poczujesz, że edycja 

nigdy się nie kończy, zawsze znajdując sposoby na poprawę swojego pisania. W rzeczywistości wydaje 

się, że artykuły, które napisaliśmy, nigdy się nie kończą - jak wiele przegranych meczów piłkarskich, 

właśnie skończył się czas. Więc edytuj artykuł do punktu, w którym jest wystarczająco dobry, a 

następnie puść. 

Układ 

Jak wspomnieliśmy wcześniej, powinieneś znać przynajmniej podstawy HTML. Będąc w stanie < b > 

pogrubienie (lub śmiały kuzyn mięśniowy, < strong >), < i > kursywa, i < u > podkreślenie to najmniej 

powinieneś wiedzieć, jak to zrobić. Wiele systemów zarządzania treścią (CMS) ma również specjalne 

funkcje układu. Na przykład niektóre systemy umożliwiają przesłanie obrazu i ustawienie jego pozycji, 

w lewo, w prawo lub w środku. Jeśli jest ustawiony w lewo lub w prawo, będzie przesuwał tekst wokół 

obrazu pływającego w lewo lub w prawo. Atrybut class w HTML to sposób, w jaki większość motywów 

WordPress obsługuje pozycję obrazu (< img src = "x.jpg" class = "right" >). Absolutnie musisz zapoznać 

się z funkcjami układu własnego CMS. Zalecamy również często używanie tagu „more”. Znacznik 

„more”, zwykle reprezentowany przez <! -More-> w WordPressie, dodaje podział strony. Powoduje to 

przeniesienie pozostałej zawartości po łączu Czytaj więcej, umożliwiając przeniesienie większości treści 

z pierwszej strony. Czemu? Oczywistym powodem jest uzyskanie odsłon. Ale są też inne, mniej 

przzjemne powody, by posprzątać twoją pierwszą stronę. Umieszczając pojedynczy akapit na pierwszej 

stronie, ćwiczysz się w pisaniu piramidalnym i zmuszasz każde ze swoich zdań wprowadzających do 

odrobiny literackiego złota. Przesuwając tylko odrobinę historii do góry, musisz zastanowić się, które 

historie najbardziej zadowolą twoich czytelników i które części historii są najważniejsze. Zapobiega to 

również zaśmiecaniu ogromnych bloków tekstu na pierwszej stronie. Dzięki temu czytelnicy mogą bez 

wysiłku przeglądać i znajdować to, czego chcą, zamiast odsuwać się od witryny. Jest kilku blogerów, 

którzy zostawiają swoje posty na pierwszej stronie, ale w wielu przypadkach pisarze piszą tak rzadko, 

że często wygląda lepiej, jeśli na pierwszej stronie jest więcej świeżego tekstu. Generalnie jednak, jeśli 

pozostaniesz przy naszym wyzwaniu na 1000 słów dziennie, będziesz miał mnóstwo nowych historii, 

które wypełnią Twoją stronę główną. 

Porady dotyczące fotografii w blogu 

Fotografia 

Jeśli dopiero zaczynasz, ważne jest, aby robić dużo zdjęć - więcej niż myślisz, że musisz mieć pewność, 

że gdzieś tam jest dobre - a następnie przenieść te cyfrowe zdjęcia na komputer. Następnie przestudiuj 

wyniki. Dowiedz się, metodą prób i błędów, odwiedź strony internetowe, które specjalizują się w 

poradach fotograficznych, i porozmawiaj z innymi, którzy dowiedzieli się o fotografii. Prawdopodobnie 



już przynajmniej bawiłeś się fotografią, ale robienie zdjęć produktów i używanie ich na blogu okaże się 

innym przedsięwzięciem niż robienie zdjęć swoim kolegom za pomocą aparatu typu „wskaż i strzelaj” 

lub smartfona. Kluczem do doskonałej fotografii jest praktyka. Szukaj okazji do robienia zdjęć i myśl o 

fotografii jako formie sztuki. Nieustannie staraj się poprawić swoją wiedzę fotograficzną i umiejętności, 

a dodatkowa praca przyniesie duże korzyści, dzięki czemu Twój blog będzie wyglądał bardziej 

profesjonalnie. 

Nie musisz być fotografem na poziomie magazynu, ale pomocnych może być kilka podstawowych 

umiejętności aparatu. Na początek naucz się odpowiednio ustawiać i wyeksponować obraz, 

zaimportować go do komputera i zmodyfikować do wykorzystania na swojej stronie . Jeśli piszesz o 

produktach, warto nauczyć się podstawowej fotografii produktów, udowadniając swoim czytelnikom, 

że rzeczywiście dostałeś w swoje ręce produkty, o których piszesz. Zdobądź najlepszy aparat, na jaki 

Cię stać, i naucz się go używać, a będziesz zadowolony, że to zrobiłeś. 

Kiedy tylko możesz, używaj naturalnego światła. Nawet najlepszej jakości lampy błyskowe zazwyczaj 

rzucają nienaturalny blask na obiekt. Jeśli musisz użyć lampy błyskowej, uzyskasz najlepsze rezultaty 

dzięki oddzielnej głowicy z dyfuzorem z dyfuzorem na pokładzie, co zapewni Ci bardziej naturalne 

oświetlenie. Cokolwiek używasz, naucz się jak najlepiej wykorzystywać swój sprzęt. Przed 

rozpoczęciem ważnej historii przetestuj i ćwicz z każdym nowym sprzętem dodanym do zestawu 

fotograficznego i upewnij się, że możesz szybko i sprawnie korzystać z tych nowych urządzeń. Ćwicz, 

robiąc dziesiątki zdjęć, a następnie analizuj swoje wyniki. Wszelkie braki będą natychmiast widoczne. 

Adobe Photoshop 

Ponownie wspominamy o programie Adobe Photoshop, ponieważ jest to preferowane 

oprogramowanie do edycji obrazów i być może najlepszy program, jaki kiedykolwiek napisano. 

Sprawdź, czy możesz zdobyć kopię programu Photoshop i rozmawiamy o głównej aplikacji Photoshop 

CC. Nie mówimy o Photoshop Elements, który nie jest nawet w tej samej lidze. Nie musisz uczyć się 

każdego z tysięcy magicznych sztuczek Photoshopa, jeśli chcesz być dobrym edytorem zdjęć na swoim 

blogu. Jednak powinieneś być w stanie odpowiednio przyciąć i zmienić rozmiar obrazu, dostosować 

jego ekspozycję, kontrast i kolory, wyostrzyć go za pomocą niezrównanej zdolności „inteligentnego 

wyostrzania” Photoshopa i wyciąć obiekty i ludzi, łącząc je z innymi. Na przykład często pomocne jest 

łączenie logo z osobą lub dwoma produktami. Jeśli nie możesz sobie pozwolić (lub w jakiś sposób 

znaleźć) kopii programu Photoshop lub nie chcesz poświęcać czasu na naukę, mniejsze aplikacje, z 

których niektóre są oparte na przeglądarce i łatwo dostępne online, mogą wykonywać wiele z tych 

samych funkcji . Bez względu na to, jakiego oprogramowania użyjesz, kilka umiejętności znacznie 

poprawi każde przedsięwzięcie online. Wszelkie dalsze wyrafinowanie może dać ci dodatkową 

przewagę, a także wiesz, jak uratować niektóre swoje osobiste zdjęcia. Jak wspomnieliśmy wcześniej, 

zalecamy również program Pixelmator dla OS X. Pixelmator to prosty, kompletny edytor obrazów, który 

działa na komputerach Mac i kosztuje około 60 USD. Posiada większość funkcji zawartych w 

Photoshopie z wyjątkiem kilku specjalnych poleceń używanych przez profesjonalnych fotografów i 

grafików. Aplikacja taka jak Pixelmator (lub bezpłatny Paint. Net na Windows) jest doskonała dla 

blogerów wykonujących codzienne zadania graficzne. Zasadniczo Twoje obrazy powinny być dokładnie 

tak szerokie jak kolumna bloga - zazwyczaj od 520 do 640 pikseli, a mniejsze obrazy powinny mieć 

rozmiar od 250 do 350 pikseli na górnej stronie, jeśli „napływają” do tekstu. Na przykład, masz coś 

takiego, jeśli masz duży, odważny obraz: duże obrazy, które rozciągają się od jednej strony kolumny do 

drugiej, mają ogromny urok. Jeśli produkt jest gwiazdą, a ty masz wspaniałe zdjęcia, popisuj się nim! 

Rozłóż jedną z nich na górze posta. Wielu czytelników interesuje się zdjęciami bardziej niż tekstem, 

zwłaszcza gdy temat jest czymś, czego nigdy wcześniej nie widzieli, na przykład laptopem, którego 

twórca twierdzi, że jest najcieńszy na świecie. Mniejsze zdjęcia też mają swoje miejsce. Możesz 



zorganizować je w ten sposób, z tekstem przepływającym wokół obrazu: Mniejsze obrazy często 

zachęcają do „kliknięć” - fragmenty chcą zobaczyć, na co patrzą bardziej szczegółowo. Jeśli więc Twój 

CMS obsługuje dwa widoki - fragment i pełny widok, który pojawia się po kliknięciu Czytaj więcej - 

powinieneś przesłać dwie wersje obrazu. 

Pierwsza wersja powinna mieć szerokość około 640 pikseli i pojawiać się po kliknięciu, a druga, 

mniejsza grafika powinna pojawić się na pierwszej stronie. 

Nie zapomnij o wyświetlaczu Retina 

Teraz, gdy większość nowych smartfonów ma wyświetlacze o wyższej rozdzielczości, będziesz chciał 

stworzyć grafikę, która wykorzysta całą tę rozdzielczość. Ekspert ds. Grafiki Aaron Chu, inżynier 

sieciowy w Huge na Brooklynie, mówi, że te smartfony i iPhone Retina o wysokiej rozdzielczości mają 

co najmniej dwukrotnie większą rozdzielczość niż ich poprzednicy. „Użytkownicy WordPressa mogą z 

pewnością opracować własne rozwiązanie oparte na Javascript, aby wdrożyć responsywne obrazy, ale 

istnieje również wiele wtyczek WordPress, które pozwalają użytkownikom zoptymalizować swoje 

obrazy”, powiedział. Którą wtyczkę poleciłby? „Z wielu wtyczek polecam Picturefill. WordPress ma to 

jako bezpośredni port z oryginalnego Picturefill Scotta Jehla. ” 

Wideografia 

Być może ostatnio zauważyłeś, że wideo przejmuje świat. Nie jest to wyjątkiem w przypadku blogów, 

a możesz zyskać przewagę nad konkurencją, zdobywając dobre wyniki w dziedzinie nagrywania i edycji 

filmów. Opanowanie medium wideo internetowego to nie to samo, co wyrafinowany producent, 

reżyser lub redaktor telewizyjny. Zamiast efektów wizualnych w stylu kinowym i płynnych nagrań 

głosowych i efektów dźwiękowych, wideo internetowe musi być prawdziwe i natychmiastowe. 

Ponadto musi wyróżniać się z tłumu, a jeśli masz szczęście, Twoja koncepcja może być na tyle 

oryginalna, że film może stać się wirusowy, rozprzestrzeniając się po całym świecie niczym pożar. 

Pomoc i podżeganie do produkcji partyzanckiej  dwudziestego pierwszego wieku to smartfony i małe 

kamery, które są tak przenośne, że można je łatwo schować w kieszeni, gotowe do wyrzucenia ich na 

sekundę, aby nagrać wideo w jakości HD, które można następnie szybko umieść na YouTube do 

oglądania na całym świecie. 

Porady dotyczące blogowania wideo 

Kiedy używać wideo 

Niektóre historie są dostosowane do potrzeb wideo, podczas gdy inne tego nie wymagają. Od Ciebie 

zależy, kiedy wideo będzie jedynym sposobem na obejrzenie historii. Kiedy ruch jest najważniejszy w 

twojej historii, to jest czas, aby wyciągnąć kamerę. Na przykład, zdalnie sterowane helikoptery, nowy 

szczeniak, technika tańca lub pokaz mody wzywają do pokzania wideo. Nie bój się filmować. Zawsze 

możesz go później edytować, a nawet jeśli wydaje się to nudne na początku, mała muzyka w tle i 

sprytne cięcie mogą stworzyć atrakcyjną treść. 

Kiedy należy filmować? 

• Jeśli masz czas. Blogowanie jest czasochłonne, ale edycja wideo jest jeszcze bardziej czasochłonna. 

Jeśli po prostu osadzasz wideo w trakcie kręcenia, nie zajmie to dużo czasu, ale jeśli będziesz sprytnie 

edytować i szybko ciąć, stworzenie minuty ukończenia może zająć wiele godzin (a nawet dni) nagranie. 

• Jeśli pokazujesz, jak coś zrobić. Demonstracje wymagają wideo. Możesz także pokazać nowe 

urządzenie lub modę, używając wideo. Jest o wiele lepszy niż opisywanie tego. Uruchom blog 



kucharski? Zrób sobie film o gotowaniu i pokaż gotowy produkt. Blog rowerowy? Pokaż kilka technik 

naprawy. 

• Jeśli temat jest tak skomplikowany, że zrobi to tylko ruchome demo. Jest to podobne do 

poprzedniego powodu, ale nieco ważniejsze. Być może nie możesz napisać, co chcesz pokazać. Musisz 

nakręcić film. 

• Jeśli rozmawiasz z charyzmatyczną osobą. Jeśli masz okazję poznać niesamowitych ludzi, skorzystaj z 

tego faktu. Jeśli są piękne (wewnątrz lub na zewnątrz), wideo wydobędzie ich człowieczeństwo. 

• Jeśli piszesz o niezwykłym doświadczeniu. Powiedz, że w jakiś sposób udajesz się na przejażdżkę Blue 

Angels na pokładzie myśliwca F / A-18 Hornet. Słowa nie będą opisywać tego, jak to jest, ani zdjęcia. 

• Jeśli twój temat jest seksowny. Dosłownie i rozsądnie, seks sprzedaje. 

• Jeśli w grę wchodzą zwierzęta. Ludzie kochają zwierzęta. Wystarczająco powiedziane. 

• Jeśli uczestniczysz w wydarzeniu historycznym. Wystarczająco powiedziane. 

Dziesięć wskazówek:  Kręcenie wideo 

Nagrywanie wideo nie jest tak proste, jak się wydaje, i chociaż większość ludzi próbowała swoich sił w 

byciu kamerzystą, niewielu jest w tym biegłych. Jeśli możesz pamiętać o kilku podstawowych pojęciach, 

nagrywanie natychmiast się poprawi. Wykonaj te dziesięć wskazówek, a Twoje filmy będą wyróżniać 

się spośród tłumu: 

Wskazówka 1: Zbliż się. Klasycznym błędem dla początkujących jest nagrywanie szerokiego ujęcia 

sceny, zapominając, że wideo jest medium zbliżeniowym. Na przykład początkujący kamerzysta nakręci 

od stóp do głów matkę pchającąwózek. Profesjonalista zbliża się do twarzy dziecka, kształtując 

adorującą twarz matki patrząc w tle. Zbliż się, gdzie emocje się zdarzają. 

Wskazówka 2: Zwróć uwagę na tło. W ogniu kręcenia koncentrujesz się na przedmiotach, które 

zdarzają się na pierwszym planie. Słuchasz tego, co mówią i oglądasz, co robią. Dopiero gdy przywrócisz 

materiał do edycji, zauważysz, że przeoczyłeś rozpraszające lub nieatrakcyjne tło. Współpracowaliśmy 

z reżyserami telewizji pro, którzy wydają się zwracać większą uwagę na tło niż na pierwszy plan, ale 

tutaj trafiają na szczęśliwe medium. Znajdź (lub dodaj) przyjemne kolory tła. Nie umieszczaj obiektów 

blisko ściany z cegieł, wyglądając, jakby były gotowe na rozstrzelanie. Uważaj na drzewa lub rośliny 

doniczkowe umieszczone za obiektem, który może wyglądać, jakby wyrastał z głowy Twojej gwiazdy 

wideo. 

Wskazówka 3: Stabilne jeśli to możliwe. Niezależnie od tego, czy używasz telefonu komórkowego, czy 

zaawansowanej kamery wideo, znajdź sposób na zamontowanie go na statywie, a poza tym wstrzymaj 

oddech i oprzyj się o ścianę, aby ustabilizować strzał. 

Wskazówka 4: Niech będzie światło. Uzyskaj jak najwięcej światła na ten temat. Im więcej światła, tym 

lepiej będą wyglądały Twoje sceny, więc noś lampę zasilaną bateryjnie, ustaw światełka w miarę 

możliwości lub strzelaj w jasno oświetlonych miejscach. 

Wskazówka 5: Nie zapomnij o dźwięku. Jeśli możesz sobie na to pozwolić, przypnij mikrofon 

bezprzewodowy do tego, kto mówi, a jednocześnie uchwyć dźwięki wszystkiego, co dzieje się na scenie 

za pomocą mikrofonu umieszczonego w aparacie. Możesz później miksować dźwięki i to robi ogromną 

różnicę. 



Wskazówka 6: Nie ruszaj się za dużo. Zanim sięgniesz po ten element sterujący powiększeniem, 

zastanów się, dlaczego to robisz. Czy naprawdę musisz bliżej przyjrzeć się swojemu tematowi? A może 

po prostu bawisz się tym zoomem, bo możesz? Ostrożność - ciągłe powiększanie i pomniejszanie może 

spowodować oskarżenie o „tromboning”. Jeśli nie możesz wymyślić naprawdę dobrego powodu do 

powiększania lub przesuwania, nie. Pamiętajcie, że reżyserzy, tacy jak Spielberg i Hitchcock, nakręcili 

całe filmy fabularne bez powiększania. Jeśli musisz przesuwać (poruszanie się z boku na bok; 

poruszanie się w górę lub w dół nazywane jest „przechyleniem”), poruszaj się wolniej niż nakazują ci 

instynkty. Prawie każdy film dla początkujących ma pan tak szybki, że wywołuje śmiech wśród 

inicjowanych. 

Wskazówka 7: Daj im trochę miejsca. Nie obcinaj głowy fotografowanym osobom podczas kadrowania 

ich w wizjerze. Ale nie daj im też zbyt wiele miejsca na głowie, bo skończy się to, że twój obiekt będzie 

siedział w otworze z tonami przestrzeni nad głową. Znakomitym znakiem pracy profesjonalnego 

kamerzysty  jest dozwolona ilość miejsca. 

Wskazówka 8: Nie kręć show lalkowego. Jeśli kręcisz wywiad, oszczędnie korzystaj z dwóch kręceniach 

z przodu. Skoncentruj się na twarzach ludzi, kręć tak blisko, jak tylko możesz. Ujęcie dwóch ludzi 

rozmawiających ze sobą, nakręconych w profilu, nie rezonuje emocjonalnie. Chcemy twarzy. Jeśli jest 

to sytuacja z wywiadem, powiedz temat wywiadu, aby nie patrzeć na kamerę, ale spójrz na ankietera. 

Następnie ustaw aparat prawie za ankieterem, aby zobaczyć jak najwięcej twarzy rozmówcy. Po 

zakończeniu wywiadu możesz poprosić ankietera, aby ponownie zadał pytania, a następnie możesz je 

sfałszować później, łącząc pytania i odpowiedzi razem podczas edycji. 

Wskazówka 9: Kręć więcej niż myślisz, czego potrzebujesz. Profesjonaliści nazywają to „zasięgiem”, w 

którym podajesz różne kąty, których można użyć podczas edycji. Z jakiegoś powodu większość ludzi nie 

ma ochoty na tak dużą ilość materiału filmowego, kiedy fotografuje, ponieważ w rzeczywistości 

potrzebują edycji. Na przykład, gdy kręcisz kwiat, pozostań na tym ujęciu przez około pięćdziesiąt 

sekund dłużej niż myślisz, że będziesz potrzebować. W ten sposób będziesz mieć więcej opcji w sesji 

edycji. Pozwól sobie na tyle opcji, ile masz czasu na kręcenie. Jak mawiała moja mądra babcia: „Lepiej 

ją mieć i nie potrzebować, niż jej potrzebować, a nie mieć”. 

Wskazówka 10: Nagrywajj do edycji. Jeśli tworzysz film, który jest więcej niż jednym ujęciem, zastanów 

się, jak będziesz edytować film podczas fotografowania. Na przykład, jeśli twój obiekt mówi o pływaniu, 

staraj się zdobyć kilka zdjęć (zwanych „b-roll”) osób pływających lub jeszcze lepiej pływających. I 

pamiętaj o Tipie 9 również w tym: strzelaj dużo. Każda sesja edycyjna, jaką kiedykolwiek wykonaliśmy 

przez ponad trzydzieści lat doświadczeń nadawanych przez telewizję, ma chwile szczęścia, kiedy 

myślimy o czymś, czego nie planowaliśmy. A to zazwyczaj najlepsza część końcowego produktu. Pozwól 

na te spostrzeżenia. Daj sobie opcje. 

Formaty wideo i edycja wideo 

Twoje wybory formatów wideo są teraz łatwiejsze niż kilka lat temu. Wybrana przez Ciebie kamera 

będzie prawdopodobnie miała wiele wspólnego z tym, co masz pod ręką, i są szanse, że jeśli masz 

aparat fotograficzny ze wskazówkami i strzałami, masz tam możliwości wideo. Najlepszą wiadomością 

jest to, że prawie wszystkie urządzenia do nagrywania wideo utworzone w ciągu ostatnich kilku lat są 

cyfrowe i beztaśmowe i będą stosunkowo łatwe do przeniesienia z aparatu do komputera w celu edycji 

i ostatecznie przesłane do sieci. Kiedy skończysz fotografowanie, będziesz musiał dowiedzieć się, jak 

zawęzić cały materiał do pakietu materiałów eksploatacyjnych trwającego około minuty lub dwóch. 

Edycja jest również stosunkowo łatwa, gdy podstawowe oprogramowanie do edycji jest dołączone do 

komputerów Mac i PC. Dostępne są teraz doskonałe pakiety do edycji wideo jako aplikacje na 

smartfony. Możesz nawet dokonać edycji wideo online i szybko umieścić te klipy na YouTube. Pamiętaj 



tylko, aby było krótkie i prawdziwe. Czasami twoja sytuacja pozwoli Ci tylko nakręcić krótki film na 

smartfonie kamerą, a następnie natychmiast wysłać ją do sieci. Ale kiedy masz więcej czasu, możesz 

użyć wyższej jakości kamery, która znajduje się w aparacie typu „wskaż i strzelaj”, a nawet użyj 

dedykowanej kamery wideo do fotografowania. Zaletą tej możliwości kamery w smartfonie lub 

aparacie typu „wskaż i strzelaj i kręć” jest to, że masz większe prawdopodobieństwo posiadania tego 

urządzenia w dowolnej sytuacji. Jak mówi stare powiedzenie, najlepszy aparat na świecie to ten, który 

masz ze sobą. Po przywróceniu wideo do komputera możesz masować nawet mierny materiał w coś, 

co jest o wiele lepsze. Zdziwiłbyś się, jak skomplikowane mogą być nawet najprostsze produkcje wideo 

podczas edycji. Po pewnym czasie będziesz korzystać z zaawansowanych technik edycji, takich jak 

dzielenie dźwięku i wideo, co pozwoli ci pokazać komuś rozmowę, a następnie, gdy ta osoba nadal 

mówi, odcinając się od wideo o czym mówi ta osoba. Wkrótce poprawisz kolory, dodając zbyt wiele 

lepkich przejść (nie rób tego) i wstawiając infografiki do materiału wideo (tak, zrób to). To brzmi jak 

wiele do nauczenia się, ale nie martw się. Mimo że stopień zaawansowania, jaki możesz wnieść do 

edycji wideo jest prawie nieograniczony, okazało się, że filmy, które mają być publikowane w YouTube, 

Vimeo i innych witrynach hostingowych wideo, działają najlepiej, jeśli są proste. Z naszego 

doświadczenia wynika, że próbowaliśmy wprowadzić zaawansowaną edycję wideo, chromakeys (gdzie 

zielony lub niebieski ekran tła został zastąpiony innym wideo lub obrazami, jak na przykład transmisje 

pogodowe), dużo grafiki i efektów wieloekranowych, a te filmy nie były Nie rób tak dobrze z 

publicznością bloga, jak prosty film jedno- lub dwustrzałowy oparty na kooky pomyśle. Pamiętaj, że 

jeśli chodzi o filmowanie w internecie, pomysły są ważniejsze niż technika. 

Szybkie spojrzenie a recenzje wideo 

Gdy pojawi się nowy produkt do sprawdzenia lub gdy usłyszałeś, że ktoś mówi coś wartego 

opublikowania i przechwyciłeś go na wideo, najlepszym rozwiązaniem może być szybki wygląd. Kiedy 

czas jest krytyczny i nie chcesz, aby twoi konkurenci go zgarnęli, po prostu zbierz kilka zdjęć wideo, 

które obejmują istotę historii, i wyślij je do sieci, aby móc opublikować je na swoim blogu, gdy tylko 

możliwy. Jeśli jednak omawiasz skomplikowany temat lub przeglądasz bardziej złożony produkt, w 

którym chcesz wyjaśnić większość jego funkcji i dać czytelnikom dogłębne spojrzenie na jego 

możliwości, edytuj recenzję wideo to opowiada całą historię. 

Wywiady wideo 

W przypadku szybkich wywiadów nieformalny styl, w którym trzymasz aparat skierowany na temat 

rozmowy, jest prawdopodobnie najłatwiejszym i najszybszym sposobem. Aby uzyskać ważniejsze 

wywiady, kręć dwoma kamerami, jedną oprawioną na twarzy, a drugą na twarzy rozmówcy, z Tobą i 

fotografowanym obiektem przy minimalnym profilu. Oznacza to, z przodu, z pełną twarzą, z przodu. 

Jest to trochę bardziej skomplikowane, ponieważ prawdopodobnie musisz mieć dwie osoby 

obsługujące te aparaty podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dzięki oprogramowaniu do 

wideokonferencji, takim jak Google Hangouts i Skype, online filmy są coraz łatwiejsze do zrobienia. 

Teraz możesz zaprosić wiele osób, które przeprowadzają wywiady, do przyłączenia się do Google 

Hangout On Air (www.google.com/+/learnmore/hangouts/onair.html), z których każdy używa kamery 

internetowej, a wszystko jest transmitowane publicznie i automatycznie nagrywane na Twoim Konto 

Google. Jeśli chcesz stać się jeszcze bardziej wyrafinowany, możesz skorzystać z techniki zwanej 

„podwójną końcówką”. To tam Ty i Twój obiekt wywiadu możecie oddzielnie nagrywać swoje 

indywidualne filmy z kamery internetowej, a dwa zdjęcia można połączyć później podczas edycji wideo 

razem. Oczywiście te krótkie instrukcje są zbyt uproszczone, ale zdziwisz się, o ile lepiej będą wyglądać 

Twoje filmy, jeśli będziesz uważnie przestrzegać każdej instrukcji. Istnieją całe książki i gigantyczne 

strony internetowe poświęcone efektywnemu fotografowaniu i edycji wideo, więc często je odwiedzaj; 



postępuj zgodnie z naszymi podstawowymi sugestiami tutaj, dodaj własne oryginalne pomysły, a 

dowiesz się, jak pójdziesz. 

Podcasting 

Podcasting - a mianowicie nagrywanie programu audio tylko w celu dystrybucji wraz z (lub w miejsce) 

zawartością pisaną - jest skutecznym sposobem na uzyskanie czytelników. Większość blogerów po 

prostu potrzebuje laptopa z wbudowanym mikrofonem i programem do edycji dźwięku, takim jak 

GarageBand lub Audacity, aby zbudować podcast. Następnie możesz przesłać gotowy produkt do 

SoundCloud lub Libsyn, dwie usługi dystrybucji podcastów i osadzić je w poście na swojej stronie. Do 

licha, jeśli zrobisz podcast, odstąpimy nawet od reguły 1000 słów na ten dzień. Oto kilka wskazówek 

dotyczących tworzenia fajnego podcastu. 

Użyj zewnętrznego mikrofonu - lubimy Yeti lub Spark Digital Blue Microphones, ponieważ oferuje 

doskonałą jakość dźwięku w przystępnej cenie. Powinieneś również zainwestować w ekran 

przeciwwietrzny dla mikrofonów, aby powstrzymać Cię przed „trzaskaniem Ps”, gdy mówisz do 

mikrofonu. Spójrz online na niedrogie ekrany. Możesz korzystać z wewnętrznego mikrofonu laptopa, 

ale będziesz zaskoczony, jak wspaniałe mogą być Twoje projekty z dobrym zewnętrznym mikrofonem. 

Dodaj trochę muzyki tematycznej - przejdź do FreeMusicArchive.org, aby znaleźć utwór tematyczny. 

Te utwory można swobodnie wykorzystywać do celów niekomercyjnych, ale zawsze należy 

przypisywać twórcy muzyki. Używaj około dwudziestu sekund muzyki podczas wstępu i zamknij ten 

sam fragment. To dodaje nieco osobowości Twojej pracy. 

Get Some Guests - Najlepszym sposobem nagrywania gości w podcastie jest nagrywanie rozmowy 

przez Skype za pomocą Call Recorder dla OS X lub programu Evaer Skype Recorder dla Windows. 

Zadzwoń na swój temat, ustaw kilka wskazówek i po prostu porozmawiaj. 

Pobierz w iTunes - Każdy system dystrybucji podcastów oferuje kanał RSS swoich podcastów. Odwiedź 

stronę http://support.apple.com/kb/HT1819 na stronie Apple, aby dowiedzieć się, jak dodać podcast 

do mieszanki iTunes. Dzięki temu ludzie mogą wyszukiwać i znajdować podcast. 

Make It Short - ekscytujące, jak wszyscy myślimy, że nikt nie ma czasu na długie podcasty. Istnieją 

pewne wyjątki, ale lubimy kończyć nasze podcasty od piętnastu do trzydziestu minut. Nie ma powodu, 

aby wyciągać rzeczy, chyba że masz niesamowity temat lub gościa. Zignoruj tę radę, jeśli chcesz, ale 

pamiętaj, że ludzie rzadko są cierpliwi, jeśli chodzi o nudne podcasty. 

Publikuj w tym samym czasie co tydzień - najlepsze podcasty są publikowane w tym samym czasie i 

tego samego dnia każdego tygodnia. Czemu? Ludzie uwielbiają komfort wiedząc, że podcast pojawi się 

pewnego dnia. Zaczną się dostroić i głodują nowe odcinki. W końcu istnieje powód, dla którego AMC 

nie pokazuje Mad Men w dziwnych czasach w ciągu tygodnia. Emitując dany dzień, tworzysz nawyk i 

szum. 



Witaj świecie 

Ten rozdział dotyczy uruchamiania twojego bloga. Dlaczego umieszczamy to tutaj, a nie po wszystkich 

innych umiejętnościach niezbędnych do prowadzenia bloga? Ponieważ uruchomienie jest czymś, o 

czym będziesz musiał pomyśleć na długo, zanim będziesz gotowy na opublikowanie pierwszego posta. 

Podobnie jak w restauracji, w której odbywa się bujny debiut, sposób, w jaki przedstawiasz się światu, 

jest czasem ważniejszy niż kilka pierwszych postów na blogu. W tym omówimy tworzenie biografii, 

tworzenie zestawu wstępnych postów i zrozumienie marketingu blogu. Są to pierwsze kroki w długiej 

podróży i prawdopodobnie najważniejsze. 

Przedstaw się 

Najpierw zdefiniuj siebie. Jeśli zdecydowałeś się na temat niszowy, musisz określić cechy, które 

sprawiają, że jesteś najlepszą osobą do tej pracy. Dlaczego jesteś najlepszym blogerem? Co sprawia, że 

jesteś wystarczająco wyjątkowy, aby pisać o Hello Kitty przez cały dzień? Czy to dziesięć lat fandomu? 

Możliwość zrobienia dzianiny w trzy minuty? Jeśli ktoś chciałby się z tobą skontaktować w celu 

uzyskania krótkiej biografii, co by zawierała? Pamiętaj: kiedy zostaniesz blogerem na określony temat, 

staniesz się de facto ekspertem. Musisz to potwierdzić w swoim biogramie. Twoi czytelnicy na początku 

przyjdą do ciebie z kilku prostych powodów. Obejmują one między innymi twoje doświadczenie w tej 

dziedzinie, umiejętność opisywania kaprysów tego obszaru oraz czytelność. Spójrzmy prawdzie w oczy: 

większość „entuzjastycznych” stron internetowych, choć dokładna, jest zaskakująca. Witryny 

techniczne, do czasu powstania witryn takich jak Gizmodo i CrunchGear, były prawie nieczytelne. 

Zwykle były to fora pełne technofili, wrzeszczące na siebie przez drobne szczegóły i odstraszające 

„n00bs”, starając się wyglądać na podłączonego i fajnego. Jednak blogowanie łączy wszystkich, 

noobów, starych, młodych lub geriatrycznych, zagorzałych fanów lub dyletantów. Twoim celem jest 

zaoferowanie czytelnikowi okna w wyspecjalizowanym świecie, który jest jednocześnie prosty i 

złożony. Nie odwracaj się od nikogo. Pamiętaj, że dzisiejsi nowi czytelnicy forum to Twoi przyszli fani 

blogów. Wiele można powiedzieć o solidnym instynkcie kuratorskim.  Twoim celem w tej sekcji jest 

przygotowanie jednominutowego wprowadzenia. To wprowadzenie pozwala ci zdefiniować siebie jako 

pisarza w ciągu jednej minuty lub mniej, wyjaśniając: 

1. Kim jesteś 

2. Co robisz 

3. Dlaczego to, co robisz, jest ważne 

Pomyśl o swoim biogramie jako o czymś, co reporter lub czytelnik użyje do prowadzenia swoich badań. 

Musisz wydawać się kimś, kogo warto przeczytać i porozmawiać. Zacznijmy więc od biogramu. Oto 

John: 

„Mieszkam w Brooklynie w Nowym Jorku i piszę o technologii, bezpieczeństwie, gadżetach, sprzęcie, 

zegarków na rękę i Internecie. Po spędzeniu czterech lat jako Programista IT, zmieniłem 

zainteresowania i zostałem pełnoetatowym dziennikarzem. Moja praca pojawiła się w The New York 

Times, Laptop, PC Upgrade, Surge, Gizmodo, Men's Health, InSync, Linux Journal, Popular Science i 

Sync. Napisałem książkę Black Hat: Misfits, Criminals i Scammers w erze Internetu. Obecnie jestem 

redaktorem East Coast w TechCrunch.com i prowadzę rodzinę blogów BWL, SlushPile.net i 

WristWatchReview.com. Prowadzę także podcast HourTime z Arielem Adamsem. ” 

Zwróć uwagę na następujące linie: 



„Mieszkam w Brooklynie w Nowym Jorku i piszę o technologii, bezpieczeństwie, gadżetach, sprzęcie, 

zegarkach na rękę i Internecie.” 

i 

„Po czterech latach pracy jako programista IT zmieniłem zainteresowania i zostałem pełnoetatowym 

dziennikarzem.” 

Linie te określają czytelników. Pierwsza opisuje to, o czym piszesz, druga dlaczego masz wyjątkowe 

kwalifikacje do pisania na ten temat. Na przykład można powiedzieć: 

„Joe mieszka w Great North Woods i pisze o gotowaniu i sprzęcie kuchennym. Pracował jako kucharz 

w Nowym Jorku, Londynie i Pekinie, a następnie osiadł z żoną i rodziną, a teraz prowadzi restaurację w 

Rutland, Vermont. To jest jego blog o prowadzeniu restauracji Thai / Swedish Fusion w kraju granoli” 

Lub 

„Sally pisze o Manga i Anime. Mieszka w Tokio i od dwudziestu dziewięciu lat jest zapaloną  czytelniczką 

tej formy.” 

Lub 

„Joe jest mechanikiem w dzień, a gracz nocą. Uwielbia gry wyścigowe - każdy z nich, od Pole Position 

po Gran Turismo - , jeśli śmiejesz się z Gran Trak 10.” 

 

Jak widzisz, są to mieszanka radości i zimnego, twardego faktu. Twoja nisza powinna płynąć 

bezpośrednio do twojej biografii  i wyjaśnić, dlaczego dokładnie jesteś mężczyzną lub kobietą do pracy. 

Oto krótki arkusz roboczy, który pomoże Ci zbudować biografię. Stwórz zestaw list, z których każda 

zawiera trzy istotne aspekty twojego CV. 

Praca / doświadczenie edukacyjne 

Lista odpowiednich prac / stopni 

Zagraj w Doświadczenie 

Lista odpowiednich hobby 

Historia lokalizacji 

Coś, co da ci charakter i zachęci lokalne wiadomości do odebrania twojej historii 

Godne uwagi fakty 

Rzeczy o tobie, o których nikt nie wie, także istotne dla misji 

 

Wybierz najciekawsze do wykorzystania w pierwszym zdaniu swojego bio (na blogu o wilkołakach: 

„Frank pracuje jako projektant kostiumów przez cztery lata w Portland i uwielbia filmy wilkołaków”), 

drugie najciekawsze rzeczy w drugim zdanie („Od czasu studiowania dramatu w Carnegie Mellon, 

miejscu narodzin pierwszych filmów Sama Romero i łapania horroru, zbiera pamiątki o wilkołakach i 

elementy kostiumów”). Trzecie zdanie podsumowuje blog („Ten blog dotyczy jego nienaturalnej 

obsesji na punkcie włochatego i przerażającego”). Tworzenie dobrej bio to pierwszy krok w 



definiowaniu siebie jako blogera. Pomyśl o tej biografii jako o pierwszej rzeczy, którą ludzie zobaczą, 

gdy będą szukać Twojej niszy w Google. Jesteś twarzą tego tematu 

Produkowanie postów wstępnych 

Przed uruchomieniem bloga należy utworzyć grupę przykładowych postów. Spraw, by blog wyglądał 

na ciągły problem, pełen licznych opowieści. Wiele z nich może być wiecznie zielonych, co oznacza, że 

nie muszą być natychmiastowe newsy. Posty Evergreen to swego rodzaju „gratisy”, które żyją poza 

normalnym cyklem wiadomości. Podobnie jak w naszym przykładzie wilkołaka, kilka wiecznie zielonych 

postów obejmowałoby: 

10 najlepszych filmów o wilkołakach 

Najstraszniejsze wilkołaki pysk 

Jak oni filmowali Teen Wolf? 

Rrrawr: Jak wyglądałyby gwiazdy jako wilkołaki 

Utwórz listę pięciu z nich i przygotuj je przed uruchomieniem. Twój pierwszy post powinien jednak 

przedstawić się i Twoją misję. Powinien opisać twoją misję. Spójrz na strukturę, której użyliśmy do 

postu. Jest dość podstawowy, składa się z: 

Intro — Co tu się dzieje? 

Bio — Kto prowadzi to połączenie? 

Co? —Co się dzieje na tej stronie? Jak często będziesz pisać? Jak szybko wszystko się potoczy 

być na bieżąco? 

Czemu? —Dlaczego powinieneś wrócić? 

Bliżej — Coś zabawnego i osobistego. To jest twój list do świata. 

Po uruchomieniu bloga opublikuj cztery lub pięć nowych postów ze swojego wiecznie zielonego stosu, 

a następnie opublikuj swoje intro. Wiecznie zielone treści, o których mówiliśmy wcześniej, sprawią, że 

czytelnicy będą mogli cieszyć się swoim stylem i harmonogramem. 

Pisanie strony kontaktowej 

Krótki i słodki klucz do strony „Skontaktuj się z nami” Twojego bloga. Zawsze miej czytelnikom dostęp 

do adresu e-mail porady @ [twoja domena], a także możesz podać odpowiednie dane kontaktowe dla 

specjalistów PR i ogólne pytania na stronie. Jeśli nie chcesz tworzyć całkowicie nowej strony „kontakt”, 

po prostu wyciąć i wkleić swój wstęp na tej stronie. 

Budowanie obecności w mediach społecznościowych 

Teraz, gdy masz już kilka pierwszych postów, musisz powiedzieć światu, co zrobiłeś. Media 

społecznościowe nie powinny być jedynym sposobem rozpowszechniania wiadomości o nowej stronie. 

Nie możesz się po prostu opublikować. Media społecznościowe to środek do celu. Media 

społecznościowe stały się potężnym motorem do promowania Twojego bloga. W rzeczywistości, jeśli 

nie tweetujesz i nie publikujesz na Facebooku swoich treści, nie istniejesz w dzisiejszym Internecie. To 

takie ważne. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, powinieneś uczynić z niej jedną ze swoich głównych misji, 

aby zbudować śledzenie na Twitterze, wzmocnić liczbę znajomych na Facebooku i dodaj osoby do 

swojej sieci LinkedIn. W tej sekcji pokażemy, jak wykonaliśmy te trudne wyczyny w TechCrunch i 



Mashable. Opiszemy narzędzia, których używamy do utrzymania naszej obecności na platformach 

mediów społecznościowych. Co najważniejsze, podamy wskazówki, jak wykorzystać media 

społecznościowe, aby zaadresować odbiorców, promować swoje treści i sprawić, by ludzie czuli się 

dobrze na temat Ciebie i Twojego bloga. 

Twitter 

Ta platforma mikroblogowania stała się wszechobecna wśród dziennikarzy, użytkowników Internetu i 

każdego, kto chce dowiedzieć się, co dzieje się na świecie tak szybko, jak to możliwe. Zanim zaczniesz, 

zapoznaj się z podstawowymi zasadami Twittera. Platforma działa w określony sposób, który nie jest 

od razu widoczny. Na przykład, gdy odpowiadasz osobie, zacznij od obsługi tej osoby na Twitterze, na 

przykład: „@charlie_white, zgadzam się z tobą w 100%”. Wyznaczając uchwyt tej osoby, ten tweet nie 

będzie widoczny przez wszystkich, którzy śledzą Cię na Twitterze, ale mogą je zobaczyć osoby, do 

których adresujesz. Jeśli chcesz, aby wszyscy widzieli twoją odpowiedź dla tej osoby, umieść jeden znak 

przed symbolem @, taki jak kropka, w ten sposób: „. @ Charlie_white, zgadzam się z tobą w 100%”. 

Wtedy będzie to widoczne dla wszystkich twoi zwolennicy. Gdy ktoś skontaktuje się z Tobą za pomocą 

Twittera, możesz zobaczyć wiadomość w sekcji „Połącz” witryny Twitter w Internecie, Tweetdeck, 

innym oprogramowaniu Twitter lub jednej z wielu aplikacji mobilnych na Twitterze. Jeśli adresujesz 

wiadomość na Twitterze do dwóch osób (takich jak @charlie_white @johnbiggs), to jest to sposób na 

nawiązanie rozmowy między wami. Pamiętaj, że te tweety są półprywatne - jeśli ktoś odwiedzi twoje 

indywidualne konto na Twitterze, wszystkie te tweety będą widoczne. Ale nie zostaną automatycznie 

wysłane na główny kanał Twittera wszystkich osób śledzących Cię na Twitterze. Są to najbardziej 

podstawowe zasady na drodze z Twittera. Online, możesz uzyskać znakomicie szczegółowe informacje 

i porady na temat Twittera, a my radzimy to zrobić przed nurkowaniem. Gdy już będziesz miał jakieś 

zasady, pamiętaj, że są to media społecznościowe, więc bądź społeczny. Odpowiedz na interesujące 

Cię tweety, zwłaszcza gdy masz coś do dodania. Gdy inicjujesz swoje własne tweety, tweetuj nie tylko 

o swoich treściach - nie chcesz stać się znanym jako promotor siebie - ale także inne artykuły i posty, 

które fascynują. Jeśli masz nagły błysk wglądu, opublikuj go. Podobnie jak w świecie relacji 

międzyludzkich, na Twitterze, aby zaprzyjaźnić się, musisz być przyjacielem. Dołącz do rozmowy. Jeśli 

wszyscy mówią o, powiedzmy, Super Bowl, dowiedz się, co jest hashtagiem do Super Bowl (na przykład 

# superbowl2014), opublikuj coś ciekawego lub wnikliwego na temat Super Bowl i dodaj ten hashtag. 

Odpowiedz na komentarze innych osób dotyczące Super Bowl. Zaangażuj się, a zostaniesz zauważony. 

Im bardziej jesteś zaangażowany, tym więcej zobaczysz, jak liczy się Twój obserwator. Nawiasem 

mówiąc, hashtagi były kiedyś umieszczane na każdym tweecie, ale ostatnio stały się bardziej 

wyspecjalizowane, użyteczne tylko w sytuacji, gdy ma miejsce określone wydarzenie, i chcesz 

tweetować o tym konkretnym wydarzeniu. W pewnym sensie hashtagi są zbędne, ponieważ nadal 

można wyszukiwać tweety i znajdować słowa kluczowe bez używania hashtagów. We współczesnym 

świecie Twittera hashtagi są najbardziej przydatne w odniesieniu do trwającego i określonego 

wydarzenia. Czasami będziesz miał pokusę, aby napisać historię na swoim blogu, ale może ona lepiej 

pasować do 140 znaków tweeta. Jeśli nie masz nic więcej niż 140 znaków do powiedzenia na dany 

temat, napisz o tym dalej. Takie zwięzłe i zwarte pismo może być dokładnie tym, czego potrzebujesz, 

aby powiedzieć i pokazać ludziom, że jesteś wnikliwy i interesujący - i warto naśladować. 

• Google Hangouts - aplikacja Google Hangouts (wcześniej nazywana Chat) zyskuje na popularności. 

Jest coraz bardziej popularny wśród osób korzystających z Gmaila. Mashable używa go przez cały czas, 

a jego funkcja „off the record” jest bardzo dobrze wykorzystywana, gdy istnieje mniejsze ryzyko 

wpisywania haseł i poufnych informacji, ponieważ nie są one rejestrowane i potencjalnie dostępne dla 

hakerów.  



• Strona na Facebooku - strona na Facebooku różni się od konta indywidualnego. Pozwala to robić 

bardziej wyrafinowane reklamy dla postów i zapewnia blogowi obecność na Facebooku, która jest 

niezależna od konta osobistego. Zapraszam do uruchomienia strony na Facebooku dla swojego bloga, 

ale nie martw się o aktualizowanie go na początku. Bez większej liczby odbiorców strona na Facebooku 

może być całkiem jałowa. Na razie możesz wklejać linki do swoich najlepszych historii do swojego 

osobistego kanału na Facebooku (masz konto na Facebooku, prawda? Nie? Pobierz teraz). Wraz ze 

wzrostem popularności Twojego bloga Facebook stanie się potężnym narzędziem promocji. Następnie 

możesz go używać do wiadomości błyskawicznych - narzędzie czatu na Facebooku zyskuje ostatnio na 

popularności. Gdy zaczniesz zdobywać więcej osób lubiących swoją stronę na Facebooku, możesz 

rozważyć zwiększenie liczby postów za pomocą reklam 

• Konto LinkedIn - LinkedIn nie jest tak silny w promowaniu Twojego bloga jak Facebook lub Twitter, 

ale doskonale nadaje się do promowania siebie. Jeśli nie jesteś jeszcze na LinkedIn, sugerujemy 

otwarcie konta i rozpoczęcie łączenia z osobami, które znasz. Zbuduj swój profil, aby wszyscy mogli 

zobaczyć, co osiągnąłeś, jednocześnie promując swojego bloga. Po stworzeniu sieci zarówno 

wewnątrz, jak i na zewnątrz blogosfery, zdziwisz się, jak często ludzie kontaktują się z tobą z ofertami 

pracy, użytecznymi informacjami i poważnymi możliwościami nawiązywania kontaktów. 

Crystal Ponti, której udany blog MommiFried (http://mommifried.com/) jest jednym z najlepszych 

„blogów mamusi”, jakie widzieliśmy, wykorzystuje LinkedIn na swoją korzyść. Sugeruje, abyś „stworzył 

zabójczy profil, który zawiera informacje o tym, kim jesteś, co zrobiłeś i gdzie to zrobiłeś. Upewnij się, 

że dołączasz swojego bloga do swojego CV, z aktywnym linkiem. ”Odradza łączenie się z każdą osobą, 

która się z tobą kontaktuje. „Rozważ każde połączenie jako bardzo długi łańcuch”, powiedziała. „Słabe 

linki nie pomagają ani nie zwiększają Twojej sieci lub możliwości zawodowych”. Dzięki silnej sieci 

możesz publikować aktualizacje na LinkedIn, które pomogą promować Twój blog. Po zebraniu sieci 

osób, które faktycznie znasz, sugeruje Ponti, „publikuj regularne aktualizacje, w tym mieszankę własnej 

pracy (posty na blogu), a także treści innych firm, które Twoja konkretna sieć będzie odpowiednia i 

przydatna”. zaleca również dołączanie do grup i uczestnictwo w dyskusjach oraz dodaje „kiedy to 

możliwe, materiały referencyjne, które wyprodukowałeś”. Oto kilka innych kont, które będą potrzebne 

na początku: 

Niebezpieczeństwa mediów społecznościowych 

Nie pozwól, aby Twitter był częścią Twoich 1000 słów dziennie. Media społecznościowe są jednym 

słowem uzależniające. Spędzanie czasu na Facebooku przez cały dzień nie czyni blogera. Łączenie się z 

przyjaciółmi i potencjalnymi czytelnikami w serwisach społecznościowych może być zabawne, ale to, 

co naprawdę robisz, to zwlekanie. W sieciach społecznościowych nigdy nie wykonuje się dobrej pracy. 

Są narzędziami do poszerzania zasięgu i obecności. Nie powinny być twoim podstawowym medium 

komunikacji. Media społecznościowe są drugorzędne w stosunku do twojego celu jako blogera. 

Widzieliśmy zbyt wielu ludzi wciągających w przyziemne rozmowy na Facebooku, unikając prawdziwej 

pracy. Do niektórych mediów społecznościowych jest powołanie. Dla ciebie to coś do zrobienia, gdy 

masz kilka minut. 

Trzy zasady rozpowszechniania słowa 

Bądź miły, ale ludzki. Twój kanał jest twarzą publiczną. Bądź miły, ale ludzki. Niekończące się dziurawe 

cytaty i komentarz „Idź po”. Bądź człowiekiem. Porozmawiaj o problemach. Zadawać pytania. Omów 

wiadomości. Ale staraj się być miły. 

 Nie zalewaj karmy. Zalecamy utworzenie osobnego konta tylko dla Twoich wpisów na blogu - wypróbuj 

Twitterfeed.com, aby połączyć kanał RSS swojego bloga z Twitterze. To automatycznie prześle Twoje 



historie na konto poświęcone Twojej stronie. Twój osobisty kanał powinien zawierać wybrane historie 

z pewnym komentarzem, aby były interesujące. Na przykład kanał Johna, @johnbiggs, składa się z 

głupich żartów i przekomarzania się z niektórymi wpisami. Kanał @techcrunch zawiera tylko posty. 

Nie karm trolli. Niektórzy użytkownicy mediów społecznościowych będą Cię niepokoić, narzekają na 

Ciebie i twierdzą, że robisz coś złego. Ignoruj ich. Łączenie się z trollem jest dokładnie tym, czego 

szukają. Interakcja powinna być pełna szacunku, a jeśli nie, odrzuć połączenie. 



O czym pisać? 

Teraz, gdy wiesz, ile musisz opublikować, porozmawiajmy o tym, co musisz opublikować. Istnieją już 

miliony blogów, więc Twoim zadaniem będzie przekonanie czytelników do obejścia większości innych 

blogów i bezpośredniego przyjścia do twoich. Dlaczego mieliby to robić? Ponieważ mogą uzyskać 

oryginalną treść od Ciebie, własnym głosem i w swoim własnym stylu, który im się spodoba. Twoja 

oryginalna treść to coś, co siedzi na Twoim blogu - coś, czego nie można znaleźć nigdzie indziej. Twoim 

zadaniem jest konsekwentne dostarczanie nowych rzeczy każdego dnia. W tym tkwi problem, drogi 

blogerze. Każdego dnia jest tylko ograniczona ilość nowych rzeczy, a większość twoich konkurentów 

prawdopodobnie wie również o najbardziej ekscytujących rzeczach. Właśnie dlatego będziesz musiał 

wprowadzić nowe wiadomości. Uczyń je swoimi i dodaj swoją perspektywę, docierając do sedna tego, 

co naprawdę się dzieje, nie tylko na powierzchni, ale i pod. Oto mały sekret: Większość blogerów 

umieszcza wiadomości w sieci, a następnie przepisuje te historie z własnym wierszem na górze. To 

działało dobrze przez ostatnie pół dekady, ale wszystko się zmienia. To, co możesz nazwać 

„parafrazowaniem”, nazywane jest „tworzeniem treści” w niektórych kręgach i „leniwym 

blogowaniem” w innych. Żeby było jasne, wciąż jest to ważna strategia, ale nie jest idealna. W tym 

miejscu musisz iść dalej niż tylko parafrazować wiadomości, a nie tylko przepisywać historie, ale 

znajdować więcej świeżych informacji i dodawać własne opinie do miksu. Jeśli historia tego dnia to 

wielki rajd na Wall Street lub rewolucyjna zmiana w słynnej restauracji, dowiedz się, co możesz zrobić, 

aby zebrać trochę więcej niż twoi konkurenci. Porównaj i skontrastuj różne punkty historii z innymi 

koncepcjami lub produktami, które pojawiły się wcześniej, i wyjaśnij, co jest w tym naprawdę nowego, 

i co jest tylko powtórzeniem innych historii, które opisałeś. Połącz się z wcześniejszymi opowiadaniami, 

które napisałeś, co jest równie dobre dla ulepszenia numerów odsłon, jak dla dodania kontekstu do 

swojej historii. Nie znaczy to, że nie ma miejsca na „proste” wiadomości z branży. Proste wiadomości - 

akt zgłaszania kilku prostych faktów - mogą być cenne dla czytelników niektórych blogów. Blog o 

publikowaniu byłby niedopuszczalny, gdyby nie zignorowano wielkiej książki dnia, a blog o rowerach 

byłby bezużyteczny, gdyby nie zawierał przynajmniej najnowszych wiadomości z Cannondale i 

Specialized. Istnieje ogromne nieporozumienie na temat blogów: widzisz je przynajmniej raz w 

tygodniu, gdzie ludzie, którzy właśnie zaczęli czytać blogi, komentują takie rzeczy, jak: „Dlaczego 

wstawiasz swoją opinię w tej wiadomości? ”i„ To jest stronnicze! ”Innym oczekiwaniem jest 

obiektywne zgłaszanie wiadomości. Więc dlaczego nie chcesz być „tylko faktem, mamo”, kiedy 

opowiadasz nam historię? Powiemy Ci dlaczego - ponieważ lista obiektywnych faktów może być 

przekazana tylko raz, ta lista jest wzięta prawdopodobnie już kilkadziesiąt razy. Komentarz jest świetny, 

gdy jest poparty stałym strumieniem faktów. Tak, musisz szybko i zwięźle podać przynajmniej niektóre 

z tych faktów (i połączyć je ze wszystkimi szczegółami, aby uzyskać więcej ciekawskich czytelników), 

ale musisz się wyróżnić, idąc dalej. Dziennikarstwo, jak wiemy, zmienia się, ale to nie znaczy, że stare 

metody nie są już opłacalne. Dziennikarstwo internetowe, w przeciwieństwie do głównego nurtu 

dziennikarstwa „staromodnego”, charakteryzuje się kilkoma definiującymi i ważnymi czynnikami: 

• Brak dostępu - większość postów jest zbudowana na innych stanowiskach. Oznacza to, że możesz nie

mieć dostępu do oryginalnego źródła, a zatem są uzależnione od pogłosek lub „wiarygodnych źródeł”. 

Niestety, te wiarygodne źródła kurczą się, co powoduje powstanie niewiarygodnych historii opartych 

na ironicznych postach na blogu i tweetach. 

• Szybkie i brudne - w „dawnych czasach” gazety działały w pełnej gamie sprawdzania faktów i

systemów edycji kopii, aby zapewnić, że wydawcy nie zostali pozwani. Te niezawodne środki zniknęły. 

Jeśli jesteś samotnym blogerem, nie będziesz miał „słowa nerd” siedzącego w pokoju, popijającego 

kawę i czytającego twoje strony. Zamiast tego będziesz miał złych czytelników, którzy narzekają na 



każdą literówkę. Bądź tego świadomy i sprawdzaj. Przeczytaj, przeczytaj ponownie i ponownie 

przeczytaj każdą historię, którą piszesz przed publikacją. Zrób to szybko i czysto. 

• Czytelność - nowe dziennikarstwo wymaga czytelności. Może to oznaczać, że posty są krótkie i szybkie 

lub posty są długie i pełne szczegółów i opinii. Tak czy inaczej, potrzebne są pewne badania, aby zebrać 

„nutę” historii, a powłoka jest utworzona z twoich własnych opinii lub doświadczeń. 

Stare i nowe 

Nie oznacza to, że tradycyjna „piramida informacyjna” jest martwa. Piramida wiadomości składa się z 

kilku podstawowych zasad, które w skrócie mówią, że pięć W – who (kto), what (co), where (gdzie), 

when (kiedy) i why(dlaczego) pojawia się w „lede” lub pierwszym akapicie (ten slangu redakcji jest 

napisany „ lede ”, aby uniknąć konfliktu z innym terminem wydawniczym,„ prowadzący ”lub odległość 

między liniami typu), a najważniejszy szczegół pojawia się w „nut grafie ”w pozycji drugiego lub 

trzeciego akapitu. Na wypadek, gdybyś nie był zafascynowany, pamiętaj, że redaktorzy gazet zwykle 

używają słowa „hed” dla nagłówka i „graf” dla akapitu, a także wspomnianego „lede”. 

Na przykład: 

HED: 

AT&T i RIM wypuszczają Blackberry Torch, telefon Social Media z systemem OS 6 

LEDE: 

Dzisiaj w Nowym Jorku RIM wydał Blackberry Torch dla sieci AT&T, nowy smartfon z ekranem 

dotykowym i klawiaturą. 

GRAF: 

Telefon ten jest pierwszym przejawem RIM w mediach społecznościowych z dodatkiem OS 6, nowego 

systemu operacyjnego, który dodaje funkcje RSS i Twitter. 

Tutaj widzisz trzy ważne fragmenty informacji: hed, lede i nut graf, uporządkowane w łatwej do 

odczytania kolejności.  

 Kiedy zwracasz uwagę na techniki stylistyczne używane przez dziennikarzy na całym świecie od ponad 

wieku, stajesz się lepszym pisarzem. Zasady są po to, żeby je łamać. Proste wiadomości są często nudne 

i nie łapią czytelników. Zanim jednak usłyszysz swój głos, radzimy informować Cię prosto, dopóki nie 

poczujesz się wystarczająco pewnie, by spróbować swoich sił w bardziej przygodowym pisaniu 

Potrzebuję wiedzieć 

Po pierwszym akapicie odwróconego stylu piramidy reszta jest w wielu przypadkach szczegółowa, 

postrzegana jako marginalna, ale równie ważna. Wyrzuć pierwszy akapit jak najdokładniej, a potem 

zacznij magię z resztą opowieści. Dodaj kontekst, który tylko ty znasz. Dodaj swoją opinię, podając 

swoje stanowisko w miejscu opowieści w wielkiej rzece treści przepływającej przez ten dziwny świat 

swojej niszy. Doprowadź historię do kontekstu w wielkim schemacie rzeczy. Dlaczego ta wiadomość 

jest ważna? Dlaczego twoi czytelnicy powinni się tym przejmować? Zadaniem odnoszącego sukcesy 

blogera jest przekazanie faktów na temat historii i rozpoczęcie rozmowy. Możesz sprawić, że czytelnicy 

zaczną się rozrastać - a może nawet rozpocząć dyskusję - po prostu pisząc. To jednak nie tylko 

podżeganie tłumu. Czytelnicy będą mogli przejrzeć tani post opublikowany po to, by zwabić 

komentarze na dole strony. Czytelnicy zareagują jednak na dobrze uzasadnione stanowisko, które 

podchodzisz do konkretnego tematu. Dlatego musisz zachować szczególną ostrożność, aby nie pisać 



pośpiesznych bzdur. Czytelnicy będą krzyczeć, że trzeba „robić swoje badania”, a wielu będzie tak 

sfrustrowanych brakiem wiedzy na temat, że nigdy nie wrócą. Tak, tak, musisz znać wszystkie dostępne 

fakty konkretnej historii, dając ci podstawę do wyrażenia swoich opinii. To z kolei skłania czytelników 

do wyrażania swoich opinii i boomu! Zacząłeś mega rozmowę. Co nowego? Czy to musi być nowe? 

Zależy to całkowicie od tego, jak zamierzasz napisać swój wpis na blogu. Na przykład, jeśli najnowszy 

iPhone został wprowadzony wczoraj rano i piszesz post na blogu, działając tak, jakby nikt o nim nie 

słyszał, nie zainteresuje Cię wielu czytelników, zwłaszcza gadżetów. Jednakże, jeśli napiszesz ten post 

dzień po wprowadzeniu iPhone'a, mówiąc ludziom, dlaczego nie potrzebują tego nowego iPhone'a, 

wyjaśniając, dlaczego niczego nie przegapią, jeśli zachowają swój stary iPhone, i dadzą im pewne 

spojrzenie na to, jak nieważne są jego nowe funkcje  i dlaczego istnieje wiele innych telefonów, które 

mogą zrobić to samo, masz historię „Dzień drugi”. Wielu powie, że blogerzy nie są dziennikarzami. W 

rzeczywistości jeden z wybitnych pisarzy, Chris Hedges, nazywa całą branżę fikcją: został zastąpiony 

przez internetowe kreacje naśladujące dziennikarstwo. Dobrzy reporterzy, tacy jak dobrzy redaktorzy 

lub dobrzy fotografowie, którzy muszą być opłacani i szkoleni przez lata, podczas gdy uczą się handlu, 

stają się równie rzadcy jak kowale. Historie na popularnych stronach są oceniane nie według 

tradycyjnych standardów dziennikarstwa, ale według liczby trafień, ilości generowanego ruchu 

internetowego i ilości reklam, które mogą przyciągnąć. Wiadomości są nieistotne. Fakty niewiele 

znaczą. Raportowanie w dużej mierze nie istnieje. 1 Żywopłoty, równie wspaniałe jak w swojej pracy, 

są po prostu złe. „Trening”, o którym mówi, ma miejsce w blogowaniu. Jego dolegliwość pachnie 

elitarnością. Jego argument - że dziennikarze potrzebują długich lat szkolenia - brzmi jak starszy 

dziennikarz skarżący się, że reporterzy z gazety społecznościowej (z jego skąpym przekazem parad i rad 

szkolnych) nie robią prawdziwego „raportowania”. Reklama płaci jego pensję. Krótko mówiąc, 

następny Chris Hedges lub Walter Cronkite lub E. B. White będą pochodzić ze świata blogowania, 

miejsca, w którym reklama może nadal płacić pensje, a praktyka dziennikarstwa jako sztuki jest wciąż 

ceniona. Blogerzy uprawiają dziennikarstwo, podobnie jak tancerze tańczą. Wewnątrz każdej 

zdefiniowanej działalności znajduje się wiele dyscyplin. Naszą misją jest nauczenie Cię, jak być dobrym 

blogerem, a nie reporterem z gazet. Oczekiwania, kontekst i czytelnictwo są różne dla obu, a 

rozróżnienie jest prawdziwe. Ale misja jest taka sama: informować i bawić. Musimy również dokonać 

rozróżnienia między blogowaniem dla zabawy a blogowaniem dla zysku. Chociaż nie lubimy schodzić 

po obu stronach debaty „Co to jest blogowanie?”, Naszym celem jest uczynienie z ciebie czytelnego i 

odnoszącego sukcesy blogera, a nie kogoś, kto jest dobry w pisaniu o rzeczach, które cię interesują, 

ciebie samego. Twoim celem jest zebranie czytelników poprzez pokrycie niszy. Możesz to zrobić za 

darmo lub możesz to zrobić profesjonalnie, ale musisz to zrobić z myślą o maksymalizacji użyteczności 

czytnika. 

Jak decydować o tym, co ważne dla czytelników 

Spróbuj zastanowić się, dlaczego twoi czytelnicy powinni się zastanowić nad tym, co piszesz, i postaraj 

się je sobie wyobrazić, pytając: „Dlaczego miałbym się tym przejmować? „Powiedz im, dlaczego 

powinni się przejmować. Jednak cała logika, rozum i spryt na świecie nie zrobią żadnej różnicy, jeśli 

wybrane tematy nie mają znaczenia dla czytelników. Spróbuj wyobrazić sobie swoich czytelników w 

swoim umyśle. Pamiętaj, że nie mają dedykacji na temat, który robisz, ale mogą zrozumieć go głębiej i 

całkowicie niż ty. Bądź przygotowany na obronę swojej pracy w sferze publicznej, a co ważniejsze, bądź 

świadomy, że niektórzy czytelnicy po prostu nie będą się uspokajać. Czasami nie jest to takie trudne. 

Jeśli masz dobre wyczucie wiadomości, jakie zainteresowania zainteresujesz swoich czytelników. Ale 

nie zawsze tak jest. Kiedy zaczniesz od początku, trudno będzie dokładnie określić, czego chcą Twoi 

czytelnicy. Ale w miarę upływu czasu zwracaj szczególną uwagę na to, które historie dają ci najwięcej 

ruchu, a następnie uzyskasz lepsze zrozumienie zainteresowań czytelników. 



Znajdowanie wiadomości 

Zanim coś napiszesz, będziesz musiał dowiedzieć się, co się dzieje. Każdego dnia jest tak wiele stron 

internetowych, które mogą wysyłać wiadomości, więc możesz pomyśleć, że niemożliwe jest zebranie 

ich w jednym miejscu, zrozumienie ich i sortowanie wiadomości i tego, co nie. Na szczęście to jest o 

wiele łatwiejsze niż myślisz. Istnieją specjalne narzędzia stworzone właśnie w tym celu i będziesz musiał 

z nich korzystać codziennie, upewniając się, że wiesz, co dzieje się w prawdziwym świecie, dając ci 

solidne podstawy do pisania własnego oryginalnego materiału. 

RSS 

Być może korzystasz już z czytnika RSS, ale jeśli tego nie zrobisz, daj nam znać: RSS oznacza Really 

Simple Syndication i jest podstawowym narzędziem dla blogerów. Czytnik RSS umożliwia tworzenie 

własnych osobistych kolekcji źródeł wiadomości, w które możesz szybko wejść, łagodzenie potrzeby 

polowania i klikania przez setki stron internetowych. Co najlepsze, możesz sortować różne wiadomości 

z wybranych źródeł, zgodnie z tym, kiedy zostały opublikowane, pozwalając zobaczyć tylko najświeższe 

wiadomości. Kiedy po raz pierwszy używasz czytnika RSS, szybko zdajesz sobie sprawę, że przywiązałeś 

się do narzędzia, które zmienia cię w nadludzkiego nowego shounda. To narzędzie jest tak ważne dla 

blogowania, że jeśli nie korzystasz z czytnika RSS, masz ogromną wadę. Dostępnych jest wiele 

czytników RSS, a większość z nich jest bezpłatna. Większość czytników RSS pozwala łatwo 

zidentyfikować, a następnie posortować historie, które interesują Cię w pokryciu. Większość pozwala 

umieścić gwiazdę na historiach, które uznasz za warte dalszych badań, a następnie później możesz 

wymienić tylko historie oznaczone gwiazdką, które wybrałeś ze stada. Opłakujemy utratę Czytnika 

Google, przerwaną przez giganta wyszukiwania bez podania przyczyny, ale świętujemy tłum 

czytających wiadomości, którzy pojawili się pod jego nieobecność. Jednym z naszych ulubionych 

ocalałych, którzy pojawili się w sam raz na wypadek śmierci Czytnika Google, jest Digg Reader, 

zbudowany przez tę samą grupę, która przyniosła nam niegdyś potężne (i teraz wyblakłe, ale wciąż 

żywe) źródło wiedzy o zbieraniu wiadomości z tłumu, Digg. Czytnik Digg zapewnia przybliżone 

przybliżenie funkcji Czytnika Google i umożliwia importowanie wszystkich ustawień z Czytnika Google. 

Zarejestruj konto, a uzyskasz dostęp do Czytnika Digg i ustawień w dowolnym miejscu, a swoje 

ulubione historie możesz zaznaczyć później. Istnieją aplikacje iOS i Android dla Digg Reader, które 

oferują te same funkcje, co w wersji przeglądarki. Usługa pokazuje nawet, które historie w twoich 

kanałach są najbardziej popularne na Digg, ale na tym piśmie jest to mało użyteczne. Mimo to jest 

użytecznym czytnikiem RSS i zawiera najpotężniejsze funkcje dla naszych celów. To jednak dopiero 

początek historii czytnika RSS. Odkąd Czytnik Google zniknął, pojawiły się dziesiątki zamienników, a 

wiele już istniejących zostało ulepszonych. Wyrastają tak szybko i zyskują tak wiele nowych funkcji ,że 

wykracza to poza nasz zakres , aby ocenić wszystkie elementy tego szybko zmieniającego się zestawu 

rozwoju i innowacji. Radzimy wyszukać najnowsze recenzje i opinie na temat czytelników i wybrać ten, 

który najlepiej pasuje do Twojego stylu. Jeden kluczowy punkt: nie przegap czytników RSS i uzyskaj 

wszystkie wiadomości z Twittera. Podczas gdy Twitter może dostarczyć Ci najświeższe wiadomości, 

kanały RSS przyspieszają ogólną moc zbierania wiadomości, pokazując więcej historii w krótszym czasie 

niż jakiekolwiek inne narzędzie. 

Jak wybrać witryny do RSS 

Niezależnie od tego, który czytnik RSS wybierzesz, najważniejszym zadaniem, które musisz wykonać, 

jest wybranie witryn, które odwiedzasz codziennie, gdy szukasz wiadomości. Prawdopodobnie już 

dobrze wiesz, które witryny są liderami rynku w wybranym obszarze tematycznym. Umieść te witryny 

w czytniku wiadomości (lub w czytniku czytników, subskrybuj witryny). Wkrótce odkryjesz, że 

blogosfera jest trafnie nazwana, gdzie istnieje połączona sieć witryn, które obejmują ten sam temat. 



Będą to twoi konkurenci, a to środowisko, w którym będziesz wyróżniał swój własny blog. Jednak 

powierzchowne przeglądanie najlepszych stron nie wystarczy. Twoje poszukiwania idealnych źródeł 

właśnie się rozpoczęły. Będziesz musiał wyjść daleko poza używanie tych samych źródeł, co twoi 

konkurenci. Przeszukaj swój temat i znajdź swoją własną grupę źródeł, które ci się podobają, zgłębiając 

swój obszar wiedzy na temat blogów, które mogą być mniej znane, ale w drodze na górę. Czasami 

niecodzienne źródła mogą dostarczyć Ci potężnych i oryginalnych porad, które nie zostały jeszcze 

pobite na wszystkich innych blogach. Zacznij od określenia, które blogi są Twoimi ulubionymi. 

Następnie postępuj zgodnie z tymi blogami, aby zobaczyć, do których źródeł prowadzą. Następnie 

postępuj zgodnie z witrynami, do których prowadzą te witryny. Powtarzaj w nieskończoność. Piszesz o 

dekoracji wnętrz? Musisz przeczytać blogi techniczne, aby zobaczyć, jakie są najnowsze telewizory. 

Piszesz o jedzeniu? Lepiej też zaprenumeruj blogi alkoholowe i cygarowe. Utwórz konstelację 

informacji, na których możesz polegać codziennie. Możesz także poprosić przyjaciół i 

współpracowników, z których źródeł wiadomości korzystają i lubią korzystać. Poprzez ręczne 

wybieranie źródeł wiadomości i dodawanie ich do listy czytników wiadomości, odkryjesz, że masz 

całkiem sporo blogów i stron internetowych, z których możesz zbierać wiadomości. Poszukiwanie 

najlepszych źródeł będzie ciągłym projektem dla Ciebie. Zauważyliśmy, że najlepsi blogerzy stale 

ulepszają i dodają nowe źródła do swoich list witryn. Budowanie silnej listy witryn dla Twojego kanału 

RSS będzie pouczającym zadaniem. Daje ci poczucie ukształtowania terenu, określa, kim są duże psy i 

kim są zwolennicy. W miarę budowania listy subskrypcji RSS w szczytowym momencie odnawiania, 

utrzymuj ją w tajemnicy, zwłaszcza przed konkurencją. To własna informacja - pilnuj jej swoim życiem. 

Witryny, w których pracowaliśmy, traktują swoje listy tajemnic handlowych witryn, stale udoskonalając 

je do ostrej krawędzi. Nasze absolutnie ulubione źródła wiadomości to strony branżowe, takie jak 

Eurekalert i blogi, które obejmują konkretne tematy. Jeśli czytasz inne blogi, wszystko, co będziesz 

robił, to ciągłe czytanie tych samych historii. Jeśli czytasz źródła branżowe, za każdym razem nauczysz 

się czegoś nowego. Mamy nadzieję, że jeden dzień wkrótce wszystkie witryny, które oceniasz, będą 

dodawać Twoją witrynę do swoich list! Przy okazji, listy mogą być swobodnie wymieniane między 

kolegami, eksportowane z czytników RSS w formacie pliku OPML (Outline Processor Markup 

Language). 

Budowanie swojego kanału RSS 

Pozwólmy polować na tę stronę. Jak zbudować własny plik OPML? Istnieje wiele sposobów korzystania 

z czytnika RSS, ale opracowaliśmy metodę, która zwiększa jego efektywność, grupując witryny w 

hierarchię, w której możemy szybko zdobyć najlepsze historie, a następnie przejść głębiej po tym, jak 

obejmiemy najwięcej ważne historie dnia. Aby ta metoda działała dobrze, musisz najpierw dokładnie 

zapoznać się z najlepszymi źródłami dla danego obszaru tematycznego. Zacznijmy od tych dwóch lub 

trzech witryn, które wybrałeś do swojego kanału RSS jako liderów rynkowych, tych, które 

konsekwentnie przełamują wiadomości i zajmują się Twoim tematem w najbardziej kompleksowy 

sposób. W swoim czytniku RSS zasubskrybuj te najlepsze witryny, a następnie utwórz nowy folder, 

który większość czytników RSS pozwoli Ci (i jeśli twój nie ma, znajdź inny). Nazwij ten folder czymś 

znaczącym, takim jak Top Sites (Charlie nazwał swojego Engagzmodo, po swoich najlepszych stronach 

dla tech), przeciągnij wybrane witryny do folderu, a będziesz gotowy. Teraz, kiedy zaczynasz swój dzień 

roboczy, możesz po prostu wybrać ten najwyższy folder z dwoma najgorętszymi witrynami, a po prawej 

stronie czytnika RSS od razu zobaczysz najlepsze dwadzieścia lub trzydzieści artykułów opublikowanych 

przez te dwie strony od momentu ukończenia dzień wcześniej. Szybko - to pozwoli Ci szybko zapoznać 

się z wszelkimi przełomowymi historiami, zwłaszcza jeśli wybierzesz witryny, które co minutę pozostają 

na szczycie aktualności. Każdy czytnik RSS ma sposób na dodawanie do ulubionych artykułów do 

późniejszego czytania (Digg Reader nazywa to „zapisywaniem” opowiadań), więc wybierz historie, 

które uznasz za wartościowe, a następnie, po zakończeniu wstępnego wyszukiwania historii, możesz 



szybko przynieść lista wybranych elementów jednym kliknięciem. Po określeniu tych dwóch lub trzech 

najlepszych witryn znajdź i zapisz się do następnych dwudziestu pięciu witryn, które okazały się być 

dobrym źródłem historii i wiadomości. Utwórz dla nich oddzielny folder, który będzie Twoją drugą 

grupą wiadomości do skanowania każdego ranka. Po utworzeniu tych dwóch najwyższych poziomów 

utwórz trzecią warstwę kolejnych pięćdziesięciu najbardziej wiarygodnych i wiarygodnych witryn, a 

następnie dolną warstwę z resztą, umieszczając każdą z tych grup również w swoich własnych 

folderach. Za każdym razem, gdy chcesz wiedzieć, jakie są najnowsze historie, kliknij Wszystkie 

elementy, a na górze listy pojawią się najnowsze historie wszystkich witryn w Twoim kanale RSS. 

Twitter 

Nie trzymaj się po prostu Google, gdy szukasz najnowszych wydarzeń, ponieważ Twitter często daje Ci 

bardziej bezpośrednie i ukierunkowane wyniki. Usługa mikroblogowania wykracza daleko poza ludzi 

używających 140 znaków, aby powiedzieć nam, co mają na śniadanie. Teraz jest to gigantyczne forum, 

na którym ludzie wskazują na gorące historie i można je przeszukiwać. Jest to potężny festyn linków w 

czasie rzeczywistym, który pozwala umieścić swoje pałeczki na pulsie ludności. Tak, oto prawie idealne 

narzędzie dla najświeższych blogerów. Sposobem na maksymalne wykorzystanie Twittera jako blogera 

jest atak dwustopniowy. Po pierwsze, musisz podążać za właściwymi ludźmi. Łatwiej to powiedzieć niż 

zrobić, a eksperci Twittera twierdzą, że kurowanie listy osób, które śledzisz na Twitterze, jest czymś, 

nad czym zawsze powinieneś pracować i ewoluować. Według Stephanie Haberman, producenta 

mediów społecznościowych w NBC News, jest to ciągły proces prób i błędów. „Pójdę za kimś, a jeśli nie 

podoba mi się ich rzecz, będę ich śledził” - powiedziała. Robi to od lat, więc ma jedną z najostrzejszych 

list dziennikarzy do naśladowania w branży. Uzbrojona w tę wysoce rozwiniętą listę, Stephanie 

wykorzystała swoją wiedzę jako dziennikarz w Mashable do wielkiej pracy w NBC News. Jak zbudowała 

tę listę? Powiedziała: „Z biegiem czasu to robię, opierając się na moich zainteresowaniach, tym, co 

dzieje się na świecie, i na tym, jak ewoluowały osobiste kanały informacyjne moich poddanych”. Czyta 

wiele wiadomości i uważnie obserwuje, kto na ten temat relacjonuje. Powiedziała: „Jeśli czytam 

historię, która mnie naprawdę interesuje lub czytam o wydarzeniu, które mnie interesuje, sprawdzę 

tego reportera i zobaczę, czy są na Twitterze”. Stałe dodawanie i odejmowanie z jej listy skutkuje 

powstaniem najnowszej grupy reporterów, którzy karmią ją najważniejszymi historiami, wszystko w 

czasie rzeczywistym. Najlepszym sposobem na znalezienie historii na Twitterze jest skorzystanie z 

Twitter Advanced Search, znajdującego się pod adresem search.twitter.com/advanced. To zaskakująco 

potężne narzędzie do przesiewania ogromnych informacji na Twitterze, pomagające znaleźć tę 

poszukiwaną informację. Haberman powiedział: „Jest niesamowicie niewykorzystany. Jeśli przejdziesz 

do Twitter Advanced Search, możesz wyszukiwać absolutnie wszystko. ”Lubi elastyczność 

wyszukiwania zaawansowanego, a zwłaszcza jego obszerne filtry. Powiedziała: „Zamiast po prostu 

wprowadzić termin, możesz wyszukać„ wszystkie te słowa ”,„ to dokładne słowo ”,„ to wyrażenie ”,„ 

te hashtagi ”,„ ten język ”,„ z tych kont ”i „w pobliżu tego miejsca.” Cały czas używam „w pobliżu tego 

miejsca”. Używam go z katastrofami, tornadami, próbując znaleźć nie tylko dziennikarzy, którzy 

tweetują o rzeczach, ale ludzi, którzy tweetują o nich mogą być również przydatny dla, powiedzmy, 

blogera sportowego, który zajmuje się handlem ukochanym graczem. Na przykład powiedzmy, że 

rozgrywający Green Bay Packers Aaron Rodgers został sprzedany do Minnesota Vikings. W tym 

koszmarnym scenariuszu znalazłeś ogromny kontrast w nastrojach fanów, szukając tweetów o Aaron 

Rodgers w promieniu 50 mil od Green Bay, a następnie porównując je z tweetami o Rodgersach w 

promieniu 50 mil od Minneapolis. Zaawansowane wyszukiwanie na Twitterze pozwala nawet znaleźć 

tweety o pozytywnym lub negatywnym nastawieniu. Wyobraź sobie wyniki, które znalazłeś. Brzmi jak 

zadatki na dobry post na blogu, prawda? Twitter staje się tak wszechobecny, że teraz na pierwszy plan 

wysuwają się wiadomości. Ustaw się, aby dowiedzieć się, co dzieje się u ludzi w Twoim blogu, tworząc 

listę Twittera. Działa to jak kanał RSS, z wyjątkiem tego, że jest jeszcze bardziej natychmiastowy. Oprócz 



głównego kanału, Haberman ma dwie przydatne listy. Powiedziała: „Mam jedną listę, którą trzymam 

tylko dla zabawy - to sportowcy. Mam inny, który przechowuję nadawców. ”Ta 500-osobowa lista jest 

podzbiorem 2500 osób, które śledzi. „Wiem, że 500 brzmi dużo, ale mogą to być lokalni mieszkańcy z 

jednego obszaru lub miejscowi ludzie z innego obszaru”. Śledzi newsmakerów, a nie serwisy 

informacyjne. Haberman wskazuje na słabość podążania za punktami informacyjnymi, gdy pojawia się 

wielka historia: „Jeśli utworzysz taką listę multimediów, zobaczysz wiele takich samych tweetów w 

kółko”. Oto jak utworzyć listę na Twitterze, której możesz używać tak, jak w przypadku kanału RSS, 

śledząc najświeższe informacje ze źródeł, którym ufasz. Aby utworzyć listę, najpierw użyj Twitter 

Advanced Search, aby znaleźć luminarzy branżowych, ekspertów i ekspertów w wybranej dziedzinie, 

którzy korzystają z Twittera. Możesz połączyć je wszystkie w łatwo skanowalnej liście na swojej stronie 

głównej na Twitter.com. Wiesz, na swoim koncie na Twitterze. Masz konto na Twitterze, prawda? Jeśli 

nie, zarejestruj się teraz - to nic nie kosztuje. Pod ikoną Ustawienia i sprzęt pomocniczy kliknij Listy, a 

następnie wybierz Utwórz listę. Nazwij swoją listę i zdecyduj, czy chcesz, aby była publiczna czy 

prywatna. W takim przypadku kliknij opcję Prywatne, ponieważ nie chcesz, aby konkurenci blogujący 

widzieli Twoją listę źródeł, prawnie zastrzeżonego zasobu, którego chcesz pilnie strzec. Nazwij swoją 

listę, a następnie zacznij ją wypełniać publikacjami, stronami internetowymi, potencjalnymi osobami i 

ekspertami, których znalazłeś. Możesz być zaskoczony liczbą publikacji publikujących linki do każdego 

z ich artykułów, każdego dnia. Możesz wyszukiwać firmy i osoby, które chcesz dodać do listy, lub 

możesz dodawać osoby z dowolnej strony profilowej. W tym przykładzie chcielibyśmy dodać do naszej 

listy popularną stronę Tech Engadget, więc przeszukaliśmy Engadget ze strony głównej Twittera, 

poszliśmy na stronę profidiową Engadget, kliknęliśmy listę rozwijaną „działania użytkownika” na po 

lewej stronie „Obserwuj”, a następnie klikneliśmy „Dodaj lub usuń z list.? Pojawi się okno „twoje listy”, 

w którym wybieramy naszą nową listę, Bloggers Boot Camp. Engadget zajmie swoje miejsce wśród 

innych wybranych przez nas źródeł. Aby skorzystać z naszej nowej listy, wystarczy wrócić do strony 

głównej Twittera, kliknąć kartę „Ja”, kliknąć Listy i wybrać właśnie utworzoną listę. Oto niestandardowa 

kolejka skwierczących opowieści, wybrana specjalnie przez ciebie zgodnie z twoim zainteresowaniem. 

Oczywiście twoja lista jest tak potężna, jak źródła, które dodałeś, więc poświęć trochę czasu na kurację 

i dopracowanie swojej listy, a to spłaci ci wiele razy. Używaj mądrze listy, a wkrótce ludzie będą 

dodawać Cię do swoich list na Twitterze. Jak zapewne już zdajesz sobie sprawę, Twitter jest również 

skutecznym sposobem na promowanie własnych historii, a my pokażemy Ci, jak później wykorzystać 

tę potęgę mikroblogowania w pełnym zakresie 

LinkedIn 

Jednym z naszych ulubionych źródeł informacji są grupy LinkedIn. Wielu specjalistów tworzy grupy ad 

hoc w Internecie - producenci UAV, dziennikarze, dekoratorzy wnętrz - oraz zamieszczają wiadomości 

i oferty pracy. Te grupy umożliwiają zbieranie źródeł bezpośrednio z branży, którą Cię interesują, i 

sprawdzanie, o czym lubią czytać. Pomyśl o tym jak o ściągawce dla swojej niszy. Przejdź do 

www.linkedin.com/myGroups, aby rozpocząć dodawanie grup do swojego konta. Wyszukuj 

interesujące tematy i dodawaj je. Niektóre grupy wymagają, aby moderator Cię zatwierdził, ale 

zazwyczaj nie stanowi to problemu. W ciągu kilku sekund możesz uzyskać fascynujący wgląd w swoją 

niszę. 

Agregatory, takie jak Google News 

Dobrym punktem wyjścia dla wielkich opowieści jest odwiedzenie ogromnych agregatorów 

wiadomości dnia, w tym takich nazw jak Google i Yahoo. Możesz wyszukać preferowany obszar 

tematyczny lub subskrybować kanały RSS tych gigantów, zawężając je do obszaru zainteresowań. Na 

przykład, możesz zarejestrować się w kanale RSS z nowościami technologicznymi i naukowymi w 

Google i codziennie czytać wyniki w swoim czytniku RSS wraz z innymi źródłami wiadomości. Możesz 



też zarejestrować się za pomocą Google Alerts, gdzie otrzymasz bezpłatne aktualizacje e-mailowe 

odpowiednich wyników Google pasujących do Twojego tematu lub słów kluczowych. Kiedy szukamy 

listy surowych informacji prasowych, jedną z naszych najbardziej przydatnych usług jest 

BusinessWire.com. Jeśli zarejestrujesz się w bezpłatnej wiadomości PressPass, możesz określić, o 

których obszarach chcesz usłyszeć. Następnie otrzymasz listę komunikatów prasowych specjalnie 

dostosowanych do Twoich interesujących Cię tematów. Oczywiście komunikaty prasowe to tylko garść 

wypowiedzi korporacyjnych, ale jest to punkt wyjścia do informacji, a odpowiedzialni agenci PR są 

zazwyczaj wymienieni. 

Google Trends 

Innym skutecznym sposobem na wprowadzenie impulsu w puls Internetu jest sprawdzenie Google 

Trends. Regularnie sprawdzaj Google Trends, dzięki czemu uzyskasz zaawansowane wskazówki na 

temat tego, czego ludzie szukają w największej na świecie wyszukiwarce. Jeśli chcesz dać swoim 

czytelnikom to, czego chcą, spójrz na listę trendów Google w wyszukiwaniach gorących, a znajdziesz 

to, czego szukają. Za każdym razem, gdy zobaczymy gorący termin wyszukiwania, który znajduje się w 

naszym obszarze tematycznym, napiszemy o nim post, który zazwyczaj działa dobrze. Ta możliwość 

jest dobrym powodem, aby przyzwyczaić się do sprawdzania trendów Google na początku każdego 

dnia i często w ciągu dnia. 

Więcej źródeł: Informacje prasowe od  ludzi z PR  

Duży procent oryginalnych wiadomości jest generowany po raz pierwszy w komunikatach prasowych, 

napisanych przez specjalistów ds. Public relations (PR) zatrudnionych przez różnego rodzaju firmy i 

osoby prywatne, duże i małe. Po nawiązaniu licznych kontaktów w wybranym polu otrzymasz znacznie 

więcej komunikatów prasowych niż byś chciał. Ale najpierw nie otrzymasz żadnego. Musisz gdzieś 

zacząć, więc szukaj na stronach internetowych kontaktów prasowych. Prawie każda firma ma strefę 

prasową - idź tam i skontaktuj się z personelem prasowym tej organizacji. Wyślij im krótki e-mail, 

przedstawiając się i prosząc o umieszczenie Cię na liście kontaktów, aby otrzymywać najnowsze 

informacje prasowe. Są prawie zawsze zadowoleni z spełnienia prośby, a zanim się zorientujesz, 

otrzymasz mnóstwo informacji z pierwszej ręki (ale często przekwitłych, propagandowych, nudnych i 

hiperbolicznych) o wybranych firmach. Odkryjesz, że ludzie w świecie public relations są wychodzący i 

towarzyscy, bardziej niż szczęśliwi, że mogą Cię umieścić na swoich listach e-mailowych. Gdy 

otrzymujesz odpowiedzi od osób prasowych i w inny sposób odkrywasz, z jakimi osobami 

odpowiedzialnymi za kontakty publiczne i marketingowe są powiązane, z którymi firmami, umieszczasz 

je na swojej liście kontaktów (masz sekcję Moje kontakty w oprogramowaniu pocztowym, prawda?) I 

zapomnij skojarzyć dowolną nazwę Osoba PR z firmą, dla której pracuje. Pamiętaj, aby korzystać z 

oprogramowania do kontaktów, które jest zawsze dostępne na komputerze i telefonie komórkowym, 

i które można łatwo przeszukiwać i szybko zaktualizować. W tym celu lubimy korzystać z obszaru 

Kontakty Gmaila, ponieważ jest on tak łatwy do przeszukiwania i wszechobecny na wszystkich 

komputerach i smartfonach podłączonych do sieci. Kontynuując budowanie tych kontaktów 

prasowych, ta baza danych stanie się jednym z najcenniejszych zasobów. Nawiasem mówiąc, ponieważ 

te informacje są tak cenne, pamiętaj, aby utworzyć kopię zapasową baz danych w chmurze na nośniku 

pamięci, który możesz trzymać w rękach. Znalezienie tych kontaktów prasowych poprzez 

przeszukiwanie stron internetowych jest pierwszym krokiem, ale są łatwiejsze sposoby na znalezienie 

informacji prasowych, które zazwyczaj zawierają informacje kontaktowe na końcu dokumentu. 

Każdego dnia w sieci pojawia się mnóstwo komunikatów prasowych. Możesz je znaleźć w serwisach 

takich jak PR Newswire i Business Wire, które pozwolą Ci na codzienne rejestrowanie informacji 

prasowych w wybranym przez Ciebie obszarze, dostarczanych bezpłatnie na Twój adres e-mail. Po 

uruchomieniu strumienia komunikatów prasowych na swój sposób możesz chcieć, aby nie było tak 



wielu osób przychodzących codziennie. Jednak te informacje prasowe pomogą Ci skontaktować się z 

osobami, które tworzą wiadomości, a często szybki telefon lub e-mail może odkryć dodatkowe 

informacje i natychmiast uzyskać odpowiedzi na pytania. Tutaj zaczynają się wiadomości, a nie gdzie 

się kończą. 

Konferencje / Targi 

Jednym z najlepszych źródeł oryginalnych opowiadań jest targi branżowe lub konferencja branżowa. 

Jest to najbardziej bogate w cele środowisko na świecie dla blogerów, ponieważ jest pełne 

producentów, menedżerów produktów, wynalazców, analityków i przedsiębiorców. Dążeniem do tych 

źródeł są rzesze innych dziennikarzy i blogerów takich jak Ty, wszyscy zainteresowani gromadzeniem 

oryginalnych informacji od tych, którzy są odpowiedzialni za produkty i usługi, o których piszą na co 

dzień. Większe wydarzenia, takie jak Consumer Electronics Show (CES), są tak duże, że jeśli Twój rytm 

to elektronika użytkowa, Twój kubek się skończy. Odbywający się w styczniu w Las Vegas CES przyciąga 

tak wiele tysięcy firm i setek tysięcy uczestników, że niemal niemożliwe jest ich pokrycie. Istnieje wiele 

takich targów. Przy tak dużym wydarzeniu musisz zawęzić zakres, określając firmy, które najbardziej 

interesują Cię przed rozpoczęciem programu. Ta lista będzie oczywiście podlegać wielu zmianom, ale 

przynajmniej będziesz miał punkt wyjścia. Zwróć szczególną uwagę na buzz przed koncertem 

(skorzystaj z nowych umiejętności wyszukiwania na Twitterze), a dowiesz się, które firmy będą 

najbardziej warte Twojej uwagi. Jednocześnie bądź czujny na niespodzianki. Potem są mniejsze pokazy, 

takie jak JCK, pokaz biżuterii w Las Vegas. Lub różne pokazy domowe i materiałowe w Nowym Jorku i 

Europie. Lub pokazy telefonów komórkowych w Orlando i Barcelonie. Lub pokazy samochodowe w 

większości dużych miast. Lista jest długa i wyczerpująca, ale pamiętaj, aby ocenić, które wydarzenia 

będą najbardziej sensowne dla ciebie jako pisarza. Uczestnictwo w tych pokazach jest kosztowne i 

czasochłonne, a jeśli nie prowadzisz jeszcze swojego blogu, być może będziesz musiał wziąć wolne od 

pracy. Wybierz mądrze przed zakupem biletu do Outer Nowheresville obejmie Wschodni Seaboard's 

Mid-Sized Quilting i Canning Festival, gdy główne wydarzenie Quilting and Canning w Las Vegas może 

być lepszą okazją i znacznie lepszym źródłem wiadomości i informacji. 

Jak decydujesz, co warto odwiedzić? Oto, gdzie twoje wcześniejsze prace związane z budowaniem sieci 

przedstawicieli PR mogą się opłacić. Zwróć uwagę na wczesne komunikaty prasowe przed kluczowymi 

targami, a jeśli coś wygląda jak wielka historia, która zainteresuje twoich czytelników, umów się z firmą 

na spotkanie. Nie ma substytutu doświadczenia z pierwszej ręki, osobistych rozmów i praktycznej 

oceny nowych produktów, które zdobędziesz na targach. Co więcej, możesz spotkać się z firmami lub 

dziennikarzami w salach konferencyjnych, które są dołączone do targów lub poza nimi w 

apartamentach hotelowych. Tutaj masz szansę dowiedzieć się więcej o produktach, o których piszesz. 

Należy jednak uważać na przyjmowanie spotkań poza miejscem, które mogą marnować dużo cennego 

czasu, jeśli nie ma nowego produktu lub ekscytującej historii do pokrycia. Na mniejszych targach często 

można znaleźć tematy dla postów, o których nikt wcześniej nie myślał. Te mniejsze spotkania są albo 

samodzielnymi wydarzeniami, albo organizowane mniej więcej w tym samym czasie, w którym główne 

targi są podzbiorem tego, co dzieje się na gigantycznym parkiecie. Zauważyliśmy, że głównym 

wyzwaniem tych mniejszych imprez jest rozpoznanie, które produkty są nowe, a które już od jakiegoś 

czasu. Wyzwaniem jest także sprawdzenie, kiedy wiele z wystawionych produktów i prototypów 

rzeczywiście stanie się dostępne dla konsumentów. Vaporware obfituje. Bądź ostrożny. Zbyt często 

jest to mała gra, w której wystawcy grają z ludźmi prasy i blogerami, próbując przekonać ich, że produkt 

jest prawdziwy, gdy nie jest, lub że produkt jest nowy, gdy ma lata. Twoim zadaniem jest wiedzieć, 

kiedy coś jest nowe, ale jest tak wiele dostępnych produktów, że nie można nadążyć za tym wszystkim. 

Zadawać dużo pytań. Czy powinieneś poprosić o przepustki do tych wydarzeń? Jasne, jeśli jesteś dobrze 

ugruntowany. Mniejsze blogi są teraz częścią cyklu informacyjnego, a te wydarzenia wymagają tak 



dużej ekspozycji. Jak to możliwe. To nie znaczy, że zawsze otrzymasz przepustkę do prasy, ale nigdy nie 

boli pytać. Zanim przejdziesz na targi, pamiętaj, aby mieć przy sobie wysokiej jakości wizytówki, w 

widocznym miejscu wyświetlać logo swojego bloga, swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer 

telefonu (chociaż wielu blogerów lubi obecnie odkładać numer telefonu, ograniczając śmieciowe 

rozmowy do minimum). Częścią misji na targach lub konferencji jest zebranie jak największej liczby 

wizytówek i jednoczesne rozdanie tylu własnych. Jeśli nie pracujesz dla firmy, która dostarcza 

wizytówki, zdobądź własną. Znaleźliśmy najlepszą ofertę na wizytówki w Vistaprint.com lub 

MooCards.com, ale nie korzystaj z bezpłatnych wizytówek, które mają logo drukarki na odwrocie - źle 

odzwierciedlają Twój profesjonalizm. Jednak za niewielkie pieniądze możesz zdobyć setki wizytówek, 

które wyglądają jak pierwsze. Sugerujemy użycie jakości 100 funtów. papier z błyszczącym frontem i 

matowym tyłem, nadając grafice logo prezentację supersharp. Kontrast tekstury pomiędzy przodem a 

tyłem ułatwia ich szybkie chwytanie. 

Obiady i wydarzenia 

Gdy poznasz więcej osób z PR i urzędników firmowych, będziesz zaproszony na specjalne kolacje 

prasowe, a także różne wydarzenia z muzyką i alkoholem. Jest to żyzny grunt dla wykorzenienia 

istotnych informacji w tle. Czasami, jeśli masz szczęście, usłyszysz podpowiedzi o nadchodzących 

produktach lub usługach, które mogą fascynować Twoich czytelników. Te hybrydyczne i czasami 

intymne spotkania są połączeniem spotkań towarzyskich i spotkań biznesowych, ale mogą służyć celom 

związania między tobą a firmą, którą obejmujesz (ale nie zbliżaj się zbytnio - pamiętaj, że jesteś 

strażnikiem, a nie piesek salonowy). Zwróć szczególną uwagę na niezapisane opinie, oświadczenia lub 

informacje. Nawet jeśli nie możesz od razu o nich napisać, niektóre z najcenniejszych rzeczy, które 

usłyszysz, są niedostępne, dając Ci wyobrażenie o tym, co firma ma na myśli i w jakim kierunku zmierza. 

Pamiętaj, aby uszanować wszelkie informacje, które nie są rejestrowane, a to pomoże ci zbudować 

zaufanie wśród tych osób, które mogą dać ci późniejsze informacje. Żeby było jasne, nie ma czegoś 

takiego jak „poza płytą”, chociaż tradycja pobierania informacji, a nie pisania o tym, lub drukowania 

bez wyraźnej atrybucji, istnieje przez większość ostatnich pięćdziesięciu lat. Każdy, kto mówi 

reporterowi, to uczciwa gra, zwłaszcza w świecie blogów. Jeśli jednak nadużyjesz przywileju, który daje 

ci ufanie źródłom, możesz znaleźć się z dala od wewnętrznego kręgu i w gorącej wodzie. Jeśli zgodzisz 

się nie pisać o czymś, trzymaj się swojej obietnicy. Powiedzieć prawdę. Dziennikarstwo to 

dżentelmeńska lub gentlewoman - zgoda na mówienie prawdy, nie tylko w twoich pismach, ale także 

w twoich kontaktach z twoimi źródłami. Musisz zdobyć ich zaufanie. Nadużywaj tego na własne ryzyko. 

Inne bardziej skomplikowane wydarzenia są często nazywane „imprezami”, ale jest to mylące 

określenie. 

Podczas gdy te spotkania mogą również stanowić dobrą okazję do poznania urzędników firmy i 

nawiązania kontaktów towarzyskich z niektórymi kolegami, często są stratą czasu. Wiele najbardziej 

wymyślnych wydarzeń organizowanych przez duże firmy jest wykonywanych w celu uchwycenia 

korporacyjnego nosa w konkursie i masowania ego najlepszych urzędników firmy. „Jesteśmy wielcy i 

możemy wydać dużo pieniędzy na tego rodzaju śmieci”, to oświadczenie z tych wieczornych imprez 

odbywających się w drogich miejscach. Uważnie rozważ, czy warto poświęcić czas, aby stać się 

dodatkiem teatralnym w tych dramatach korporacyjnych. 

Tipsters 

Gdy zaczniesz od początku, nie otrzymasz potoku z porad w skrzynce odbiorczej. Ale jeśli w widoczny 

sposób wyświetlisz link do typerów, w miarę wzrostu witryny zauważysz niewielką ilość informacji, 

która zacznie znajdować się w e-mailu. Wyzwaniem z tymi wskazówkami jest oddzielenie faktów od 

faktów. Za każdą wskazówkę pokazującą zdjęcia szpiegowskie następnego iPhone'a, istnieją setki 



innych mniejszych importów. Za każdym razem, gdy otrzymasz wskazówkę, która może zawierać jądro 

prawdy, zbadaj ją dokładnie, zadaj wiele pytań i sonduj jak najgłębiej, a może będziesz miał szczęście, 

by wymyślić miarkę roku. 

Ostrożnie tu jednak biegnij, ponieważ wiele wskazówek to tylko pogłoski, pogłoski lub sprzeczki z 

konkurentami. Jeśli codziennie otrzymujesz wiele przydatnych porad, gratulacje - dotarłeś na szczyt 

świata blogów. Z naszych doświadczeń z Gizmodo wynika, że duży odsetek naszych największych i 

najbardziej oryginalnych historii pochodzi z porad wewnętrznych. Z Mashable z jakiegoś powodu nasz 

tipbox zwykle zawierał znacznie wyższy procent bezużytecznych boisk, ale wciąż okazjonalnie istniał 

samorodek złota. Jednak twoim celem jest zdobycie jak największej liczby porad, nawet jeśli duży 

odsetek z nich bez tchu powie Ci, „The Apple Store jest wyłączony!”. Zawsze zachęcaj swoich 

czytelników do wysyłania ci wskazówek, a ponieważ twój blog powiększa się i rośnie , możesz mieć 

szczęście, że otrzymasz cenne informacje z pierwszej ręki. 

Radzenie sobie z ludźmi PR  

To nieuniknione: podróżujesz, publikujesz treści, zdobywasz popularność, a nagle zachwycający PR-

owcy chcą nagiąć ucho na temat nowego produktu lub usługi. Chcą wysyłać darmowe rzeczy na swój 

sposób; chcą, żebyś pisał o swoich klientach. Kiedy już osiągniesz ten szczyt, bądź ostrożny. Nie 

przyjaźnisz się z tymi firmami - jesteś bardziej przyjacielskim strażnikiem, pilnując ich dla swoich 

czytelników. Więc nie, ludzie PR nie są tak naprawdę twoimi przyjaciółmi, ale też nie są twoimi 

przeciwnikami. Musisz napisać o firmie, w której pracują, ale potrzebujesz ich także, aby uzyskać 

informacje i porozmawiać z twórcami firmy. Istnieje wyjątkowa relacja między dziennikarzami a 

osobami z PR, a szefowa firmy PR czasami ukrywa się za tymi przedstawicielami, a ty zawsze stajesz w 

obronie swoich czytelników. 

Ten dziwny związek wymaga trochę przyzwyczajenia. Wydaje się, że wszyscy ludzie z PR cię kochają i 

mogą, ale w rzeczywistości boją się ciebie. Boją się tego, co możesz napisać. Wiedzą, że możesz dać im 

najbardziej wartościową rzecz, której szukają, pozytywną recenzję na swojej stronie lub blogu. Dla nich 

jesteście tym, co nazywają „niekontrolowanymi mediami”, w przeciwieństwie do reklamy, którą 

całkowicie kontrolują. Złoto, które możesz im przekazać, jest dobrze uzasadnioną i rzetelną oceną, 

która pokazuje ich produkt w pozytywnym świetle. Ale jeśli negatywnie przejrzysz swój produkt, może 

to oznaczać zasłony dla ich perspektyw sprzedaży wielu z nich. W tej transakcji przegrywają, ale twoi 

czytelnicy wygrywają: ostrzegłeś czytelników o kiepskim produkcie lub usłudze, ratując ich przed 

światami smutku. Ładnie. Pod tą delikatną relacją z firmami i ich agentami PR waszym zadaniem jest 

budowanie osobistej wiarygodności, aby czytelnicy zaufali wam i uwierzyli w to, co piszesz. Przyjazny 

kontakt z przedstawicielami PR pomoże Ci w odpowiednim czasie uzyskać potrzebne informacje. Ale 

może też przesadzić, gdy staniesz się tak bliskim przyjacielem osoby PR, że czujesz, że narażasz na 

niebezpieczeństwo osobiste relacje, pisząc coś negatywnego na temat firmy. Zachowaj dystans. Dopóki 

pamiętasz, że doświadczasz tych produktów i prezentacji z korzyścią dla swoich czytelników, wszystko 

będzie dobrze. 

Przejrzyj jednostki 

Istnieje szkoła myślenia, która mówi, że kiedy produkt został już przejrzany przez wiele blogów, nie ma 

sensu go również recenzować. Jeśli jednak rozwijasz relację zaufania z czytelnikami, prawdopodobnie 

będą chcieli przeczytać o Twojej opinii na temat tego gadżetu, produktu lub usługi. Ta recenzja nie 

będzie zbędna, jeśli splotsz własne doświadczenia, opinie, opinie i perspektywy. 

Czy warto to przejrzeć? 



Nawet jeśli konkretna opinia może stanowić dla Ciebie dużo pracy i może nie wydawać się, że uzyskasz 

więcej odsłon niż zwykłe posty, robienie recenzji zwiększa prestiż Twojej witryny, sprawia, że czytelnicy 

wracają po więcej, i pokazuje, że jesteś pisarzem ze swoim ręce na najgorętsze produkty. Dowiesz się 

dużo więcej o produktach, gdy sam ich używasz. Dowiesz się, o czym mówisz. Przyda się to szczególnie, 

gdy chcesz porównać tę pozycję z konkurentami. Nie możesz przejrzeć wszystkiego, ale pomyśl o tym 

w ten sposób: nie musisz sprawdzać wszystkiego. Jeśli pójdziesz na taniec i powiesz, że w ogóle nie 

będziesz tańczyć, chyba że będziesz mógł tańczyć z każdym facetem lub galem w pokoju, nie będziesz 

dużo tańczyć. Zapomnij, że! Przejrzyj każdy godny produkt lub usługę, którą możesz znaleźć, a twoi 

czytelnicy będą ci za to dziękować. Będziesz bardziej kompetentny i oni też. 

Jak przeglądać jednostki 

Oczywiście chciałbyś przejrzeć rzeczy, ale jak u licha kupujesz produkty lub usługi bez ich sprawdzania? 

Witamy w dziale przeglądu, w przykładowej prasie gratisy, dzięki którym możesz zrobić oryginalne 

badania i zgłosić swoim czytelnikom swoje pierwsze doświadczenia. Nawiązując kontakt z różnymi 

przedstawicielami prasy, zaczną oni oferować recenzje nowych produktów. Jeśli nie, zapytaj. Bądź 

asertywny. W miarę wzrostu witryny i uzyskiwania czytelnictwa i wiarygodności łatwiej będzie 

przekonać firmy do rozstania się z próbkami recenzji. Przede wszystkim pomaga zapewnić firmie 

uczciwość w opiniach, podkreśla rosnącą liczbę czytelników na swojej stronie i obiecuje niezwłocznie 

zwrócić jednostki recenzujące 

Przejrzyj go lub nie - Pan It lub Skip It? 

Czasami otrzymasz produkty o wątpliwej wartości. Potem masz dylemat: czy powinieneś wysłać ten 

produkt do piekła, dając mu strasznie negatywną opinię? Zaletą tego scenariusza jest to, że będziesz 

ostrzegał czytelników, by oszczędzali pieniądze i czas, co jest cenną usługą, która może zwiększyć 

wartość Twojego bloga. Z drugiej strony jest takie stare powiedzenie o tym, jak „każda prasa jest 

dobra”, co oznacza, że nawet wspomnienie tego produktu będzie jego własnym rodzajem promocji, 

dobrym argumentem przeciwko jego przeglądowi. Z naszego doświadczenia wynika, że było to trudne 

zadanie. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli produkt jest tak wszechobecny, wysoce oczekiwany i dobrze znany, 

że większość ludzi słyszała o nim lub jego marce, dobrym pomysłem jest rozkoszowanie się tym, że 

dostałeś w swoje ręce i szczerze i uczciwie go krytykować lub chwalić. Ale jeśli jest to jakiś tani gadżet, 

na którym niewielu ludzi dba, jaki jest sens trzymania go i rozbijania go na kawałki jak piñata? 

Przeczytane negatywne recenzje mogą być fajne (i pisać), więc nie chcesz ich eliminować całkowicie, 

ale nie chcesz, aby wszystkie opinie były negatywne, chyba że jest to szczególny rodzaj witryny, którą 

planujesz. 

Czy powinienem zwrócić recenzję jednostek? 

Omawiamy to szeroko w rozdziale Etyka, ale zasada jest taka, że im więcej rzeczy powrócisz do PR-ów 

w odpowiednim czasie, tym większa szansa na otrzymanie większej liczby jednostek recenzji. 

Blogowanie nie jest sposobem na uzyskanie darmowych śmieci. Czasami zdobycie piwa koozie lub 

klucza USB jest dobrym efektem ubocznym bycia blogerem, ale nie powinno to być twoją podstawową 

misją, aby uzyskać jak najwięcej łupów. 

Zbieranie kolejnych wiadomości 

Nie musisz polegać tylko na komputerze i Internecie, aby znaleźć wiadomości. Większość blogerów i 

dziennikarzy, z którymi rywalizujesz, ogłasza wszystkie swoje historie w sieci, więc sprytnym sposobem 

na ich pokonanie jest wyjście w świat rzeczywisty i znalezienie wiadomości. Jeśli piszesz o produktach, 

na przykład, szukaj rzeczy, które ludzie robią z tymi produktami. Jeśli piszesz o rodzicielstwie, 



porozmawiaj z rodzicami i ekspertami ds. Rodzicielstwa, publicznie obserwuj techniki rodzicielskie, 

korzystaj z własnych doświadczeń rodzicielskich i pisz o nich. Doświadczenie z pierwszej ręki jest często 

wyjątkowe i cenne, a historie pochodzą z najbardziej nieprawdopodobnych miejsc. Więc wyjdź, znajdź 

wiadomości i włącz swoje osobiste doświadczenia do swojego pisania. 

Dziesięć pytań, które należy zadać przed wysłaniem 

Jest to jedyna umiejętność, którą musisz uzyskać. Jeśli tego nie zauważysz, zawiedziesz. W końcu, jeśli 

konsekwentnie wybierasz historie, żaden z użytkowników Twojej witryny nie jest zainteresowany 

czytaniem, prawdopodobnie nie wrócą po więcej. Zanim zdecydujesz się napisać historię, pomyśl o 

tym: Dlaczego moi czytelnicy przychodzą na moją stronę? Prawdopodobnie szukają różnorodności, 

nowości i rozrywki w swoim życiu. Chcą być zaręczeni. Musisz więc mieć pewność, że każdy napisany 

post ma wartość rozrywkową. To nie znaczy, że musisz być komikiem. To po prostu oznacza, że musisz 

łaskotać nowości i różnorodności jonów niemal każdego czytelnika. To proces wyboru historii jest 

skomplikowany i zmienia się z dnia na dzień,  ale jesteśmy tutaj, aby pomóc. Wyselekcjonowaliśmy 

Twoje historie do listy pytań, które musisz sobie zadać, zanim zaczniesz je publikować. 

1. Czy to nowe? 

Jest dobry powód, dla którego nazywa się to „wiadomościami”. Czytelnicy będą oczekiwać 

najnowszych produktów, usług i zdarzeń. Jeśli jesteś w świecie technologii, publikowanie informacji o 

starym produkcie, który scharakteryzujesz jako nowy, zaszkodzi Twojej wiarygodności, pokazując 

czytelnikom, że nie wiesz, co jest stare i co jest nowe. Sprawdź uważnie, czy produkt jest rzeczywiście 

nowy, a to nie jest takie proste, jak się wydaje, ponieważ, jak ostrzegaliśmy, pracownicy PR i zbyt duże 

firmy często starają się scharakteryzować starsze produkty jako nowe. Przykład: „Ray Dolby, ojciec 

nowoczesnej redukcji szumów, zmarł w wieku 80 lat” Ray Dolby, twórca systemu redukcji szumów 

Dolby, który zrewolucjonizował nagrywanie, zmarł 12 września 2013 r. 

(Http://techcrunch.com/2013/09 / 17 / ray-dolby-ojciec-nowoczesnej-redukcji szumów-dead-at-80 /) 

2. Czy jest w tym coś fascynującego i innego? 

Ludzie są zainteresowani nowymi sytuacjami i produktami, a jeśli nigdy nie widzieliście czegoś 

podobnego do przedmiotu, który rozważacie, może to być wystarczający powód, aby go opublikować. 

Porozmawiaj o tym, dlaczego jest to przełomowe, co nowego w tym i co myślisz o jego implikacjach na 

przyszłość. 

Przykład: „Twoja gra planszowa jest w mojej grze wideo: namacalna gra miesza rzeczywistą i wirtualną” 

Co dostajesz, kiedy umieszczasz parę maniaków gier planszowych, którzy pracowali razem w NVIDIA, 

Google, LucasArts i Ubisoft razem w tym samym pokoju ? 

(http://techcrunch.com/2013/09/10/your-board-game-is-in-my-videogame-tangible-play-mixes-the-

real-and-virtual/) 

3. Czy ktoś naprawdę dba o to? 

Kiedy zadajesz pytanie „Dlaczego powinienem się przejmować?”, Czy masz dobrą odpowiedź? Wielu 

sceptycznych czytelników myśli o tym frazie, czytając każdy z twoich postów na blogu: „Dlaczego 

miałbym się tym przejmować? Dlaczego miałbym się tym przejmować? ”. Po zeskanowaniu możliwości 

dnia, zawsze zadaj sobie to pytanie. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi, przejdź dalej - nie ma tu nic 

do zobaczenia. 

Przykład: „Odświeżanie Bing przynosi nowe logo, więcej” Rzut oka „Informacje z kartami i informacje 

od znajomych” Wyszukiwarka Microsoftu wciąż podnosi poprzeczkę, ścigając Google, a niektóre nowe 



funkcje Bing dodają lub ulepszają szukaj w bardzo znajomy sposób. 

(www.engadget.com/2013/09/17/bing-logo-refresh-newfeatures/) 

4. Czy jest w tym coś zabawnego, dziwacznego lub niewiarygodnego? 

Niektóre wątki fabularne są wspaniałymi gagami widokowymi, z wbudowanym humorem, który 

sprawi, że czytelnicy będą się śmiać, gdy opowiesz im historię lub pokażesz zdjęcie. Czasami 

potrzebnych jest kilka słów na te humorystyczne i szalone historie. Przykład: „Hilarious iPhone 5S 

uruchamia parodię na prawdę”. Gdy buzz osiąga gorączkowe tempo w porównaniu z uruchomieniem 

iPhone'a 5S zaledwie kilka dni temu, Matthias i J-Fred mogli natknąć się na jakąś prawdę w tym 

parodyjnym wideo. (www.charliewhite.net/2013/09/iphone-5s-launch/) 

5. Czy miałeś osobiste doświadczenia z tym? 

Oto Twoja szansa na powiązanie własnych unikalnych doświadczeń. To złoto, które musisz wydobyć - 

swoje własne obserwacje, osądy i bezpośrednie opinie na temat twojego tematu. Wznieś się ponad 

tłum, który jest zajęty przepisywaniem komunikatów prasowych i pisaniem kont używanych, i 

porozmawiaj o tym, czego się nauczyłeś, z pierwszej ręki na temat wybranego tematu. Zmaksymalizuj 

swoje osobiste doświadczenia z dziedziną, o której piszesz, a będziesz o wiele lepszym blogerem. 

Przykład: „iOS 7 sprawia, że mój iPhone 5 jest zupełnie nowy [PRZEGLĄD]” Nawet jeśli w tym tygodniu 

nie kupisz nowego iPhone'a, poczujesz się, jakbyś dokonał aktualizacji do iOS 7. 

(www.charliewhite.net/ 2013/09 / ios-7-review /) 

6. Czy dostępna jest dobra grafika lub zdjęcie? 

Czasami nawet taka historia będzie zwycięska, jeśli znajdziesz interesującą grafikę. Większość 

czytelników jest skimmerem, a fascynujące zdjęcie przyciągnie ich wzrok do historii i sprawi, że 

natychmiast się w nią zaangażują, gdzie rozmazany strzał lub mała grafika wielkości ikony mogą nie  

przyciągnąć ich uwagi wystarczająco. Oprócz nagłówka, jakość grafiki jest jednym z głównych 

czynników przyciągania czytelników do pracy. Zauważyliśmy, że duża grafika z większym 

prawdopodobieństwem przyciągnie zainteresowanie użytkowników odkrywczego silnika 

StumbleUpon, którzy z większym prawdopodobieństwem zostaną wciągnięci do twojego postu - i 

ostatecznie klikną przycisk „Kciuki w górę” - jeśli jest przekonujący obraz na szczyt twojego postu. 

Przykład: „Smartfony zostawiają wczorajsze superkomputery w kurzu 

[INFOGRAFIKA] ”Czy masz pojęcie, jak potężny jest ten smartfon w kieszeni? (www.char 

liewhite.net/2013/09/smartphones-vs-supercomputers/) 

7. Czy wszyscy na świecie się tym zajmują? 

Kiedy pojawią się ważne historie (takie jak wydanie następnego iPhone'a), wszyscy będą o tym pisać, 

a jeśli piszesz o gadżetach, też to zrobisz. Jeśli jednak istnieje niewielki temat gadżetu lub wątku, o 

którym wszyscy piszą, a tak naprawdę nie masz nic więcej do dodania do rozmowy, pomiń go. Nie 

pozwól jednak, aby to, co inne blogi opisywały, dyktowały, co ukryjesz. Pamiętaj, że Twoi czytelnicy nie 

skanują setek blogów takich jak Ty. Zobacz sytuację z punktu widzenia swoich czytelników - czy chcą 

usłyszeć, co masz do powiedzenia na temat tego produktu? Jeśli jesteś dobrym blogerem, odpowiedź 

brzmi prawdopodobnie tak. Przykład: „NSA może odczytać niektóre zaszyfrowane pliki Tor Traffic” 

Ekspert ds. Bezpieczeństwa Robert Graham przeprowadził trochę badań i postów, że standard 

szyfrowania używany przez wcześniejsze wersje „bezpiecznego” protokołu Tora jest prawdopodobnie 

niezabezpieczony i czytelny dla NSA. (http: // techcrunch.com/2013/09/07 / the-nsa-can-read-some-

encrypted-tortraffic/) 



8. Czy to pierwszy na świecie, czy rekordowy? 

Ludzie są zachwyceni czymś, czego wcześniej nie widzieli, a znalezienie czegoś, co jest pierwsze na 

świecie, najszybsze, najbardziej szalone, najwyższe, najstarsze, najmniejsze itp. Może być na tyle 

interesujące, aby uchwycić tłum czytelników. Pomyśl, coś, co jest najlepsze na świecie! Jak oni się na 

tym opierają? Przykład: „Sharp prezentuje pierwszy na świecie certyfikowany przez THX Ultra HDTV” 

Ultra HDTV staje się coraz tańszy, a Sharp odegrał swoją rolę w środę, prezentując 70-calowy telewizor 

ultra-HD z certyfikatem THX za 8000 USD. (http://mashable.com/2013/06/26/sharp-ultra-hdtv/) 

9. Czy to gorący temat poważnych kontrowersji, które przyciągną uwagę 

Komentarze od czytelników? Czasami ludzie pragną komentować coś, co dzieje się w wiadomościach. 

Daj im również możliwość skomentowania tego tematu na swoim blogu. Upewnij się, że obecne 

wydarzenie, które wywołuje takie kontrowersje, jest związane z misją twojego bloga, ale jeśli ta historia 

jest na przykład masowym atakiem terrorystycznym lub klęską żywiołową, prawdopodobnie istnieje 

sposób, aby znaleźć kąt, który pasowałby do twojego blog. (Znajdź najciekawsze tematy, korzystając z 

witryny Google Trends. Przykład: „Projekt NSA XKeyscore zbiera prawie wszystko, co robisz w 

Internecie” Dalsze wycieki ujawniły projekt NSA o nazwie XKeyscore, który za pomocą kilku naciśnięć 

klawiszy może zapewnić analitykowi danych dostęp do niemal wszystkiego, co użytkownik robi w 

Internecie - z czatu sesje do wysyłania e-maili do zwyczajów przeglądania. 

(http://techcrunch.com/2013/07/31/nsa-project-x-keyscore- collectsnearly-everything-you-do-on-

the-internet /) 

10. Czy masz wyjątkową opinię lub wirujesz w temacie? 

Jeśli przedmiot, o którym piszesz, ma potencjał, by pełnić funkcję trampoliny, abyś mógł odwołać się 

do jakiegoś tematu na ten temat, może to być twoja szansa. Przecież Twoje unikalne interpretacje 

tematów sprawią, że Twój blog będzie wyjątkowy i sprawi, że czytelnicy powrócą do Ciebie dzień po 

dniu. Może zastanawiasz się nad wielkim pytaniem bez odpowiedzi i jesteś gotów ujawnić swoją wielką 

odpowiedź. Opublikuj to. Przykład: „Czy iPhone 5S, iPhone 5C jest wart uaktualnienia?” We wtorek 

Apple wypuściło iPhone'a 5S i iPhone'a 5C i było kilka niespodzianek 

(www.charliewhite.net/2013/09/iphone-5s/) 



Jak napisać post na blogu 

Teraz, gdy już omówiliśmy to, o czym piszesz, porozmawiajmy o tym, jak pisać dla blogów. Masz zamiar 

zanurzyć się w zupełnie nowy sposób rytowania, tworząc historie, które z pewnością są 

„dziennikarstwem”, ale z dodatkowymi osobliwościami i bezpośredniością, które nie są niczym w 

gazetach z przeszłości. Próbujesz wyróżnić się z tłumu, aby przyciągnąć czytelników, którzy mogą czuć 

się znużeni swoim konkretnym wyborem materiału. Najważniejsze jest, aby bawić i informować tych 

gości tak bardzo, że będą chcieli wracać ponownie. Musisz zaangażować swoich odbiorców i pamiętaj, 

że nie wygłaszasz oświadczeń z jakiejś wieży z kości słoniowej, ale zaczynasz rozmowę. To jedna z 

głównych różnic między tym nowym typem dziennikarstwa a staropolskimi gazetami i czasopismami, 

które publikują listy, które pisali ich czytelnicy, ale tylko z kaprysu i wygody swoich redaktorów. Teraz 

twoi czytelnicy mogą od razu napisać do ciebie, często bez cenzury i pełnej anonimowości, w zależności 

od tego, jak wybierzesz obsługę swoich komentarzy. Chociaż możesz nie chcieć stale zadawać pytań 

swoim czytelnikom, z kontrowersyjnymi tematami, możesz wywołać dyskusję, potwierdzając swój 

własny punkt widzenia. W większości opowieści możesz wprowadzić swoją opinię, którą można 

wzmocnić, dodając kilka kluczowych faktów. Nie bój się mówić - twoje unikalne opinie ostatecznie będą 

tym, co odróżnia twój blog od innych. Towarzysz swoim postom z silnymi opiniami, a będziesz ściśle 

związany z niektórymi swoimi czytelnikami. Ale inni gwałtownie się z tobą nie zgadzają. Niekoniecznie 

jest to również zła rzecz, ponieważ czasami czytelnicy są rozrywani przez pisarza, z którym ciągle się 

nie zgadzają. Z przełomowymi wiadomościami, w trosce o szybkość, możesz szybko znaleźć historię i 

dać ją czytelnikom prosto, bez wstrzykiwania własnej opinii. Na przykład, jeśli Jay-Z i Kanye West wpadli 

w kłopoty z telewizją ogólnokrajową, możesz chcieć, aby twoi czytelnicy usłyszeli „tylko fakty”, popatrz, 

co się właśnie stało. Z tego rodzaju historiami chcesz jak najszybciej przełamać wiadomości jak to 

możliwe; później będzie dużo czasu na analizę. Prosty nagłówek „BREAKING - Kanye Punches Jay-Z” 

jest często wystarczający dla ważnej wiadomości. Daje czytelnikom dokładnie to, czego potrzebują. 

Zrób to jednak oszczędnie. Jest podobny do chłopca, który płakał wilka - jeśli wszystko się psuje, nic nie 

jest. W dowolnym temacie, przynieś swoją własną perspektywę do rozmowy. Wiele razy otrzymasz 

fakty z innych źródeł, a wtedy musisz podjąć specjalny wysiłek, aby powstrzymać się od kopiowania 

pracy swoich źródeł, chyba że bezpośrednio je cytujesz. Ponadto, poza plagiatystycznym dosłownym 

znoszeniem zdań z innych źródeł wiadomości, musisz nieustannie dążyć do umieszczania własnego 

spinu lub analizy w dowolnej historii. Czytając historię źródłową, zastanów się nad własnymi 

pomysłami i kątami opowieści, zamiast kopiować oryginalne pomysły swojego źródła. Wiele 

nieudanych blogów zostało sprowadzonych przez proste parafrazowanie wszystkich innych postów 

napisanych tego dnia w tej konkretnej historii. Nie przepisuj po prostu. Opowiedz historię z własnej 

perspektywy, porównując ją z tym, co widziałeś wcześniej, wyjaśniając, dlaczego to ma znaczenie, i 

wyciągając z niej czytelników. To sprawi, że będzie to twoje własne. To sprawia, że jest to twój blog, 

twoja historia i twoja praca. To jedna rzecz, która sprawi, że czytelnicy wrócą po więcej. Twoja historia 

potrzebuje kontekstu, aby wyróżnić się z tłumu. Na przykład, jeśli samochód elektryczny Tesla Model 

S właśnie otrzymał najlepszą ocenę bezpieczeństwa od National Highway Traffic Safety Administration 

(NHTSA), każda strona samochodu będzie raportować tak szybko, jak to możliwe. Jeśli dodasz fakt, że 

kilka miesięcy wcześniej, Tesla Model S również otrzymał najwyższą ocenę w historii od Consumer 

Reports, i podkreślają, że dyrektor generalny Tesli Elon Musk wspomniał tydzień wcześniej, że później 

w tej dekadzie firma wprowadzi na rynek samochody elektryczne na masową skalę To będzie 

kosztowało połowę ceny modelu S o wartości 70 000 $ +, więc oceniamy ocenę NHTSA. Twoi czytelnicy 

mogą nie znać tych dodatkowych informacji. Teraz dałeś im wgląd, którego nie znaleźliby nigdzie 

indziej. Będą ci dziękować, wracając na swoją stronę następnym razem, gdy przełamie się gorąca 

historia. 

Kiedy powinieneś pisać? 



Jak już wcześniej wspomnieliśmy, Twoim celem jest ABP - Zawsze bądź gotowy. Jednak może się 

okazać, że wsadzenie wszystkich postów o poranku przynosi efekt przeciwny do zamierzonego. Jeśli 

piszesz na wolno poruszającym się temacie, pisz powoli. Napisz 1000 słów w wielu postach i powoli 

opublikuj je w ciągu dnia. W jaki sposób? Większość systemów zarządzania treścią pozwala na 

„zaplanowane” posty. Kluczem jest tutaj publikacja raz na kilka godzin, aby dać czytelnikom coś do 

przeczytania w ciągu dnia. Staraj się jak najwcześniej publikować posty. Na przykład, jeśli masz już trzy 

posty w swojej witrynie o godzinie 9 rano, inne witryny śpiochów częściej łączą się z tobą, gdy dostaną 

to później w ciągu dnia, odnajdując swoją świeżą opowieść lśniącą tam w południowym słońcu. Dlatego 

Charlie wstawał każdego ranka o szóstej rano, aby rozpocząć dzień z Gizmodo, najpierw znajdując 

historie, a potem ciesząc się miłością od późnych śpiących blogerów. Eksperci twierdzą, że ludzie 

czytają blogi najczęściej rano, o godzinie między 10.00 a 11.00 na szczycie. Ale ponieważ blogujesz na 

całym świecie, zawsze jest gdzieś między 10:00 a 11:00, więc wiedz, gdzie są twoi czytelnicy, zanim 

zaczniesz próbować odczytywać rynek blogów. Powinieneś publikować codziennie, ale nie publikuj 

wszystkich naraz. Jeśli publikujesz dziesięć historii dziennie, zalecamy ich usuwanie co godzinę. Wiele 

większych blogów będzie publikować co dziesięć do piętnastu minut, chociaż nie ma twardych 

dowodów na to, że powolne lub szybkie wysyłanie wiadomości zmieni ogólny ruch. Jednak oferuje 

blogowi rutynę i rytm, a dzięki rozmieszczeniu postów zachęcasz czytelnika do pasania się przez cały 

dzień, a nie tylko przez określony czas. To nie jest próba szukania odsłon. To próba zabezpieczenia 

publiczności. Uważaj swoje posty za swoisty przysmak, który czytelnicy mogą delektować się w ciągu 

jednego dnia. Jeśli rozłożysz ten szwedzki stół na raz, twoi czytelnicy przedawkują. Na wszystkich 

dużych blogach, zespoły wysyłały dziennie ponad pięćdziesiąt przedmiotów; jeśli zamieściliśmy 

wszystkie te informacje między 9:30 a 9:45 rano, w zasadzie wyszkolilibyśmy naszych czytelników, aby 

raz dziennie odwiedzali nasze strony, aby odbierać wszystkie nasze historie, pozostawiając strony 

martwe na resztę dnia. Słupy planujące to świetny sposób na utrzymanie przestrzeni między słupami, 

tak jak chcesz zachować pewną odległość hamowania między samochodami w ruchu. Kilka stóp - lub 

godzin - uniemożliwia wykonywanie kopii zapasowych i awarię. Uniemożliwia również konkurowanie 

postów z samym sobą. Blog jest animowanym medium. Ma cykl życia i tempo. Najlepsze blogi mają 

puls, poczucie, że są stale aktualizowane. Najgorszy blog jest aktualizowany raz w tygodniu lub mniej, 

bez rytmu i regularności wysyłania. Blogi są popularne, ponieważ są zawsze świeże. Niektórzy blogerzy 

mogą uciec z jednym dużym postem dziennie, ale jeśli chcesz utrzymać zainteresowanie na wysokim 

poziomie i przenieść witrynę, zalecamy kilka postów, co około trzy godziny. To nie jest nauka ścisła, ale 

generalnie jest to coś do rozważenia. Teraz bez dalszych ceregieli. . . 

Deadly Headline zabija 200 000 niewinnych czytelników 

Gotcha. To zadziałało, prawda? Chcielibyśmy sami się zastanowić, że czytelnicy prześlizgną się nad 

każdym naszym słowem. W rzeczywistości najczęściej czytanymi słowami, które kiedykolwiek 

napiszesz, są eadlines (lub „heds” w starym komunikacie prasowym). Wielu czytelników to skanery, nie 

zajmujące się wszystkim, co napisałeś dogłębnie, ale przeglądające nagłówki i towarzyszące im grafika. 

Wielu Twoich potencjalnych czytelników po raz pierwszy widzi twoją historię w czytniku RSS lub w linku 

na Twitterze lub Facebooku. Dlatego musisz pomyśleć o tym, jak każdy nagłówek będzie wyglądał na 

Twitterze lub na czyimś kanale Facebook. Musi być ściśle napisane. Jeśli nie otrzymasz prawidłowo 

tego zadania, nikt nie będzie wiedział, czy Twoje posty są dobrze napisane, czy nie. Skąd będą wiedzieć? 

Tak jak dawni karnawałowi szczekacze powiedzieli: „Musisz je wprowadzić do namiotu”. Czytelnicy 

bloga czytają szybko. Nie interesuje ich twój subtelny piąty akapit, jeśli twój pierwszy graf jest 

wystarczający do ich zbierania informacji. Poczuj się zaszczycony, jeśli dbają o to, aby przeczytać całą 

historię. Jeden z naszych ulubionych pisarzy, Farhad Manjoo, przeprowadził nieformalne badania na 

stronie Slate i odkrył, że większość odwiedzających czyta około 60 procent każdej historii. Ale prawie  



wszyscy czytają heds, a 10 procent nigdy się nie przewija 

(www.slate.com/articles/technology/technology/2013/06/how_people_read_ 

online_why_you_won_t_fi nish_this_article.html). Nagłówek, w wielu przypadkach, jest wielkim 

otwieraczem, który zachęca ich do pozostania przynajmniej w części głównej atrakcji. Nagłówki są 

złote. Bez dobrego nagłówka nikt nie przeczyta twojej historii. Nagłówki muszą być zwięzłe, 

interesujące i niemalże opowiadać historię, lub jeśli zajmujesz odmienne stanowisko w popularnej 

wiadomości, wyrażaj swoją opinię w sposób czysty i zwięzły. W rzeczywistości niektóre z najlepszych 

nagłówków to te, które ignorują konwencjonalną fabułę - „Pies gryzie człowieka” - zamiast tego skup 

się na aspekcie historii, który zainteresuje czytelników - „Czy Shi Tzus Dangerous?” 

Pamiętaj, że chcesz wprowadzić czytelnika do swojej historii, a nie do ołowiu. Na przykład, niektórzy 

czytelnicy będą się śmiać, gdy dowiedzą się o twoim nagłówku „Liczba przyjaciół związana z rozmiarem 

pewnej części ciała? ”(Rzeczywisty napisany przez Charliego) odnosi się do części mózgu w kształcie 

migdałów zwanych ciałem migdałowatym, a nie do tej innej części ciała, o której myślisz. Inni będą czuli 

się oszukani i oszukani, i będą narzekać na to w komentarzach. Używanie mylących określeń jako 

żartów umieszcza ten nagłówek na granicy akceptowalności, ale gdy stawką jest twoja wiarygodność, 

mylące nagłówki są najlepiej zachowane na Prima Aprilis. 

Pytanie 

Czy Bóg nie żyje? Pamiętasz ten tytuł z okładki magazynu Time w 1966 roku? 1 Pytanie może mieć 

olbrzymi urok, zwłaszcza jeśli chodzi o to, że czytelnicy zadają sobie pytanie. Znaki zapytania na końcu 

tytułów służą również jako wskaźnik, że towarzysząca historia jest plotką lub jeszcze nie do końca 

zrozumiana. 

Tajniki 

Sekret życia wiecznego. Przeczytasz ten post, prawda? Dlatego czytelnicy czytają, czyż nie - odkrywać 

tajemnice, odkrywać rzeczy, których nie znali? Ustal siebie jako wiarygodne źródło tych tajemnic, a 

czytelnicy będą wracać po więcej. 

Liczby 

Niedrogie naddźwiękowe zamki błyskawiczne Mini Jet o prędkości 2000 MPH. Użyj numeru w 

nagłówku, jeśli jest to coś niezwykłego, coś, czego nigdy wcześniej nie robiłeś, kluczowy fakt z twojej 

historii lub przełom. W tym przypadku nawet odrzutowce rzadko poruszają się z prędkością 2000 mil 

na godzinę, więc tak, to przekonujące. 

Dziwne lub nietypowe 

Nagłówek stwierdzający, że pies gryzie człowieka nie jest taki niezwykły, ale Man Bites Dog jest. Twoi 

czytelnicy szukają niezwykłej, powieści i dziwnych. Coś zupełnie niesłychanego może być właśnie tym, 

czego potrzebujesz, aby kliknąć i przeczytać całą historię. Połącz  pytanie i zapytaj, co dostajesz, kiedy 

mieszasz pekany i piwo? Najlepszy ser na świecie. 

Niesamowity 

Household Robot Cooks Breakfast, Cleans Up. Jeśli sprawi, że twoja szczęka opadnie, gdy pierwszy raz 

o tym usłyszysz, prawdopodobnie zrobi to samo z twoimi czytelnikami, jeśli wyrazisz to w nagłówku. 

Siedzą tam, umierając, by być zdumieni, a twoim zadaniem jest spełnić to życzenie. 

Wreszcie 



Wreszcie, samochód elektryczny napędza Coast-to-Coast bez ładowania. Czy twoja historia dotyczy 

czegoś, na co wszyscy czekali? Ludzie szukają ulgi, są zmęczeni czekaniem i będą bardziej niż szczęśliwi, 

gdy przeczytają o tym, jak długo trwa czekanie. 

Listy 

10 najlepszych sposobów na zabicie właściciela. 10 najpopularniejszych list jest tak 

rozpowszechnionych w sieci, że można by pomyśleć, że zostały nadużyte. Miałbyś rację, ale czcigodna 

lista nie wykazuje oznak osłabienia. Heck, strona Cracked publikuje listy prawie wyłącznie. Listy są 

popularne, ponieważ łatwo je czytać, zwykle towarzyszą im zdjęcia, a zazwyczaj kręcą się wokół 

zabawnego tematu. Zadbaj o to, aby Twój sygnał nagłówka był zabawny, a Twoja lista jest na dobrej 

drodze do sukcesu. 

Zaszokować 

IPhone jest do bani. Połowa twoich czytelników będzie cię kochać, druga połowa będzie cię 

nienawidzić, ale wszyscy będą zmuszeni czytać każdą prozę, którą umieścisz pod skandalicznym i 

kontrowersyjnym nagłówkiem. Używaj oszczędnie. 

Plotka 

Plotka: Warp Drive to Debiut w 2020 roku? Możesz poprowadzić pogłoskę tak długo, jak będziesz ją 

poprzedzać wyjaśnieniem. Gdy usłyszysz pogłoskę, której ufasz, możesz ją opublikować. Po prostu 

uważaj, aby położyć go w warunkach, które dokładnie wyjaśniają źródła i potencjalną ważność. W 

Mashable umieszczamy [REPORT] na końcu hed, aby wyjaśnić fakt, że nie jest to potwierdzony fakt. 

The Straight Story 

Nauczyciele z okolic Scranton wychodzą z Unii. Jest coś do powiedzenia na temat prostych nagłówków 

wiadomości. Nie wszystko musi być absolutnym chwytem. Wyraźne opowiadanie historii w nagłówku, 

a następnie rozszerzanie jej w tekście jest zawsze zwycięzcą, gdy nic innego nie pasuje. Nie każdy 

nagłówek musi być głupi. 

Aby kapitalizować lub nie używać wielkich liter 

Przywykliśmy do oglądania wielkich gazet w gazetach i czasopismach. Zasadniczo zalecamy pisanie 

wielkimi literami pierwszej litery każdego słowa, chyba że jest to artykuł (a, an, the) lub spójnik spójny 

(i, ale, lub, ani, dla), który nie jest pierwszym słowem tytułu . Istnieją pewne ezoteryczne przekonania, 

że Google czyta nagłówki z wielkimi literami jako inną treść niż treść i traktuje je odpowiednio, chociaż 

w wielu przypadkach nie jest to już prawdą. Zgodnie z brytyjskim stylem tylko pierwsze słowo nagłówka 

jest pisane wielką literą. Poza Wielką Brytanią i Europą skapitalizowane stada wydają się wypadać z 

łask. W badaniu Conductor dotyczącym preferencji czytelników w nagłówkach, 64-procentowy 

przypadek zdania preferowanego (www.conductor.com/ news / 5-data-insights-headlines-readers-

click). Nigdy jednak nie pisz HEADLINE W WSZYSTKICH CZĘŚCI. Jest uważany przez Google za śmieci i 

sprawia, że wyglądasz, jakbyś krzyczał w tekście. 

Prowadź z Your Ledes, nie grzeb ich 

Szybko, do rzeczy. Kiedy zaczynasz swoją historię, spraw, by była silna. Tym, czego próbujesz uniknąć, 

jest zakopanie ołowiu (lub, w rozmowie prasowej, „lede”). Oznacza to, że w pierwszym zdaniu lub co 

najwyżej w drugim zdaniu, wyraźnie powiedz swoim czytelnikom, o czym jest ta historia, wciągając ich 

z uzasadnionego powodu lub dwóch powodów, dla których powinni się tym przejmować. Wiadomości 

składają się z lede, nut grafu (ważnego stwierdzenia, które próbujesz zrobić) i badań. Ogólnie rzecz 



biorąc, lede wprowadza czytelnika w historię, a graf nut mówi, dlaczego przyszli. Badania są 

dodatkowym bonusem (choć wiele historii jest daleko zbyt długi i nudny, aby uznać go za bonus). Czego 

nie chcesz robić: „czyszczenie gardła”, gdzie tańczysz wokół tematu i nie mówisz nic o tym temacie, 

dopóki wiele zdań lub zakazów nieba, paragrafów później. Nie chowaj lede, bo wkrótce zakopiesz swój 

blog. To nie znaczy, że twój pierwszy akapit nie może być zabawny. Na przykład możesz napisać: 

Pamiętaj, kiedy Coca-Cola wydała New Coke? Wrzawa? Gniew? Cóż, firma zrobiła to ponownie. To się 

nazywa Coca-Cola Throwback, nowy napój, który zawiera 100% prawdziwego cukru organicznego 

zamiast syropu kukurydzianego. I zaufaj mi: Nie będzie zamieszek na ulicach nad tym nowym 

dodatkiem do rodziny Coca-Coli. Twój orzech jest w rzeczywistości drugim grafem, ale pierwszy graf, 

w tym przypadku lede, był czymś, co przyciągnęło uwagę czytelnika. Daje im to do myślenia - być może 

wspomnienia. Następnie możesz przenieść się do mięsa historii w orzech. Lede powinno zawierać co 

najwyżej kilkadziesiąt słów i wyrażać wszystko, co próbujesz powiedzieć w formie zamkniętej. 

Użyj Perfect Grammar lub Your Credibility Is Shot 

Nawet jeśli twój wybór opowieści jest najlepszy na świecie, a nagłówki to grabbiest, szacunek twoich 

czytelników do ciebie i twojego pisania spada, gdy popełnisz błąd gramatyczny. Gdy tylko twoi 

czytelnicy uznają, że jesteś niewykształcony, zaczną podejrzewać, że twoje metody badawcze, twój 

osąd i twój podstawowy poziom inteligencji też są do niczego. To nie znaczy, że nie możesz robić 

literówek - śmiało! Zawsze możesz je wymyślić. Ale jeśli nie czujesz się pewnie z pewną konstrukcją lub 

zwrotem, unikaj go. Upraszczaj pisanie, aby uniknąć potencjalnych problemów. Jeśli zdecydowałeś się 

zostać pisarzem, a mimo to nie znasz podstawowych zasad gramatyki, masz trochę pracy. Jest to 

szczególnie prawdziwe, jeśli piszesz po angielsku jako drugi język. Widzieliśmy niezliczone znakomite 

posty zaatakowane przez złe tłumaczenia. Jeśli piszesz po angielsku, napisz po angielsku, że native 

speaker będzie zwięzły i suchy, a nie nieprecyzyjny i floridly zły. Jak studiujesz gramatykę? Jednym ze 

sposobów doskonalenia umiejętności gramatycznych jest dużo czytać, ucząc się przez obserwację. 

Możesz też odwiedzić jedną z kilkudziesięciu stron internetowych, które specjalizują się w gramatyce i 

zwykłych błędach użytkowania. Możesz też zdobyć Strunk i White's The Elements of Style, układając to 

wszystko w jednym, zwięzłym traktacie. Istnieje wiele książek napisanych o gramatyce, ale dla szybkiej 

lekcji nauczymy Cię gramatycznych, stylistycznych i użytkowych przestępstw, które 

najprawdopodobniej popełnisz. Należy pamiętać, że wiele z poniższych przykładów to opinie, które 

John i Charlie doskonalili przez lata pisania książek, czasopism i artykułów na stronie internetowej oraz 

postów na blogach - Twoja witryna lub redaktorzy mogą mieć nieco inne podejście. 

Top Fifty Grammar, Usage i Style Goofs 

1. Jest / jest: Jest to zdecydowanie najbardziej rozpowszechniony błąd gramatyczny w Internecie. 

Pamiętaj tylko, że słowo „to” jest skróceniem słów „to” i „jest”. To, co mówisz, jest skróconą formą 

„jest”. Forma zaborcza „jej” nie działa jak inni zaborcy w języku angielskim, ponieważ nie wymaga 

apostrofu. Na przykład: Szkoda, że język angielski musi być zniekształcony przez tych, którzy nie 

opanowali jego subtelności. Nawiasem mówiąc, ilekroć słowo jest w liczbie mnogiej, nie należy 

umieszczać apostrofu przed słowami. Przypomnieliśmy sobie znak na stacji benzynowej, który brzmiał: 

„Napij się, 50 centów”. Oczywiście żaden czytelnik tej książki nigdy nie był winny takiej zbrodni 

gramatycznej. 

2. Tam / ich / są: „Ich” to zaborczy „oni”, „oni” to skurcz „oni”, a „tam” jest przeciwieństwem „tutaj”. 

Na przykład: Leżą tam, sprawdzając pocztę. Nawiasem mówiąc, przywodzi to na myśl słowa „kłamstwo 

i leżenie”: Leżysz wokół siebie, kładziesz się spać, nie jesteś łatwym kłamcą. Kury leżą, kłamiesz! 



3. Luz / Luźne: Ludzie ciągle nadużywają tych słów. Nadal próbujemy dowiedzieć się, dlaczego, 

ponieważ tak łatwo zrozumieć, że luźne opisuje coś, co nie jest ciasne, podczas gdy utrata oznacza, że 

coś zagubisz. Na przykład: gdy biegł, jego telefon odłączył się od pasa, powodując, że stracił go. 

4. Twój / Ty / Ty: To jest łatwe. „Twój” jest zaborczy dla „ciebie”, a „jesteś” to po prostu łatwy sposób 

na powiedzenie „jesteś”. Na przykład: na pewno nie spieszysz się, prawda? Przy okazji, coraz częściej 

widzimy słowo „ty” zamiast twojego, ale podejrzewamy, że zazwyczaj jest to literówka. 

5. Zaimek i poprzednia umowa: „Każda osoba musi pamiętać swoje imię”. Nie. „Każda osoba musi 

pamiętać swoje imię” lub pisać wokół niej, jeśli chcesz być neutralny pod względem płci: ludzie muszą 

pamiętać swoje imiona. Lub jeśli musisz, napisz „jego”. 

6. Za darmo: Słowo „za” nie jest konieczne. "Wyjść z więzienia wolnym." 

7. Jako: Nie możemy zrozumieć, w jaki sposób słowo „jak” wkradło się do pisania w ten sposób, ale ma: 

„Może chodzić na duże odległości, ponieważ jest nomadem”. . . potem nie szukaj dalej, jak znaleźliśmy 

10. . . ”Użyj kreski, jeśli musisz, ale nie nadużywaj słowa„ jak ”. 

8. Tam: prawie zawsze jest to niepotrzebne. Oddziela pisarza od czytelnika. Produkty nie są „tam”. 

Gdzie? Na przykład „Istnieją tysiące telefonów komórkowych”. „Dla wszystkich czytelników. . . ”Narysuj 

je - nie umieszczaj ich„ tam ”. 

9. Na: „Pisarze w Boing Boing znaleźli zabawny film”. Niepotrzebne słowa. Jest elektroniczna, nie ma 

„niczego” na sobie ani nigdzie. I potrzebujesz tu tylko jednego kierunkowego, a nie dwóch. 

10. Wyciągnij rękę: co dziwne, ta fraza frazeologiczna rozpoczęła się w reklamie telewizyjnej AT&T. 

„Wyciągnij rękę i dotknij kogoś”. To było hasło. Teraz stał się wszechogarniającym potworem. Ciągnie 

się za każdym razem, gdy chcemy powiedzieć, że skontaktowaliśmy się z kimś. Myślę, że ważne jest, 

aby być konkretnym, jak ty skontaktował się z kimś. Powiedz e-mailem, zadzwoń lub porozmawiaj z 

kimś. Jak „wyciągnąłeś rękę”? Czy facet utonął, a ty wyciągnąłeś go, żeby wciągnąć go na przystań? 

Nawet jeśli musisz powiedzieć „skontaktowałem się z kimś”, to lepiej niż „dotrzeć”. Nie sięgasz po nic 

- to wszystko jest elektroniczne. Bez dotarcia. 

11. Clichés: Grails, antes, touch base, loop in - po raz pierwszy ktoś ich użył, to prawdopodobnie było 

sprytne. Teraz mówi się o zmęczonym biznesie. Brak graalów i nie podbij więcej ante. 

12. W stronę: To w kierunku. Jest naprzód. Nie w kierunku, a nie w przód (chyba że piszesz po 

angielsku). 

13. Słowo „to” często można pominąć: - na przykład „Niewiele jest rzeczy, których aplikacje bez kodu 

nie mogą zrobić”. Używamy słowa „to” w zdaniach tak często, że uważamy to za coś możemy chcieć 

przestać. Przestań. Spróbuj upuścić słowo „to”, a zauważysz, że zdania są ściślejsze. Chodzi o to, że 

zauważysz, że twoje zdania są ściślejsze. 

14. Firma / ich: Firma jest pojedyncza. Ludzie w firmie to „oni”, ale firma to „to”. 

15. „Powinieneś” zamiast „czy”: „Czy powinieneś znaleźć się bez wody lub mocy. . . ”Nie jesteśmy 

pewni, skąd to pochodzi, ale pojawia się zbyt często. Prawidłową formą używania „powinien” byłaby 

„Jeśli powinieneś się znaleźć. . . ” 

16. Niesamowite: To było wspaniałe słowo. Teraz jest nadużywany i stracił całą swoją moc. 

Sugerowałbym użycie go tylko w odpowiednim kontekście, takim jak czasy, w których odnosisz się do 

wybuchów, huraganów, rzeczy gigantycznych, niewiarygodnych, jedynych w swoim rodzaju i rzadkich. 



17. Niesamowite: to słowo wkracza, by zastąpić „niesamowite”. Używaj go oszczędnie. 

18. Użyj średnika, jeśli druga część zdania może być samodzielna, ale nadal jest związana z pierwszą 

częścią: „Podstawowe aplikacje są bezpłatne; bardziej zaawansowane opcje zaczynają się od 39 USD 

miesięcznie. ” 

19. Elipsa wymaga dodatkowej kropki (w sumie cztery), jeśli jest to koniec zdania. . . . I uważaj na elipsy 

ogólnie - są na skraju nadużywania. 

20. Wpływ na czasownik: „Jak Google wpłynęło na twoje życie?” Chociaż niektóre dziewice 

gramatyczne nie zgadzają się z nami w tej kwestii, „uderzenie” nie jest czasownikiem, chyba że mówisz 

o asteroidzie wpływającej na ziemię lub mądrości uderzenie zęba. Możesz mieć wpływ na coś, ale nie 

możesz na to wpłynąć. 

21. Bardzo: pisz bardzo, bardzo, bardzo mocno i nie musisz opierać się na tej kuli. 

22. Chcemy usłyszeć twoje myśli: nigdy wcześniej nie słyszeliśmy żadnej myśli. W każdym razie 

wolelibyśmy użyć słowa „opinia” dla myśli. A może powiesz: „Daj nam znać, co myślisz.” Myśli? Nie 

pytaj o nie. Nikt nie zapisze myśli. Myślą o nich, a nie piszą. 

23. Premiera a premier: Charlie raz to pomieszał na grafice telewizyjnej i tak się tego nauczył. Premiera 

to wydarzenie, w którym zaprezentowano coś nowego. Premier to coś na szczycie swojej klasy, 

najlepszej lub osoby odpowiedzialnej za rząd. Adobe Premiere to aplikacja. Jest to najważniejsza edycja 

wideo . 

24. Brak okresu na końcu frazy, która nie jest pełnym zdaniem i nie następuje kolejne zdanie (pomyśl: 

listy punktowane) 

25. Odszedł, przeszedł: „Passed away” łagodzi śmierć i brzmi folkowo. Dyrektorzy pogrzebów mówią 

to bardzo często. Ale to nie brzmi profesjonalnie dla pisarzy. Ludzie umierają. Trzeba sobie z tym 

poradzić. Oni są martwi. Ktoś umarł. „Odszedł” ma konotacje religijne i jest amatorski. „Przeszedł” jest 

jeszcze gorszy, brzmi jak coś, co powiedziałaby twoja prababka. Nie chcę nawet używać terminu „RIP”, 

który ma również konotacje religijne i jest archaiczny, ale dobrze nadaje się do SEO. 

26. Ludzie, którzy: To powinni być „ludzie, którzy” lub „ci, którzy”. Ludzie określani są jako „kto”, a nie 

„to”. Ludzie to ludzie, a nie rzeczy. 

27. Czyszczenie gardła: podczas wysyłania wiadomości e-mail lub pisania wszystkiego masz tylko 

kilkanaście słów, które przyciągną uwagę czytelnika. Używaj ich mądrze. Przejdź do punktu w 

pierwszym akapicie tak szybko, jak to możliwe. Ludzie są zajęci i nie możesz zmarnować swojej jedynej 

szansy na zwabienie ich. 

28. Aby: rzadko zdarza się, aby użyć tego wyrażenia. Po prostu pomiń słowa „w porządku” i po prostu 

powiedz „do”. Aby w pełni wykorzystać swoje pisanie, przestań używać nieefektywnego i 

zniekształconego wyrażenia „w celu”. Jest podobny do tego innego autostopowicza słowo „to”. 

Spróbuj pozbyć się „w celu” i „tego” i zauważ, jak mocniej brzmi twoje zdanie. 

29. Kiedykolwiek mówisz o kilku rzeczach, nie zapominaj, że słowo „para” ma wiernego towarzysza, 

słowo „z”. Oczywiście, ludzie lubią rozmawiać o wypiciu kilku piw, rzeczy, które wydarzyły się kilka 

miesięcy temu , podając kilka przykładów - ale myślę, że to trochę zbyt ludowe dla profesjonalnego 

pisania. 

30. Bierny głos: uczyń swoje pisanie bardziej sztywnym, tracąc ten pasywny głos. „Świat był w rozsypce, 

więc wprowadzono zmiany.” Dokonano zmian? Nie. „III wojna światowa zmieniła świat”. BOOM! 



31. Nowe słowa: te dwa stosunkowo nowe słowa nie zostały jeszcze zaimportowane: ereader i checkin. 

Uczyń te książki elektroniczne łatwiejszymi do przeczytania, odwołując się do nich jako e-czytelników. 

I proszę, spraw, by twoja ulubiona rzecz do zrobienia na Foursquare brzmiała jak coś poza opisem 

zwierząt na podwórzu i nazwij to Zameldować się. 

32. Junkies: Era nazywania ludzi „ćpunami”, jeśli lubią coś robić, już się skończyła. Jeśli kiedykolwiek 

widziałeś, wiesz lub słyszałeś o tym, jakimi ćpunami są naprawdę, nie będziesz chciał dzwonić do kogoś 

takiego, ani też odnosić się do siebie jako takiego. Lepiej używać słów miłośnik, fan, kochanek, a nawet 

fanatyk, jeśli musisz, ale ćpuny są smutni i chorzy i potrzebują naszej pomocy. 

33. Czas rzeczywisty: Gdy mówisz o czasie rzeczywistym, pomiń łącznik. Jeśli słowa „w czasie 

rzeczywistym” zmieniają inne słowo, umieść myślnik. (Prawidłowo: w czasie rzeczywistym, akceptacja 

w czasie rzeczywistym.) 

34. Szeroka różnorodność: odmiana jest już wystarczająco szeroka bez dodawania szerokiego słowa. 

Zadaj sobie pytanie, czy istnieje coś takiego jak wąska odmiana. 

35. Tweeted out: Stylowe jest mówienie o „tweetowaniu” i „dzieleniu się” rzeczami, ale czy w tym 

kontekście słowo „out” jest naprawdę konieczne? Czy można coś „tweetować”? 

36. Wywołany: o ile nie piszesz bardzo nieformalnie, wyrażenie „wywołany” nie jest terminem 

profesjonalnym, jeśli firma, na przykład, krytykowała inną firmę. Nie potrzebuje też myślnika w tym 

kontekście: „Powołanie się na jego politykę przez opinię publiczną”. 

37. Retina: Wyświetlacze Apple o wysokiej rozdzielczości to wyświetlacze Retina, a nie Wyświetlacze 

Retina lub wyświetlacze siatkówki. 

38. Dolary dolarów: gdy obok słowa znajduje się znak dolara, nie trzeba wpisywać po nim słowa dolar: 

„13 miliardów dolarów” jest niepoprawne. Wszystko, czego potrzebujesz, to 13 miliardów dolarów. I 

miłość. Miłość to wszystko czego potrzebujesz. 

39. Tłumy, a nie tłumy. 

40. „Lubię” zamiast „takie jak”: jeśli coś jest jak coś innego, to nie odnosisz się do tej rzeczy. Odnosisz 

się do czegoś innego - na przykład: „Zespoły takie jak The Beatles były duże w latach 60.” Zespół taki 

jak Beatles byłby Rolling Stonesami, a nie Beatlesami. Prawidłowe użycie byłoby następujące: „Zespoły 

takie jak Beatlesi były duże w latach 60. ” 

41. Slang młodzieżowy: Podczas gdy jesteśmy w temacie słowa „like”, słowo, które hippisi tak lubili 

używać w latach 60. i które urosło do rangi potwora-nastolatek, jest dzisiaj: jak, stop, lubię, używając 

go w tym kontekście. Wiesz? 

42. „Mój osobisty faworyt”: nie ma potrzeby wpisywania tutaj słowa „osobisty”; dokręć go. Po prostu 

napisz „mój ulubiony”. To samo ze słowem „osobiście”. 

43. Ile? „Wiele” lub „wiele” nic ci nie mówi. Co to za liczba? Czy to tajemnica? Po prostu napisz „kilka” 

lub „kilka” dla przybliżonych szacunków - lub jeszcze lepiej, uzyskaj rzeczywistą liczbę. 

44. Błaga pytanie: pisarze mylą się prawie za każdym razem, gdy są używane. Zdanie „prosi o pytanie” 

zdaje się mówić, że praktycznie prosi o pytanie. Ale termin „prosi o pytanie” w rzeczywistości oznacza 

użycie nieudowodnionego punktu do udowodnienia się. Na przykład „Nie powinieneś błagać o pytanie, 

ponieważ błaganie o to jest czymś, czego nie powinieneś robić”. To jest pytanie. 

45. Telefon komórkowy: jedno słowo 



46. Pożycz: „Czy możesz mi pożyczyć dolara?” To może być coś na Środkowym Zachodzie, coś, co nas 

zaskoczyło, gdy ktoś powiedział. Ale włożyliśmy to tutaj, żeby się śmiać i sprawić, że poczujesz się lepiej 

za to, że tego nie powiedziałeś. 

47. Ale: Rozpoczęcie zdania lub akapitu za pomocą „ale” nie jest dobrym pomysłem, w opinii niektórych 

graczy gramatycznych. Ale myślimy, że jest w porządku, a to jest nasza książka - mówi tam na okładce. 

To nasza opinia. Ale możemy się mylić. 

48. E-mail: To słowo nie ma myślnika - to tylko „e-mail”. 

49. Dowolny / już: Oto jak używać tych słów: „Już nie kupuję książek, ponieważ nie potrzebuję więcej 

książek”. 

50. Tylko czas pokaże: Charlie kiedyś pracował w stacji telewizyjnej, gdzie dyrektor prasowy powiedział, 

że zwolni każdego, kto użył terminu „tylko czas pokaże” na końcu opowieści. To było niezapomniane, 

a może facet miał rację. Zespół informacyjny właśnie przeszedł cztery wiadomości z rzędu, w których 

reporterzy zakończyli swoje historie. Fraza nigdy nie została powtórzona w tych murach. Czy 

rzeczywiście użyjemy tego zwrotu ponownie? Tylko czas powie. Nie, nie będziemy. 

Wybieranie szczegółów 

Ludzie mówią o zwracaniu uwagi na szczegóły, ale naprawdę mają na uwadze właściwe szczegóły. 

Niezmiennie będziesz pisał post na blogu o koncepcji, produkcie lub usłudze, która jest skomplikowana. 

W świecie politycznym może istnieć szczegółowa propozycja, którą chciałbyś krytykować. Lub w 

świecie technologii, może być nowy aparat cyfrowy, który właśnie został wypuszczony, z listą funkcji 

tak długo, jak twoje ramię. Czy napiszesz o każdej z tych nowych funkcji? Nie, proszę nie. Wybierz 

najważniejsze szczegóły i napisz o nich. Na przykład w tym aparacie cyfrowym napisz o jednej rzeczy, 

która czyni ten aparat lepszym niż jego poprzednik. Czy to jest zdolność aparatu do robienia zdjęć w 

jakości HD ze stabilizacją obrazu oraz zdjęć w jakości profesjonalnej? Pisz o tym, zamiast podkreślać 

poetyckie megapiksele, numery ISO i długą listę trybów fotografowania zawartych w niekończących się 

menu aparatu. Znajdź mięso z opowiadania, napisz o tym, umieść je w kontekście i przybij je. Niewielu 

czytelników zapamięta mnóstwo szczegółów, ale więcej zapamięta pojedynczy punkt, który zrobiłeś. 

Powiedz im, dlaczego ta nowa funkcja, którą wybrałeś, jest tak ważna; powiedz im coś, czego jeszcze 

nie wiedzieli. Niektórzy z twoich czytelników będą zainteresowani szczegółami - podaj im link do listy 

specyfikacji produktu. To powinno zadowolić niewielki procent ludzi, którzy chcą poznać każdy 

szczegół. Dołącz „mówiący szczegół”, punkt, który może potencjalnie wyjaśnić sytuację w bardziej 

poetycki i klarowny sposób niż twoje własne wyjaśnienie. Jeśli polityk się bawi włosami podczas debaty, 

pisz to zamiast mówić „Był zdenerwowany”. Jeśli muzyk odrzucił tłum i rzucił butelką wody na swoje 

fanki, napisz, że zamiast „Wyglądał na rozgniewanego”. Blogowanie jest medium wizualnym, a tekst 

powinien odzwierciedlać tę żywotność i bezpośredniość. Kolejna uwaga, gdy próbujesz zdecydować, o 

czym pisać, a co pominąć: spójrz na wybrane zdjęcie, które chcesz dołączyć do posta. Jeśli, na przykład, 

wyraźnie widać, że aparat, o którym piszesz, jest dostępny w czterech różnych kolorach, nie musisz o 

tym wspominać w tekście. To samo dotyczy żywności, samochody, ludzie - wszystko wizualne. Po co 

pokazywać to raz i mówić dwa razy? Kluczem jest ekonomia języka. Niektóre tematy wymagają po 

prostu szczegółów, a wtedy możesz zawrzeć w swoim artykule wiele specyfikacji. Jest na to sposób, ale 

musisz być sprytny. Na przykład, możesz użyć niektórych atrybutów aparatu jako modyfikatorów, tak: 

„Ten 12-megapikselowy snajper zbliża cię do obiektywu makro”. Najlepiej unikać długich list 

specyfikacji, jeśli musisz je uwzględnić, porównaj je z innymi konkurencyjnymi produktami w 

kontekście. 

Powtarzanie siebie i znowu, używanie niepotrzebnych słów 



Niepotrzebne i nieprzypisane do słów i fraz oraz wyrażeń i rzeczy Unikaj konstruowania 

dwudziestoznakowego zdania, gdy zrobią to cztery słowa. Pomyśl bardziej jak Mickey Spillane, z jego 

zdumiewającym, czterowyrazowym zdaniem: „Uderzył go mocno”. Pomyśl o sześciotekstowym 

opowiadaniu Ernesta Hemingwaya: „Na sprzedaż: buty dziecięce, nigdy nie noszone”. Bądź sobą, pisząc 

ta formalność na poziomie college'u, której użyłeś, pisząc te tak ważne czasopisma. Oznacza to, że 

możesz wyrzucić wszystkie te słowne i bezużyteczne zwroty, które masz w swoim mózgu. Damy ci mały 

podgląd. To nie jest wcale wyczerpująca lista, ale zawiera te, które nam przeszkadzają 

najbardziej: 

Ten moment 

Liczba z 

ja sam 

Blisko 

Osobiście uważam . . . 

Podgrzewacz ciepłej wody 

Każdy bez wyjątku 

To powiedziane 

Faktem jest . . . 

Głównie 

Rozwijanie głosu pisarza 

Po opanowaniu gramatyki, słownictwa, użycia słów i wszystkich innych drobiazgów, wyrzuć to 

wszystko przez okno i bądź sobą. Teraz wszystko powinno być automatyczne. Najważniejszą rzeczą, 

jaką musisz zrobić jako bloger, jest rozwinięcie własnego głosu, a sposobem na to jest odrzucenie 

ostrożności i umożliwienie czytelnikom poznania Ciebie. Czy będziesz przyjazny? Zły? Rant-podatne? 

Autorytatywny? Ekspert? Zależny od czytnika? Płaczliwy? Zadawanie wielu pytań, takich jak my teraz? 

Spójrz na swoje posty i sprawdź, czy istnieje wątek łączący je wszystkie. Czy brzmią tak samo? Czy 

czytelnicy mogą powiedzieć, że napisałeś to ze względu na styl? A więc, panie, proszę o głos. Czy twoi 

skromni autorzy mają charakterystyczne głosy? Czy możesz powiedzieć, który z nas napisał ten akapit? 

No dalej, zgadnij. Ostrzegaj: Twój głos może przejść do codziennego pisania, co może przeszkadzać, 

jeśli twoja codzienna praca wymaga bardziej formalnych form komunikacji. Chociaż nigdy nie 

spotkaliśmy osoby, której pisanie nie zostało ulepszone przez regularne blogowanie, zauważyliśmy 

zmianę tonu i szczegółów, jeśli chodzi o bardziej zaawansowane projekty. Weźmy na przykład tę 

książkę: Napisaliśmy to tak, jakbyśmy pisali post na blogu, popieprzeni kaprysem i w stylu 

konwersacyjnym. Jeśli jednak musielibyśmy jutro iść do pracy i napisać dokumentację do systemu 

komputerowego lub aparatu cyfrowego, obawialibyśmy się, że może pojawić się styl blogowania. 

Pisanie na blogach różni się od pisania na przykład w biurze prawnym. Bądź świadomy efektów, jakie 

blogowanie może mieć na Twój światopogląd i głos. Pomyśl o tym w ten sposób: Nie podszedłbyś do 

swojego najlepszego kumpla i nie zacząłeś inaczej wyrażać rzeczy, wyszukując niezwykłe słowa i 

odwracając uwagę przyjaciela od kwiecistych zwrotów gdzieś poza polem lewa. Oczywiście nie. 

Dotrzesz do tego, co mówisz, mówiąc wyraźnie przyjaznym tonem i wprowadzając wszystko, co 

mówisz. . . esencja ciebie. To jest to, co musisz zrobić ze swoim pisaniem. Odpręż się, bądź sobą, znajdź 

swoją osobistą esencję i umieść ją na stronie. Łatwym sposobem na wykonanie tego ćwiczenia jest 



wyobrażenie sobie konkretnej osoby, którą jesteś pisząc, a następnie rozbijając swój post, pamiętając 

jednocześnie o tym, opowiadając historię dokładnie tak, jak gdybyś był twarzą w twarz. Podobnie jak 

w przypadku najlepszego przyjaciela, nie bój się podejmować ryzyka, podchodzić do tego dziwnego 

kąta, wstrzykiwać humoru i ogólnie bawić się wiadomością. Ale jeśli nie jesteś zabawny lub dziwaczny 

lub nigdy nie bawisz się niczym, nie zaczynaj tego teraz. Po prostu bądź sobą. 

Jak dbać o czytelników 

Wybrałeś już temat swojego bloga, prawda? To nie znaczy, że musisz pisać tylko o bardzo wąskim 

temacie. Częścią rozrywki dla czytelników jest element zaskoczenia, w którym piszesz sporadyczne 

posty, które są całkowicie wyłączone z tematu, ale z pewnością są czymś, czego czytelnicy nigdy nie 

widzieli. Nie bój się dywersyfikacji. Miej umysł otwarty na nowości, a twoi czytelnicy będą ci za to 

dziękować. Możesz zdecydować się na losowe umieszczenie tego rodzaju nowości na swoim blogu lub 

zarezerwować dzień i godzinę na swoje dziwactwo - na przykład „Najbardziej szalony film w piątkowy 

piątek” lub „Kooky Pic of the Day”. do twojego tematu, a są jeszcze lepsze. Trzymaj swoje posty 

nieprzewidywalne ,odgrywają główną rolę, którą twoi czytelnicy odwiedzają twój blog: dla rozrywki. 

Możesz także napisać poza swoją strefą komfortu, aby zyskać nowe czytelnictwo. Na przykład często 

zalecamy pisanie na tematy spoza swojego doświadczenia, ale na tematy, które spodobają się innym 

blogerom, których podziwiasz. Jeden bloger, z którym rozmawialiśmy, pisze głównie o wychowywaniu 

zestawu ponad dwudziestu jeden lat - dzieciach bumerangu - ale napisała garść postów na temat 

„technologii i starszego rodzica”, aby przyciągnąć uwagę kilku blogów technicznych. To nie jest „pisanie 

na miarę”. Zamiast tego bardziej przypomina się pisanie, aby uzyskać więcej uwagi i przejść do innych 

odbiorców. Jeśli piszesz głównie o samochodach, dlaczego nie napisać o rowerze wyposażonym w 

specjalną technologię Porsche? Jeśli piszesz o pszczelarstwie, dlaczego nie przeprowadzić wywiadu z 

naukowcem na temat kwestii ekologicznych, z którymi borykają się nie tylko pszczoły, ale także ptaki, 

drzewa, a nawet ludzie? Próbujesz zebrać nowych czytelników, pracując poza swoją strefą komfortu. 

Możliwość skanowania 

Uczyń pisanie bardziej dostępnym, wstawiając skanowalne elementy, takie jak pogrubione nagłówki, 

lub krótkie zdania początkowe dla każdego akapitu, które są wyróżnione pogrubioną czcionką. Widzisz 

ten nagłówek powyżej tego akapitu? To sprawia, że ten tekst jest bardziej skanowalny. Te elementy 

zachęcają odwiedzających witrynę do czytania postu, a następnie zwabienia go łatwo dostępnymi 

kawałkami wielkości, a nie gigantyczną ścianą z litego tekstu. Przynajmniej postępuj zgodnie z naszą 

wcześniejszą sugestią, aby utrzymywać zbyt długie akapity, co zniechęci czytelników do nurkowania. 

Gdy akapity będą dłuższe niż cztery lub pięć linii, przesunie to krawędź zbyt dużej ilości tekstu w jednym 

miejscu na blogu. Wielu z twoich czytelników będzie skanowało tylko nagłówki, jeśli podasz im te 

pogrubione kamienie krokowe, ale to jest lepsze, niż gdyby całkowicie pominęli czytanie strony. 

Pułapki do blogowania 

Kiedy zaczynasz blogować, wszystko to jest bzem i miętówką. Jednak po kilku tygodniach lub 

miesiącach możesz zorientować się, że twoje postanowienie i postawa wahają się i słabną. Nie martw 

się; zdarza się każdemu. Utrzymaj minimum 1000 słów i uważaj na te pułapki blogowe. 

Pułapka cynizmu 

Jest blogowanie, gdy nic, co robisz, nie jest dobre, a staniesz się złośliwy. Komentatorzy będą wiedzieć, 

że nie piszesz dobrze, a oni zadzwonią do Ciebie. Zauważysz również, że nic nie jest dobre i że wszystko, 

o czym piszesz, jest jednym słowem głupie. Uderzyłeś w cykl cynizmu, ale jeśli jesteś ostrożny, możesz 

uciec dość szybko.Pisarze, kiedy będą mieli okazję wyrazić swoje opinie prawdziwej publiczności, w 



końcu będą się kręcić ku okresowi dzikiego cynizmu. Widzieliśmy to raz po raz: powiedzmy, że jesteś 

nowym blogerem, który zyskuje czytelników i staje się ekspertem w tej dziedzinie. Zamiast patrzeć na 

rzeczy ze świeżymi oczami, wolisz, aby wybrany temat został całkowicie zamknięty. Zaczęliście wierzyć, 

że nie ma nic nowego pod słońcem, o którym moglibyście pisać. Będziesz tak zachwycony tym 

procesem, że zapomnisz o podstawowych zasadach. Zatrzymaj się, weź głęboki oddech i zacznij pisać 

„proste” wiadomości. Nie wtrącajcie do wiadomości swoich mądrości ani cynizmu i powoli wykopujcie 

się z pułapki cynizmu. To tylko jeden z pułapek, z którymi borykają się blogerzy, ale jest to najbardziej 

podstępny i najbardziej szkodliwy. Jeśli nie jest to zaznaczone, pułapka cynizmu może stać się twoim 

całym MO, zmniejszając tym samym wartość twojej opinii. Uważaj na niepokojący gniew w stosunku 

do swojego przedmiotu i zwolnij go, zanim ucieknie z tobą. 

The Swearing Trap 

Śmiało  przysięgaj, ale uważaj: piszesz dla dużej publiczności. Jeśli zakładasz, że twoja publiczność czuje 

się dobrze z twoim językiem, niech tak będzie. Nie jesteśmy tutaj, aby cię powstrzymać. Zasadą jest 

jednak traktowanie przekleństw w taki sam sposób, w jaki traktujesz nawóz do trawnika - trochę może 

pomóc w wyskakującym zdaniu, wiele może wypalić cały post. Nasza postawa jest tam, nie powinno 

być wulgaryzmów w zwykłych reportażach i tak bardzo, jak widzisz w artykułach bardziej 

opiniotwórczych. Wraz z dojrzewaniem blogów to się zmienia. Na przykład, kiedy po raz pierwszy 

zaczęliśmy pisać dla Gizmodo, obaj swobodnie używaliśmy wulgaryzmów, nawet w nagłówkach. Z 

upływem lat cicha prośba o pominięcie ich w nagłówkach pojawiła się z wieży zarządzania kości 

słoniowej. Teraz strona nie jest tak bluźniercza jak kiedyś. To dlatego, że nadmiar wulgaryzmów może 

odpędzić publiczność głównego nurtu. Teraz nie zamierzamy przeklinać, kiedy piszemy o technice, do 

diabła, ale polityka może doprowadzić cię do wypowiedzenia jednego lub dwóch słów. To twój wybór, 

ale pamiętaj, że nie wszystkie wulgaryzmów i przysięgi są sobie równe. Możesz czasem uciec z wulgarną 

wulgarnością, ale uważaj na słowo F, a jeśli nie jesteś skinheadem lub szalonym, nigdy nie używaj 

rasistowskich lub seksistowskich obelg. Twoi komentatorzy dadzą ci znać, jeśli posunąłeś się za daleko. 

Pułapka kontekstowa 

W większości postów na blogu króluje kontekst. Być może śledziłeś historię od początku do końca, ale 

to nie znaczy, że nowy czytelnik podążył za tobą w tej podróży. Pamiętaj, że nic nie jest oczywiste. 

Załóżmy, że twoi czytelnicy są zaznajomieni z tym, o czym pisałeś w przeszłości, ale zawsze oferują 

nowszym użytkownikom sposób na dalsze badanie tematu, jeśli nie są zaznajomieni ze wszystkimi 

szczegółami. W jaki sposób? Możesz po prostu napisać coś w stylu „Jeśli przypomnisz sobie, XYZ Corp. 

był zaangażowany w podejrzane interesy w handlu karmą dla kotów, co doprowadziło do dochodzenia 

ASPCA”. Słowa „szczegółowe tutaj” powrócą do poprzedniej historii na ten temat ty - lub ktoś inny - 

napisałeś. Możesz również połączyć się z zasobami, takimi jak słowniki lub Wikipedia, lub dodać kilka 

linków na dole historii, wskazując na poprzednie historie w tym samym wątku. Na przykład, może 

piszesz o budowie nowej zapory na pobliskiej rzece. Możesz połączyć się z pierwszą historią napisaną - 

propozycja zapory w ratuszu - a następnie kolejna debata i dyskusja. Nazywa się to „kleszczem”, a 

gazety zwykły tworzyć te historie pod koniec cyklu informacyjnego, opowiadając o wszystkim, co 

wydarzyło się od początku. Jest to jednak rzadko produktywne i, jak można sobie wyobrazić, znacznie 

łatwiej jest korzystać z hiperłączy, aby zbudować oś czasu, aby czytelnik mógł śledzić historię. Jeśli 

hiperłącze do historii, które napisałeś na swoim blogu, to świetny sposób na ulepszenie statystyk 

odsłon. Powinieneś również używać tagów i kategorii do tworzenia archiwów danych dla swoich 

czytelników. na przykład CrunchGear miał zestaw stron znaczników - słów, które WordPress rozpoznaje 

jako znaczniki - do organizowania postów na określony temat. Jeśli odwiedzisz 

crunchgear.com/tag/ipad, znajdziesz listę wszystkich postów związanych z iPadem, które kiedykolwiek 



napisaliśmy. Zapoznaj się z instrukcjami platformy blogów dotyczącymi obsługi tagów i użyj ich, aby 

dodać kontekst do swoich historii w tekście. 

Pułapka „Nie dzisiaj” 

Blogowanie jest jak każda długotrwała, regularna działalność: z treningiem czujesz się lepiej i 

pogarszasz się z nieuwagą. Jeśli coś odrzucisz dzisiaj, prawdopodobnie odłożysz to jutro i jutro i jutro. 

Podobnie jak trening i nitkowanie, blogowanie powinno stać się nawykiem, zanim stanie się twoją 

pracą. Pamiętaj: martwy blog jest gorszy niż brak bloga w ogóle. 

Rodzaje postów 

Krótki post 

Tu zaczęły się blogi. Pisarz wędrował po sieci, znajdował interesujące linki, miejmy nadzieję, że dodawał 

komentarz lub dwa, i publikował go w układzie czasowym, począwszy od najnowszych postów na 

górze. Był to dziennik internetowy tego, co autor widział tego dnia lub tej godziny, podobnie jak sposób 

korzystania z Twittera dzisiaj. Krótki post na blogu prawdopodobnie będzie podstawą twojej strony, 

gdzie znajdziesz historię, opublikujesz jej zdjęcie, powiesz czytelnikom istotę tej historii, dodasz zwięzły 

komentarz lub własny kontekst, i jesteś skończony. Napisz napięty. Nie musisz być nadmiernie 

gadatliwy - po prostu wymyśl, być może link do innej historii na swoim blogu, który napisałeś na 

podobny temat, a następnie pokaż im link, gdzie znalazłeś historię, pozwalając im na przeglądanie 

wszystkich szczegółów dla siebie . 

Recenzje 

Jeśli twój blog dotyczy produktów lub usług, tutaj możesz pokazać swoje możliwości. Obecność recenzji 

na Twojej stronie może wiele osiągnąć, takich jak ochrona czytelników przed nienajlepszymi 

produktami, ostrzeganie ich o spektakularnych wartościach i pokazywanie im aspektów produktu, 

których nikt jeszcze nie zauważył. Poza tym dobra recenzja zaspokaja podstawową ciekawość 

czytelników odnośnie produktu. Kiedy przeglądasz produkty, celem jest nawiązanie połączenia z nimi, 

tak jak je widzisz, tak jak bezstronny sędzia w grze w baseball. Udowodnij, że jesteś godnym zaufania 

przewodnikiem po swoim temacie. Po drodze dowiesz się wiele o wybranej przez Ciebie dziedzinie, 

zdobywając produkty, które określają istotę Twojego bloga. Przeglądy mogą być proste i krótkie, gdy 

pokrywasz mniejszy produkt, lub mogą mieć tysiące słów, jeśli obejmujesz skomplikowany i ważny 

element. Jeśli piszesz bloga technologicznego lub coś, co wymaga wysoce technicznej recenzji, 

zalecamy utworzenie standardowego nagłówka recenzji. Na przykład TechCrunch zwykle używa 

wypunktowanej listy istotnych funkcji, a następnie podstawowej listy pros / cons. Następnie mamy 

„krótką wersję” recenzji, która podsumowuje nasze opinie.Używając tego oprogramowania makr dla 

komputerów Mac, o którym opowiadaliśmy w rozdziale 2 o nazwie QuicKeys (lub KeyText dla 

Windows), wklejamy ten szablon do każdego przeglądu. Oszczędza czas. Zamiast wpisywać kod dla 

tych list, po prostu wpisujemy „revhed”, a następujący kod HTML pojawia się w naszych postach. 

<strong> Funkcje: </ strong> 

<ul> 

<li> </ li> 

<li> </ li> 

<li> </ li> 

<li> </ li> 



</ ul> 

<strong> Plusy: </ strong> 

<ul> 

<li> </ li> 

<li> </ li> 

<li> </ li> 

</ ul> 

<silny> Wady: </ silny> 

<ul> 

<li> </ li> 

<li> </ li> 

<li> </ li> 

</ ul> 

Tego rodzaju systemy makro są doskonałe, jeśli wpisujesz te same rzeczy w kółko i są dostępne 

zarówno na komputerach Mac, jak i na komputerach PC. Opracuj swój własny „wygląd i styl” dla opinii 

na temat swojego bloga, takich jak różne ikony za i przeciw, lub własny system oceny. 

Cechy 

„Cecha” to dłuższa opowieść o konkretnym temacie lub wiadomości. Może to być profil - dyskusja 

osoby lub przedmiotu - w kontekście lub może opowiedzieć dłuższą historię. Możesz podzielić dłuższe 

elementy na wiele stanowisk. Jesteś blisko swojego tematu, studiując go każdego dnia i odkrywając 

wszystkie jego szczegóły. Daj swoim czytelnikom perspektywę, pisząc szczegółowe informacje na temat 

wybranego tematu. Pracując codziennie na swoim blogu, opracuj listę uruchomionych cech, o których 

chciałbyś dowiedzieć się więcej. Jeśli jest lokalne wydarzenie, które pasuje do twojej kategorii, 

uczęszczaj na nie, rób wiele zdjęć i zamień je w funkcję. Zidentyfikuj relacje między tematami, które 

rutynowo pokrywasz, i napisz exposé. Pomyśl o trendach, niedostatecznych prądach i potencjalnie 

wybuchowych kontrowersjach w obrębie wybranego obszaru, a następnie zadzwoń do ekspertów, 

przeprowadź rozmowę z ludźmi i zmień jądro pomysłu w pełnowymiarową funkcję. Kilka dobrych 

funkcji zwiększa wiarygodność. Istnieje stare powiedzenie, które często brzmi prawdziwie: posty 

przynoszą odsłony, ale funkcje przynoszą czytelnikom. Niektóre z najważniejszych funkcji, które 

piszesz, mogą nie uzyskać ogromnej liczby odsłon, ale zwykli czytelnicy docenią bardziej szczegółowe 

artykuły. To uznanie może rozprzestrzeniać się na rzesze innych czytelników poprzez przekazywanie 

wiadomości z ust lub linkowanie w sieciach społecznościowych. Myśl długoterminowo. To może być 

odpowiedzialne za powolny wzrost gospodarczy, który ostatecznie sprawi, że Twój blog będzie 

konsekwentnie odnosił sukcesy. 

Listy 

Jest dobry powód, dla którego listy przedmiotów są tak popularne w sieci. Ich porządkowa natura 

implikuje osąd, w którym umieściłeś wszystkie elementy na tej liście w układzie hierarchicznym. Posty 

są pisane w kawałkach o niewielkich rozmiarach i łatwych do strawienia. Są kuszące, a czytelnicy je 

zjadają, zwłaszcza jeśli wybierzesz interesujące przedmioty dla swoich list, ale trzymasz się ich założeń. 



A jeśli umieścisz zdjęcie z każdym z elementów listy, będą one miały charakter obrazkowy, zabawiając 

tych czytelników, którzy nie chcą nurkować w intensywnym tekście. Infografika. Zbierz stos faktów, 

grafik i statystyk na dany temat, a jeśli jesteś całkiem dobrym artystą w Photoshopie, możesz stworzyć 

dużą, ładną graficznie grafikę, która będzie zawierała informacje, które są łatwe do zeskanowania. Ten 

rodzaj prezentacji wizualnej zyskał ostatnio dużą popularność. Jeśli wpadniesz na dobry pomysł na 

infografikę, ale twoje umiejętności projektowe nie pozwolą Ci na samodzielne wykonanie, znajdź 

kogoś, kto może, a wynikający z tego wzrost ruchu może być wart twojego czasu, wysiłku i wydatków. 

Zauważyliśmy w Mashable, że najbardziej udane infografiki to coś więcej niż strona pełna wykresów. 

Dodaj zabawne fakty i zabawne ilustracje, a otrzymasz zwycięską formułę. 

Komentarz 

Idź naprzód! To twoja szansa na rozgłos, mówiąc im, co naprawdę myślisz. Oczywiście, prawie 

wszystkie twoje posty i artykuły będą zawierały twoje opinie, ale ta kategoria pozwala zagłębić się w 

kontrowersje, podnieść nowe punkty do dyskusji i sprawić, by czytelnicy pracowali. Nie bój się zająć 

stanowiska w sprawie, ale pamiętaj, że jeśli większość twoich czytelników nie zgadza się z tobą, możesz 

się mylić. Kiedy piszesz swój komentarz, warto przytoczyć fakty, aby utworzyć kopie zapasowe każdego 

z twoich punktów, wraz z linkami do źródeł, aby czytelnicy mogli zobaczyć informacje dla siebie. Nie 

wyciągaj po prostu kilku oświadczeń ze swojego tyłka, których jedynym faktycznym wsparciem jest „bo 

tak powiedziałem” - no chyba, że jesteś sprawdzonym ekspertem w dziedzinie. Nie bądź „Kapitanem 

Oczywistym”, podając opinie, które są tak zdeptane, że wszyscy o nich wiedzą i wciąż je słyszą. Celem 

jest wprowadzenie poglądów dla czytelników, których mogliby nigdy nie rozważyć. Jednocześnie, jeśli 

czytelnicy sami zastanowili się nad twoimi opiniami i zastanawiali się, czy ktokolwiek inny pomyślał w 

ten sposób, zyskają przewagę, ciesząc się współczuciem i walidacją. Dostajesz dodatkowe juju, jeśli 

wymyślisz temat, który podsłuchuje wszystkich, ale niewielu o tym napisało. Upewnij się tylko, że 

wyraźnie zaznaczasz swoje zdanie jako „opinia”. 

Ankieta / quiz 

Kiedy zaczniesz od początku, twoja liczba czytelników będzie tak mała, że tworzenie ankiety będzie 

kłopotliwe, ale quiz będzie działał z dowolną liczbą czytelników. Sondaże i quizy mają tę zaletę, że 

zwiększają liczbę odsłon, ponieważ większość wymaga więcej niż jedna strona do rejestracji głosów i 

wyświetlania wyników. Quizy to dojrzała okazja do poczucia humoru, wymykająca się absurdalnymi 

odpowiedziami wraz z odpowiednimi. Pamiętaj, aby pogratulować tym, którzy dobrze wykonali quiz, 

delikatnie łagodząc tych, którzy tego nie zrobili. Ankiety zachęcą czytelników, którzy normalnie nie 

zadawali sobie trudu, do komentowania uczestniczyć. Mogą być wszechstronne, zajmując niewielką 

przestrzeń na pierwszej stronie lub zamieniając się w całe badanie demograficzne w witrynie. Ankiety 

są łatwe do wstawienia w dowolnej witrynie, aw Mashable mieliśmy dobre doświadczenia z Polldaddy 

(http://polldaddy.com), co pozwala nam dostosować wygląd ankiety. Tworzysz ankietę w witrynie 

Polldaddy, a gdy skończysz, na przykład YouTube, otrzymasz kod do umieszczenia w swojej witrynie, 

aby wyświetlić ankietę. Jest to łatwy sposób (i darmowy dla tych, którzy dopiero zaczynają, z mniej niż 

100 odpowiedziami miesięcznie), aby tworzyć szybkie ankiety, i zalecamy to bardzo. Jeśli chcesz 

pogłębić swoją wiedzę z czytelnikami i dowiedzieć się o danych demograficznych, ich preferencjach 

dotyczących historii lub o czymkolwiek innym, musisz utworzyć ankietę. Popularną usługą ankiet online 

jest Survey Monkey, której podstawowy darmowy plan umożliwia utworzenie ankiety dziesięciokrotnej 

z maksymalnie 100 odpowiedziami na ankietę, prawdopodobnie wystarczającą dla witryny, która 

dopiero zaczyna. Aby jednak uzyskać wystarczająco dużą próbkę do sprawdzenia poprawności danych, 

musisz wypuścić przynajmniej plan „Wybierz”, dając Ci nieograniczone pytania i odpowiedzi za 17 USD 

miesięcznie. 



 

Podpis 

Jeśli znajdziesz wideo, zdjęcie lub wziernik wzroku, który sam opowiada historię, pod spodem znajduje 

się podpis, który zawiera pół tuzina słów lub mniej, może być wszystkim, czego potrzebujesz. Inne 

czasy, zdjęcia lub filmy wymagają więcej ustawień i wyjaśnień, ale zachowaj prostotę i pozwól obrazom 

robić większość rozmów. Możesz nawet zagłębić się w najnowszy schemat galerii z klikaniem, w którym 

prezentujesz grupę dwudziestu zdjęć lub filmów w formie pokazu slajdów lub w formacie galerii, a 

każde zdjęcie daje ci kliknięcie. Śmiało, napisz swoją historię w podpisach dla każdego elementu galerii, 

ale wiedz o tym: Wielu czytelników jest coraz bardziej zirytowanych tą oczywistą sztuczką na więcej 

odsłon. Możesz rozważyć umieszczenie wszystkich zdjęć lub osadzonych filmów na jednej łatwo 

przewijalnej stronie z dołączonymi napisami, aby zadowolić czytelników (w Mashable oferujemy opcję 

jednej strony dla wszystkich naszych galerii). Z drugiej strony, jeśli szukasz oszałamiającej liczby odsłon, 

zobacz, co się stanie, gdy napiszesz hity z trzydziestoma zdjęciami, z których każda uzyska własną 

odsłonę. Więc oto jest: Czy powinieneś sprawić, by Twoja strona była łatwa w nawigacji i podobała się 

czytelnikom, czy też poszukujesz złota? Decyzja należy do ciebie, kapitanie, ale powiedzmy, że przez 

większość czasu utrzymujesz decyzje przyjazne dla użytkownika. 

Wywiad 

Jeśli masz wystarczająco dużo szczęścia (lub jeśli jesteś wystarczająco agresywny lub dobrze 

połączony), aby mieć szansę porozmawiania z dziennikarzem, ważną osobą lub ogólnie interesującym 

przemysłowcem, możesz chcieć przepisać słowa VIP na wywiad tekstowy, tak jak te, które pojawiają 

się w magazynie Playboy. I tak, czytamy artykuły w tym dziewczęcym magu. Zdobądź dyktafon lub 

skorzystaj z aplikacji na smartfonie i nagrywaj każde słowo tej gwiazdy, a następnie wiernie ją przepisuj 

dla swoich czytelników. Postaraj się, aby był bardziej puncher, publikując tylko najbardziej zwięzłe frazy 

i zdania, ale nie edytuj go tak bardzo, aby treść była zniekształcona. Jeśli nie jest to dobry wywiad pełny, 

napisz historię z wieloma cytatami. Jeśli to zrobisz, nakręć film ze swojego wywiadu, aby uzyskać pełny 

efekt „twarzą w twarz”, lub połącz kombinację transkryptu i dźwięku, dając czytelnikom możliwość 

usłyszenia lub przeczytania wywiadu. 

Jak 

How-tos to jedne z najpopularniejszych postów, które możesz napisać. Ludzie je kochają. Celem 

poradnika (niektórzy nazywają je tutorialami) jest wyjaśnienie procesu w sposób krok po kroku, 

opisujący każdy krok w jak najdokładniejszy sposób. Jakiego rodzaju porady możesz opublikować? 

Blogerzy piwa mogą pisać o tym, jak nalać idealnego kufla. Dzianiny mogą opisywać specjalne szwy. 

Blogerzy rowerowi mogą opisywać ulepszenia hamulców. Wszystko, co robisz i chcesz, aby inni się 

nauczyli, to uczciwa gra. 

Bitwy 

Czy twój blog będzie zadziwiającą, przerażającą publikacją? Czy będziesz ciągle w ofensywie, 

agresywnie atakując wszystko i wszystko? Wybieranie walk ze wszystkimi i każdym jest niekoniecznie 

strategią - to tylko agresja. Ponadto, jeśli zawsze będziesz negatywny, twoje pisanie stanie się 

przewidywalne. Wybierz bitwę. Atakuj produkt lub osobę tylko wtedy, gdy wydarzyło się coś 

oburzającego. Pamiętaj, że zawsze łatwiej jest rozerwać rzeczy, niż je zbudować, i możesz odkryć, że 

jesteś negatywny tylko dlatego, że jest łatwiej. Wreszcie, chroń się przed procesami o zniesławienie, 

powstrzymując się od atakowania kogoś fałszywymi oskarżeniami. Prawda jest najlepszą obroną, więc 

jeśli zamierzasz wejść w grę negatywną, upewnij się, że masz prawdę po swojej stronie. 



Grafika i jak z nich korzystać 

Znajdź grafikę dla każdego posta. Jeśli piszesz o produkcie, jest to łatwe, ponieważ firmy są zazwyczaj 

bardziej niż chętne, aby dostarczyć Ci wysokiej jakości zdjęcia swoich produktów ze wszystkich 

możliwych kątów. W tym kontekście możesz użyć dowolnych zdjęć dostarczonych przez firmę. Dzięki 

konceptualnym opowiadaniom, komentarzom i funkcjom grafika może stać się nieco trudniejsza. Z 

naszego doświadczenia wynika, że jeśli użyjemy zdjęcia znalezionego na innej stronie internetowej, 

wystarczy połączyć się z tą witryną na końcu artykułu - wystarczy poprosić właściciela tej grafiki o zgodę 

na jej użycie. Jeśli jest to wyjątkowa, sprytna grafika, lepiej jest stworzyć własną. W innych przypadkach 

łączenie lub modyfikowanie grafiki za pomocą programu Photoshop (lub dowolnego innego edytora 

obrazów) zazwyczaj zamienia te elementy graficzne w nowy obraz, zwłaszcza jeśli naśmiewasz się z 

przedstawionych w nim elementów - prawo autorskie nazywa to „parodią”. Uczciwe użytkowanie 

przepisy amerykańskiego prawa autorskiego zazwyczaj chronią Cię, gdy chcesz użyć fragmentów 

obrazów, zwłaszcza jeśli są one małe, inaczej zwane „miniaturkami”. Jeśli masz wątpliwości i czujesz 

paranoję, zapytaj organizację, która jest ich właścicielem obrazy do pozwolenia przed publikacją. To 

nie jest wystarczająco dobre dla niektórych korporacji i tych, którzy chcą podążać za literą prawa. Każda 

strona ma swoją własną filozofię; na przykład w Mashable iw jednej witrynie NBC każda grafika, której 

używaliśmy, wymagała pisemnej zgody jej właściciela. W tej samej firmie, w innej witrynie NBC, 

mogliśmy pobrać grafikę z dowolnego miejsca, niezależnie od tego, czy łączyliśmy się z jej właścicielem. 

W Mashable korzystaliśmy tylko z grafiki zakupionej w iStockPhoto lub Getty Images, a grafiki lub 

zdjęcia, które stworzyliśmy, były dostarczane przez firmy lub były licencjonowane na Creative 

Commons. Wiele z tych obrazów można znaleźć na stronie udostępniania zdjęć Flickr.com i można je 

łatwo znaleźć za pomocą wyszukiwarek, takich jak CC Search (http: //search.creativecommons.org /) 

lub Compfi ght.com. 

Snark i pojedynczy blogger 

Komedia i snark określają cechy blogów, ale nie są konieczne do pisania interesujących postów. 

Ponieważ obaj twoi skromni narratorzy spędzili wiele z naszych formacyjnych lat w snarkowej stolicy 

świata, znanej również jako Gawker Media, czasami spotykamy się z wyrzucaniem gejzerów ze 

snarkcasmem. Oto, w jaki sposób kontrolowaliśmy tę potrzebę: jeśli zdecydujesz się chrapać, pamiętaj, 

aby użyć lekkiego dotyku. Jak już wcześniej opisaliśmy, pułapka cynizmu pochwyci cię w szpony, kiedy 

najmniej się tego spodziewasz, co skutkuje mniejszym humorem i większą żółcią. Najłatwiejszym 

sposobem na obrażenie humoru jest zapamiętanie starej zasady komedii: powiedzenie „ssam” jest 

zabawne, powiedzenie „ssanie” nie jest zabawne. Chociaż jest wiele komiksów obrażających, którzy 

żyją przyzwoicie, jest o wiele więcej komiksów, które skupiają się bardziej na introspekcyjnym 

humorze. Użyj humoru i zachwyć się w sposób, w jaki używasz jakiejkolwiek techniki pisania. 

Powtarzanie może być nudne. Jednak zawsze fajnie jest kończyć post za pomocą quipu lub dołączać 

zabawną grafikę ściśle związaną z tematem. Poważne blogi są często zbyt proste dla wielu czytelników, 

a źródłem większości wczesnych blogów był snark, dowcip i gniew. Szturchanie się swoimi 

przedmiotami lub sobą jest duszą blogowania. Pamiętaj jednak, że sarkazm nie przekłada się dobrze 

na arenie blogów. Użytkownicy czytają twoje posty szybko i często przy minimalnym zrozumieniu. 

Parodie mogą działać dobrze, dopóki jesteś na szczycie. Wyobraź sobie, że blogowanie jest jak mime - 

wyrażanie emocji, emocje muszą być wyolbrzymione do tego stopnia, że są groteskowe. Na przykład 

użytkownicy, którzy mogą nie znać Twojej pozycji na dany temat, mogą zobaczyć twój sarkazm jako 

wsparcie lub potępienie konkurencyjnego punktu widzenia. To z kolei prowadzi do gniewnych 

komentarzy wrzucanych do twojego kierunku 

Długość posta 



Mashable, TechCrunch i Gizmodo zostały zbudowane na koncepcji różnorodności, gdzie długie posty 

zawsze zestawiano ze średnimi i krótszymi postami. Dzieje się tak, ponieważ dajesz zapracowanym 

czytelnikom sposób na szybką rozrywkę z krótkimi postami, oferując jednocześnie dogłębne relacje 

osobom o dłuższym okresie skupienia i wyższym poziomie zainteresowania. Daje to również możliwość 

pisania dłuższych kawałków w bardziej skomplikowanych tematach, a poza tym krótkie, mocne posty, 

które tworzą tylko jeden punkt. Niektórzy twierdzą, że dłuższe posty gromadzą więcej czytelników - 

nie zgadzamy się. Dłuższe posty wymagają prawdziwego poświęcenia od zapracowanego czytelnika i 

chyba że twoje pisanie jest na najwyższym poziomie, możesz oczekiwać, że czytelnik zatrzyma się przy 

trzecim grafie. Jeśli nie zwracałeś uwagi czytelnika na tak długo z prozą, zatonąłeś. Wielu blogerów 

skupia się przede wszystkim na dłuższych postach, pisząc jeden lub dwa przedmioty dziennie. Jest to 

jeden ze sposobów, ale blogerzy często zawierają duże, kuszące zdjęcia i wiele komentarzy. 

Najlepszymi przykładami są wspomniany wcześniej BikeSnobNYC i ABlogToRead .com, blog o 

zegarkach. 

Bycie lepszym bloggerem 

Podczas blogowania stale staraj się ulepszać. Odczytaj stare posty pod kątem literówek. Zaplanuj nowe 

posty. Oceń, za pomocą analiz, co zyskuje największą uwagę. Zobacz, które posty przyciągają najwięcej 

odwiedzających - ci czytelnicy mówią ci, czego chcą. Daj im to, czego chcą! Napisz posty, które chcesz 

przeczytać. Twórz cele i dopasowuj je. Oto kroki, które musisz podjąć, aby stać się lepszym blogerem. 

Jeśli robisz to codziennie lub robisz to jako źródło utrzymania, wszystkie te ulepszenia przychodzą 

naturalnie. Jeśli jednak nie traktujesz blogowania jako codziennego ćwiczenia, nie odniesiesz sukcesu. 

Oto kilka wskazówek dotyczących lepszego blogowania: 

• Napisz mocny: nie każde zdanie musi być długie na pięć słów. Napisz tekst, który jest krótki, zwięzły 

i rytmiczny. 

• Pamiętaj o piramidalnej strukturze pisania wiadomości i używaj jej tak często, jak to możliwe. 

• Używaj cytatów: Cytaty z oryginalnego źródła są doskonałym sposobem na napędzanie historii bez 

większego wysiłku. 

• Używaj krótkich akapitów: Twoja lede i nakrętka powinny być tak krótkie i zwięzłe, jak to możliwe. 

• Pisz tak, jakby nikt nie chciał kończyć twoich opowieści: pamiętaj, że twoi czytelnicy nie mają dużo 

czasu. Walczysz o ich uwagę. Dopóki nie dasz im dobrego powodu, by wracać, nie będą. 

• Napisz dla F: Badania wykazały, że przeciętny czytelnik patrzy na dwa słowa w nagłówku i czyta wzór 

F - przesuwając oczy wzdłuż pierwszej linii, a następnie ledwo pasąc pozostałe linie, aż trafią na koniec 

strony . Reszta F, ruch w dół, jest tym, co przesuwa resztę opowieści. Umieść swoje najważniejsze 

wiadomości w górnym pasku tego F. 

• Współcześni czytelnicy uwielbiają zwięzłość w dłuższych historiach: to jest fakt dziennikarstwa. Twoje 

pięknie kute kleszcze o wzroście politycznej postaci zostaną przyćmione obrazami tej postaci w 

flagowym tonie. To nie znaczy, że chcemy, żebyś się rozpieszczał - po prostu chcemy, żebyś zrozumiał, 

co czyni wiadomości. Budowanie wspaniałej historii ze wspaniałych wiadomości jest doskonałe, ale, 

cytując barda: „Bądź zwięzły, proszę Cię”. 

• Spójrz na resztę opowieści: Jakie są inne strony, których brakuje w twojej historii? Co możesz dodać? 

• Opuść biuro: Idź i spotkaj się z ludźmi - nawet PR-ami. Idź i zbadaj swój rytm, przechodząc na 

konferencję lub spotkanie. Praktyczne posty są znacznie bardziej wartościowe i szeroko czytane. 



• Nie krzywdź: nie bądź blogerem bojowym, zawsze pragnąc walki. Rób swoje i pracuj z innymi 

blogerami. Konkurencja w przestrzeni blogów jest prawdziwa i jest napięta, ale nie musisz się pochylać, 

by „bić” drugiego faceta w wiadomościach, które wszyscy dzielą. Świeć swoimi wyjątkami i szufladkami 

i pracuj razem nad wiadomością może przynieść czytelnikom. Zawsze powinieneś mieć na uwadze 

konkurencję, ale w wielu przypadkach lepiej jest połączyć się z innym blogerem i stworzyć relację 

wzajemnego zaufania. Wiele osób próbuje podrobić linki w nadziei na lepsze rankingi w 

wyszukiwarkach. Dlaczego nie poprosić przyjaznego blogera o link do ciebie, ponieważ jest ci winna 

przysługę za link do niej? Dzieje się tak każdego dnia i jest to pomocny sposób dla blogera, aby zyskać 

na trakcji. 

Piszesz, więc ktoś cię przeczyta 

Wyobraź sobie swojego idealnego czytelnika. Ten czytelnik jest tym, za kogo musisz pisać na co dzień 

na swoim blogu. Idealnym czytelnikiem może być twój tata. Może być to twoja żona. Może być 

blogerką, którą szczególnie podziwiasz. Staraj się pisać rzeczy, które czytelnicy zrozumieją. Moment, w 

którym piszesz wyłącznie dla Google, słów kluczowych lub innych elementów SEO, jest momentem, w 

którym przestałeś pisać dla ludzi. Istnieje zbyt wiele przykładów źródeł wiadomości, które skupiają się 

przede wszystkim na uzyskiwaniu odsłon, kliknięć i wyświetleń reklam. Są one drugorzędne w stosunku 

do twojego celu i przychodzą organicznie z dobrą pracą. Niech nikt ci nie mówi inaczej. Napisz dla ludzi. 

Dowiedz się o swoich odbiorcach i zapytaj ich, czego potrzebują lub chcą. Utwórz listę mailingową dla 

swojego bloga i wysyłaj ankiety co pół roku. Użyj systemów takich jak Mailchimp i Survey Monkey, aby 

utworzyć te pętle sprzężenia zwrotnego. Twoim celem jest być niezbędnym dla czytelników. 

Zrozumienie ich całkowicie to robi. Specjalnie dla nich pisanie zapewnia, że będą cię czytać 

wielokrotnie. Jako blogerzy daliśmy pozwolenie na pisanie w dowolny sposób, jaki uznamy za 

odpowiedni. Możemy być szaleni, możemy być zwariowani lub możemy być śmiertelnie poważni. Ta 

wolność jest tak przerażająca dla przeciętnego dziennikarza, który dorastał w erze redaktorów, 

terminów i bezpłatnej kawy w redakcji. Te dni, to smutne, że odeszły. Najważniejsze jest jednak pisanie 

rzeczy, które chciałbyś przeczytać. Jeśli możemy zaoferować ci jakąś radę, blogujący bloger, musisz 

uwierzyć, że to, co musisz powiedzieć, jest ważne. Robisz sobie przysługę, nie udostępniając jej. 

E-mail i jego niezadowolenie 

Nie jesteś pewien, czy chcesz utworzyć publiczny blog? Możesz śledzić wszystkie te same zasady 

podczas tworzenia biuletynu e-mailowego, zasadniczo budując zestaw historii, które wyrzucasz swoim 

zwolennikom. Chociaż ta technika nie jest tak popularna jak budowanie bloga, ma swoje zalety, 

zwłaszcza w przypadku witryn bardziej zorientowanych na biznes. Co otrzymujesz dzięki 

newsletterowi? Cóż, masz dedykowany rój czytelników, którzy średnio czytają twoje posty. Nadaje 

również ekskluzywności treściom. Jeden bloger, Jason Calacanis, nawet ograniczył swoją listę e-

mailową do pewnej liczby osób, aby wydzielać rodzaj wyłączności związanej z fantazyjnymi torebkami 

i tajnymi klubami nocnymi. Jeśli musisz zarobić miejsce przy stole, masz tendencję do jedzenia tego, co 

ci dano. Jak więc utworzyć biuletyn e-mailowy? Polecam używanie czegoś takiego jak Mailchimp, usługi 

listy mailingowej, która pozwala wysyłać ogromną liczbę e-maili za około 40 USD miesięcznie. 

Mailchimp pozwala na umieszczenie kodu „Subskrybuj” na swojej stronie internetowej, aby ludzie 

mogli zarejestrować się w biuletynie, a następnie oferować wiele szablonów i innych gadżetów, aby 

regularnie kontaktować się z listą. Email jest świetnym medium kontaktowym. Podczas gdy wielu 

uwielbia media społecznościowe, nie jest tam pod względem zasięgu i zwrotu z inwestycji. Tworzenie 

listy e-mail to świetny sposób na utrzymanie kontaktu z publicznością. Czy powinieneś skorzystać z 

biuletynu e-mail, a nie z bloga? To zależy od Ciebie. Niektóre z najlepszych blogów zawierają składnik 

poczty e-mail i coraz ważniejsze staje się posiadanie świetnej listy zapalonych czytelników. Krótko 

mówiąc, to dobry pomysł, ale oferowanie treści tylko do wiadomości e-mail zależy od celu. Czy 



zamierzasz być ekspertem, który sprzedaje twoją wiedzę określonym odbiorcom? Czy piszesz o bardzo 

specyficznej niszy? Czy chcesz zrezygnować z przychodów reklamowych w celu osiągnięcia zasięgu? 

Stwórz 

Najpierw zapoznaj się z aplikacją pocztową. Wiele systemów pozwala na bogate wiadomości e-mail 

zawierające obrazy i ładnie wyglądający tekst. Zalecamy utworzenie dwóch biuletynów i umożliwienie 

użytkownikom wyrażenia zgody na wersję tekstową. Musisz także zbudować listę. Nie kradnij ani nie 

kupuj adresów e-mail. Twój biuletyn e-mail musi rosnąć organicznie lub ryzykujesz, że zostaniesz 

zbanowany przez swojego dostawcę poczty e-mail i rozgniewasz cały bałagan ludzi. Wysyłaj 

wiadomości e-mail raz w tygodniu, ale biuletyn powinien zawierać tygodniową treść. Codzienne 

wiadomości e-mail są straszne, a miesięczne wiadomości e-mail łatwo zapomnieć. Twoim celem jest 

stworzenie doświadczenia dla czytelników, czegoś, czego oczekują i będą się regularnie cieszyć. Napisz 

e-maile tak, jakbyś pisał post na blogu. W rzeczywistości zalecamy przywrócenie ludzi do Twojego 

bloga. Czytanie długiego formularza w oknie poczty jest trudnym zadaniem. 

Zabiegać 

Teraz musisz znaleźć tych czytelników. Tak jak w przypadku każdego przedsięwzięcia online, 

przekonasz się, że głosisz w pustym pokoju, dopóki nie rozwiniesz swojej publiczności. To naturalne i 

nie powinno cię frustrować. Zalecamy utworzenie witryny z biuletynem i umieszczenie Twojego tekst 

tam kilka dni po wysłaniu go pocztą elektroniczną. Możesz także skracać artykuły i zachęcać 

czytelników do uzyskania całości, prosząc ich o zapisanie się do newslettera. Możesz także utworzyć 

reklamę pełnoekranową z prośbą o dołączenie do Twojej listy mailingowej. W takim przypadku możesz 

traktować swojego bloga jako dodatkową lokalizację dla trudnych treści. 

Rozprowadzać 

Teraz naciśnij Wyślij. I powtórz. Biuletyn e-mailowy musi pojawiać się regularnie io tej samej porze 

tego samego dnia tygodnia. Wyobraź sobie, że to sitcom telewizyjny. Współczesna rodzina nie pojawia 

się tylko wtedy, gdy stacja ma ochotę. Zamiast tego pojawia się w określonym czasie i miejscu. Ta 

znajomość jest kluczowa i pozwoli ludziom wrócić. Co jest najważniejsze? Masz teraz ogromną listę 

wiadomości e-mail, których możesz użyć, aby skontaktować się z czytelnikami na temat specjalnych 

treści i ofert. W rzeczywistości umożliwia to również zarabianie dzięki oferowaniu produktów 

bezpośrednio w wiadomościach e-mail - ale należy zachować ostrożność. Dzisiejszy biuletyn e-mailowy 

to jutro spam 

 

 



Reguła mafii, podżeganie do zamieszek i wolność słowa 

Powszechnie uważa się, że w dawnych czasach dziennikarze mieszkali w wieżach z kości słoniowej, 

wypisując swoje święte teksty i wiedząc, że ich czytelnicy bez wątpienia pochłoną ich bazgroły. 

Niektórzy czytelnicy będący zasmuceni tym, co zostało napisane, usiedli doswoich maszyn do pisania i 

wysmarowali list do redaktora. Ci dziennikarze, którzy otrzymali takie pisma, często wrzucali je do 

kosza, ale co jakiś czas kilka z nich znalazło drogę do druku. Zostały one opublikowane obok świętych 

tekstów, uzupełniając krąg komunikacji. Korba miała jedną stronę w gazecie, podczas gdy dziennikarze 

mieli drugą. Ten sposób komunikacji, w którym pisarz jest odłączony od czytelnika, stworzył aurę 

permisywności, a co ważniejsze, nieomylności, która doprowadziła do obrazowych „papierów nagrań” 

nagrywających każdą ważną rzecz która dzieje się na świecie. Dokumenty są jednak omylne i bez 

nadzoru, dziennikarze ci stali się egoistami i nie czuli się przywiązani do nikogo poza, być może, 

zrzędliwym redaktorem naczelnyme. Były powody, dla których ten system istniał. Chronił dziennikarzy 

przed atakami z zewnątrz i pozwalał na naprawdę przełomowe historie - historie, które na nowo 

zdefiniowały ścieżki narodów i historii - aby ukazały się w druku. Stworzył jednak ekskluzywny klub 

dziennikarzy, którzy spoglądali na tak zwane dziennikarstwo obywatelskie i głos motłochu  góry. 

Kontrolowali rozmowę. To nie jest już oczywiste. Przewiń do przodu, gdzie listy do edytora, nazywane 

teraz „komentowaniem” w tekście blogów i stron internetowych, zostały całkowicie przekształcone w 

natychmiastową reakcję. W zależności od tego, w jaki sposób utworzyłeś swojego bloga, czytelnicy 

zazwyczaj mogą natychmiast i anonimowo wydobywać swoje opinie, pojawiając się bezpośrednio pod 

tym, co właśnie napisałeś. To rozmowa, w której otrzymujesz natychmiastową informację zwrotną. 

Witamy w świecie komentarzy na blogu. Jako bloger, pewnego dnia je pokochasz, a czasami, nawet 

kilka sekund później, będziesz ich nienawidził. Jeden z powodów, dla których warto je kochać: 

Pozwalają zanurzyć się w ogromną moc tego, co nazywa się „crowdsourcingiem”. Wspólne IQ dużej 

grupy czytelników, którzy zainspirowali się do skomentowania Twojego postu, jest zadziwiające. Jest 

to poziom inteligencji znacznie wyższy, niż ktokolwiek mógłby kiedykolwiek zdobyć i może służyć jako 

wzmacniacz dla twoich postów, źródło nowych informacji, których nigdy byś nie wziął pod uwagę. 

Niestety, czasami ten tłum może być okrutnym i natychmiastowym edytorem, powiadamiającym cię o 

tym, jak bardzo się mylisz. W blogu tłum działa jako edytor kopii, kontroler faktów i szef krabów na 

górze. Tworząc otwarte forum, na którym ludzie mogą wyrażać swoje poglądy, opinie i edukację na 

określony temat, Ty, bloger, jesteś w stanie zrobić o wiele więcej w krótszym czasie i przy mniejszym 

budżecie. Nie znaczy to, że możesz pisać śmieci i oczekiwać, że tłum będzie je dla Ciebie fx. Zamiast 

tego pomyśl o tłumie jako o sekcji dopingującej i inkwizytorze. Heck, to prawie jak ława przysięgłych z 

twoich rówieśników. Nie interesuje ich to, co miałeś na myśli; są zainteresowani tym, co napisałeś. Co 

to znaczy? Oznacza to, że wszystko, co piszesz, musi mieć kontekst.  

Nie możesz zakładać, że czytelnik wie coś o twoim temacie lub że twój czytelnik zakłada, że wiesz coś 

na ten temat. Twój czytelnik zakłada, że jesteś idiotą w Internecie, chyba że udowodnisz że jest inaczej 

i na odwrót. Wiek dyskursu obywatelskiego minął, niestety, i każdy twój los stanie się paszą dla dzikich 

zwierzaków. Ale nie pozwól, aby im się to udało. Nasza zasada jest następująca: na każdy niegrzeczny 

komentarz składa się dziesięć nieszkodliwych komentarzy i dwa pozytywne komentarze. Zabierzcie 

tych dwunastu do serca i uczcie się od tyrady lub, jeśli nie, to zignorujcie. Ale czasami nienawidzisz 

komentarzy, które otrzymujesz. Oczywiście, wielu z nich jest pouczających i konstruktywnych i 

skutecznie pokaże ci błąd twoich dróg. Inne są prostymi atakami ad hominem, co sprawia, że czujesz 

się tak źle, że będziesz przemyślał niektóre z tych zniewag przez całą noc i do następnego dnia. Tak, 

byliśmy tam, otrzymując krytykę tak surową, że nigdy nie zapomnieliśmy o bólu, który powodują. Ale 

jako bloger, wiedz o tym: będziesz krytykowany, i będziesz chwalony. Stwórz teraz grubą skórę, 

ponieważ bez względu na to, jak doskonały i świetny jesteś blogerem i pisarzem, czasami będziesz się 

mylić, będziesz krytykowany, a będziesz źle, źle. Przyzwyczajaj się teraz do tego pomysłu i przygotuj się 



na tortury, które spadają na ciebie, gdy jesteś atakowany przez rozwścieczony tłum. Zanim zaczniemy 

badać szaleństwo tłumów, chcemy zaoferować dwie ścisłe zasady prowadzenia blogów 

konwersacyjnych. 

Usuwanie komentarzy jest złym pomysłem. Istnieją dobre powody, aby usuwać komentarze do treści i 

tonów, a my je zbadamy, ale jeśli nie mówimy o spamie lub szalonej rozmowie, robisz sobie i swoim 

czytelnikom niedogodność, jeśli usuniesz więcej niż jeden komentarz na tydzień. Nie usuwaj posta, 

który wydaje się wywoływać krytykę lub gniew. Usunięcie postu z obawy przed zemstą jest 

niebezpiecznym precedensem dla Twojej witryny. Jeśli to konieczne, skasuj obraźliwy tekst za pomocą 

tagu <s> </ s> w HTML i zaktualizuj post, wyraźnie wyjaśniając, dlaczego zaktualizowałeś go w 

komentarzach lub w samym poście. Zrób to, nawet jeśli historia kończy się jako cały post pełen 

przekreślonego tekstu. Możesz poprawić lub przejrzeć historię, ale jej usunięcie powoduje problemy z 

kontrolą i potencjalnymi efektami mrożenia. 

Gizmodo's Commenting Evolution: A Case Study 

W naszych pierwszych dniach w Gizmodo przywilej komentowania, pojawiający się w formie 

pożądanego zaproszenia, był rzadki. Zanim wdrożono system „zaproś”, blogi Gawkera w ogóle nie 

miały komentarzy. Strony były jałowe. Był to pojedynczy głos, ryczący do tłumów i niestety, który 

trzymał witryny firmy z powrotem przez prawie dwa lata. Potem powstał system. Wymagalibyśmy od 

czytelników złożenia podania o komentarz, prosząc ich o napisanie przykładowego komentarza lub 

dwóch. Chcielibyśmy, aby powiedzieli nam, dlaczego chcieliby wyrazić swoje opinie na dole naszych 

postów. Potrzebowaliśmy ich, aby zapewnić nas, że nie przeszkadają w tym miejscu. Gdyby przeszli 

przez nasze sito, zapewnilibyśmy im dostęp - naprawdę cenny przywilej, taki, którego będą strzec 

ostrożnie. Co dziwne, zachęcono nas również do wysyłania komentarzy do dziennikarzy starej straży. 

Mężczyźni i kobiety, którzy chcieli, aby ich czytelnicy nie mieli głosu, nagle stanęli w obliczu obcej 

koncepcji posiadania jednego w Internecie. Wcześni komentatorzy Gizmodo byli częścią 

ekskluzywnego klubu i poważnie traktowali ten zaszczyt. Pozostali nam wierni, mimo że niektórzy z 

nas, Gizmodians (zwłaszcza drugi redaktor serwisu, Joel Johnson), wyśmiewali się z nich, udając, że są 

bezmyślnymi dronami, które wyrzuciły wszystko, co dotarło do ich słabych umysłów. Oczywiście 

delikatne żebranie, które wysłaliśmy, było w dobrej zabawie, ponieważ doceniliśmy to, co napisali. 

Często poświęcali więcej czasu na pisanie komentarzy, niż spędziliśmy na pisaniu postów, do których 

się odnosili. Łatwo było ich kochać. Po co ryzykować ich ekskluzywne członkostwo w klubie, plując na 

tych, którzy je na nich obdarzyli? Od czasu do czasu sprzeciwiają się (lub poprawiają) to, co napisaliśmy 

(co nie było złe), ale generalnie ich krytyka była konstruktywna, aczkolwiek skłaniała się ku delikatności, 

jeśli chodzi o krytykę naszych blogerów. . Jaki był wynik tego festiwalu miłości? Jak to dla nas wyszło? 

Cóż, otrzymane przez nas komentarze były generalnie bystre, często przewyższające to, co napisaliśmy 

o rzędy wielkości. Ponieważ starannie wybraliśmy naszych komentatorów, większość z nich posiadała 

wiedzę, a niektórzy byli nawet luminarzami w swoich dziedzinach. Ale był z tym jeden problem. 

Ustawiliśmy tak wysoką barierę wejścia, że nie otrzymaliśmy wystarczających komentarzy. Chcąc 

budować ruch, chcieliśmy zaangażować więcej osób w tę natychmiastową krytykę / pochwałę / 

wzmocnienie, ponieważ więcej komentarzy przyciąga większy ruch. Czemu? Gdy czytelnik napisał 

komentarz, ten czytelnik zwykle powracał na stronę wielokrotnie, aby zobaczyć, czy nie było żadnych 

odpowiedzi, reakcji, pochwał lub krytyki komentarza. Otworzyliśmy więc komentarze dla 

komentatorów. Zniknął wymóg, aby zdali jakiś skonstruowany test. Naszą następną techniką było 

pozwolenie, by każdy komentator wypędził to, co chciał, ale wtedy cofnęlibyśmy ich przywileje 

komentowania, gdyby zrobili coś, co nas niezadowoliło. Zostaną zakazane. Narodził się banhammer. 

Eksperyment tymczasowy obejmował technikę zwaną „wyokrętowaniem”. Tak jak brzmi, wiąże się to 

z usunięciem samogłosek z obraźliwego komentarza, zamieniając go w ledwie czytelny bełkot, który 



wciąż może być niewyraźnie zrozumiany, jeśli ktoś chce iść do kłopot. Jest to krok pośredni przed 

usunięciem postu, który pozwala odmówić tłumienia nieprzyjemnych postów, ale nie pozwala na pełne 

uruchomienie witryny. Próbowaliśmy użyć tej techniki raz lub dwa razy, ale wydaje się, że ma ona 

dziwny efekt, w którym tylko sprawia, że przestępcy są wściekli i myli wielu czytelników. Jeśli to brzmi 

jak coś, co chciałbyś wypróbować, możesz uzyskać wtyczki do systemów zarządzania treścią, takie jak 

Movable Type i WordPress, które ułatwiają wdrożenie tej techniki. 

Czasami wyokrętowanie wydawało się zbyt łagodnym lekarstwem, więc nadszedł czas, by wydostać się 

z banhammera. Co stanowiłoby podstawę do wygnania? Początkowo mieliśmy  niejasne i ogólne 

wytyczne - na przykład, gdyby ktoś „był natrętny”, zakazaliśmy tej osoby. Inne przestępstwa związane 

z kapitałem obejmowały osobiste atakowanie pisarza, wielokrotne pisanie nieprawidłowych 

informacji, atakowanie innych komentatorów, wysyłanie spamu za pomocą linków do ich własnych 

stron, pisanie wielu stereotypów, takich jak „Ja dla jednego, witamy naszych ___ władców”, 

denerwujących komentarzy, takich jak „ Jak te wiadomości? ”Lub chwalenie się, jak to skomentowali 

jako pierwsi - boom! W dole był straszny banhammer. Co ciekawe, są to problemy, z którymi borykają 

się najbardziej rozwinięte strony internetowe, ale rzadko spotykane przez mniejsze witryny. Jeśli 

czytelnik wykrzykuje „PIERWSZE!” na rosnącej stronie, prawdopodobnie podoba Ci się to podniecenie. 

Jednak po dziesięciu tysiącach czasu będziesz się tym męczyć. Tak więc, jak widać tutaj, mieliśmy do 

czynienia z dwoma końcami widma z kilkoma przerwami między nimi. Pierwsze podejście było 

najbardziej restrykcyjne. Wykraczając poza moderowanie komentarzy, moderowaliśmy samych 

komentatorów. Stworzyliśmy klub quasi-dziennikarzy, którzy w znacznym stopniu dodali nasze treści, 

ale niestety nie dodali dużo do naszego ruchu. Nasza reakcja na to było drugim podejściem, aby 

otworzyć drzwi wszystkim, którzy pragnęli skomentować, a potem wyeliminowaliśmy trolle. Ale to też 

nie było idealne - w naszej witrynie nadal będzie wiele niedorzecznych komentarzy, dopóki ktoś ich nie 

usunie. Co było rozwiązaniem Gizmodo dla tego problemu? W tamtych czasach strona opracowała 

jeden z najlepszych i najbardziej skutecznych systemów komentowania w sieci. Podobnie jak technika 

powszechna w przedszkolach w całym kraju, złotą gwiazdę przyznano komentatorom, którzy okazali 

się godni. Gdy komentator zdobył tę złotą gwiazdę, miał prawo moderować inne komentarze. Jak 

komentatorzy mogą zdobyć jedną z tych pożądanych bomb? Według Gizmodo: „Musisz po prostu 

zdmuchnąć moderatorów z wielkim wkładem w komentarze i nagrodzą cię gwiazdką.” Ta złota gwiazda 

pojawia się obok nazwy komentatora z każdym wpisem. W efekcie Gizmodo powrócił do systemu 

odsłuchiwania komentarzy, w którym komentarze użytkowników nie pojawiły się na stronie, chyba że 

zostały zatwierdzone przez edytora Gizmodo lub jednego z komentatorów, którzy posiadali złotą 

gwiazdę. Ten system kastowy okazał się niezwykle skuteczny, dzięki czemu wszyscy komentatorzy o 

niższych pozycjach dążą do standardu złota. Ten przypływ podnosi wszystkie łodzie. Witryna 

zaimplementowała także strony profesjonalne dla każdego komentatora, gdzie pojawiają się 

komentarze, odpowiedzi, prywatne wiadomości, zdjęcie profilowe i przyjaciele tej osoby. Od tego 

czasu Gizmodo udoskonaliło swój system komentowania, przekształcając go w to, co Gawker Media 

nazywa Kinja. Pozwala czytelnikom zamienić swoje profile w blogi i pozwala im korzystać z systemu 

komentowania firmy. Dzięki temu mogą tworzyć i moderować komentarze, tak jakby były edytorem 

na jednej z głównych stron Gawker. Jest to system komentowania podchodzący do skrajności, prawie 

jak komik zapraszający na scenę hecklerów, by sprawdzić, czy potrafią lepiej. Poza budowaniem 

skomplikowanego i wspaniałego systemu takiego jak ten, istnieją inne sposoby na wywieranie presji 

rówieśników, aby osiągnąć mniej więcej to samo. Jedna skuteczna technika jest używana w 

wybuchowo popularnej witrynie Reddit i popularnej niegdyś stronie dziennikarstwa społecznego Digg. 

Wykorzystuje crowdsourcing do podnoszenia lub obniżania komentarzy. Czytelnicy mogą kliknąć na 

strzałkę w górę lub w dół (lub na jedną z wielu niestandardowych ikon utworzonych w wielu 

„Subredditach” Reddita), a gdy komentator otrzyma więcej głosów, liczba oznaczająca liczbę głosów 



jest widoczna. wystawiany. Komentarze zawierające zbyt wiele głosów w dół stają się niewidoczne (ale 

nadal można uzyskać do nich dostęp za pomocą kliknięcia), a próg negatywnych głosów skutkujących 

niewidocznością może być ustawiony przez każdego użytkownika. To dobrze działa. Obecnie system 

innych czytelników głosujących za aprobatą lub pogardą dla innego komentarza jednym kliknięciem 

jest bardziej powszechny. Nawet prosty system może mieć pozytywny wpływ, na przykład opcję 

rekomendowania komentarza za pomocą jednego kliknięcia przycisku „polecam” lub „jak”, techniki 

stosowanej przez The New York Times. Odnieśliśmy sukces na Mashable i TechCruch z Disqus (ale 

Mashable i TechCrunch przeszły od tego do pluginu Livefyre WordPress), systemu komentowania Big 

Head Labs, który zyskuje popularność na wielu stronach, takich jak CNN, Wired i The Daily Telegraph. 

Disqus to usługa online, która osadza system komentarzy na Twoim blogu. Jest zintegrowany z 

Facebookiem, Twitterem i Yahoo, a użytkownicy mogą logować się za pomocą tych kont; następnie ich 

konto Disqus może zostać użyte w każdej z ponad 500 000 społeczności, które już zainstalowały usługę. 

Nasza ulubiona część Disqus? Łatwe narzędzia do moderacji i przycisk „jak”, pozwalający innym 

głosować na poparcie konkretnego komentarza. Jedyne czego brakuje to zdolność downvotingu, która 

była tak popularna na Reddicie. Istnieje wiele firm oferujących „zarządzanie” Twoimi rozmowami, w 

tym Disqus i Facebook. 

Chociaż często pojawiają się poważne obawy dotyczące obraźliwych komentatorów, zazwyczaj kończy 

się to, że większość początkujących blogerów zależy tylko od standardowego trybu anonimowych lub 

opartych na kontach systemów komentarzy dostępnych na większości systemów zarządzania treścią. 

Konieczność polegania na systemach innych firm w celu zapobiegania nadużyciom i powszechnej 

procedurze douchebaggery to dobry problem - oznacza to, że masz wiele niesamowitych dyskusji na 

swojej stronie, które są nieco zniszczone przez kilka złych jabłek. 

Jesteś w kontroli 

Są to wszystkie metody moderowania anonimowych komentatorów. Poza tymi metodami 

crowdsourcingu, możesz także moderować komentarze w staromodny sposób: przeczytaj je sam i usuń 

te, które Cię nie lubią lub są sprzeczne z warunkami korzystania z usługi (które omówimy później w tym 

rozdziale). Możesz też zaangażować się w działalność, którą chcielibyśmy, by była standardem w całym 

Internecie, a to wymaga od komentatorów ujawnienia swoich prawdziwych imion. 

Jest to temat kontrowersyjny w Internecie , ci  którzy są przeciwni używaniu prawdziwych nazwisk, 

twierdząc, że wiele komentarzy nigdy nie zostanie złożonych, jeśli ludzie zostaną pociągnięci do 

odpowiedzialności za nie. Politycznie prześladowani komentatorzy nie będą chcieli wyrażać 

negatywnych uczuć wobec swoich rządów (pomyśl o arabskiej wiośnie lub późniejszych konfliktach w 

Syrii lub Egipcie), chyba że będą mogli komentować anonimowo. Pamiętaj o tym, jeśli prowadzisz blog 

polityczny lub światowy. Uważamy jednak, że zachowanie ludzi, gdy zapewniona jest anonimowość, 

jest skierowane w stronę antyspołecznego i często zmienia się w obrzydliwe, obraźliwe, rasistowskie, 

homofobiczne, a nawet nielegalne. Co więcej, tchórzostwo anonimowego komentatora jest czymś, 

czego raczej nie popieramy. Jednak zakaz anonimowości będzie kosztować komentarze i mniej 

komentarzy, tym mniejszy ruch. Jednym ze sposobów na usunięcie anonimowości jest wymaganie od 

użytkowników korzystania z profilu na Facebooku, jeśli oni chcą skomentować (Disqus nie wymaga, 

aby użytkownik logował się przy użyciu identyfikowalnego konta, takiego jak Facebook). W ten sposób 

ich realna reputacja jest zagrożona za każdym razem, gdy wpisują cokolwiek w witrynie. Możesz też po 

prostu wymagać od ludzi używania ich prawdziwych nazwisk i potwierdzania tożsamości za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. To nie jest idealne, ale wiele razy jest lepsze niż nic. Konieczna 

jest pewna forma moderacji komentarzy, nawet jeśli ma ona charakter cenzury. Przypomnijmy, że 

Pierwsza Poprawka zabrania jedynie cenzury rządowej pism i mowy. Nie dotyczy Twojego bloga, w 

którym możesz cenzurować wszystko, co chcesz. Działa to tak samo, jak w miejscu pracy, gdzie również 



nie wolno ci nic mówić. Zadzwoń do szefa z dupkiem w twarz i zobacz, co się stanie. Tak, ona może cię 

zwolnić, Pierwsza Poprawka niech będzie potępiona. Jeśli musisz, możesz zrobić to samo z tymi gośćmi 

na swoim blogu. Trudno jest obejść kłopotliwy problem komentatora. Każdy sposób radzenia sobie z 

problemem jest niedoskonały. Niezależnie od wybranej metody moderowania, podejmij poważną 

próbę zachęcenia czytelników do ulepszenia swojej witryny, a nie odwracania jej uwagi. W końcu to 

twój ostateczny cel. Niektóre komentarze mogą być w porządku dla niektórych stron, ale nie dla 

innych. Na przykład są komentatorzy z pogranicza, którzy mogą dodawać spostrzeżenia od czasu do 

czasu, ale generalnie wydaje się, że mają misję zwiększania siebie. To ci, którzy zaprzeczają innym 

komentatorom (lub tobie) i nieustannie próbują wpompować się w jakiegoś rodzaju nadludzkiego 

cudownego chłopca. „Zrobiłem to, widziałem to, mam lepsze niż to, jestem lepszy od ciebie.” Bah. W 

zależności od tego, jak bardzo chcesz moderować swoje komentarze, te braggarty douchebag mogą 

być również częścią bezużytecznego detrytusu, który chciałbyś wyeliminować z ogromnym 

uprzedzeniem. Nie obwiniamy cię. Ponownie zachęcamy do powściągliwości podczas usuwania 

komentarzy lub komentatorów, zwłaszcza na początku. Potencjalna wartość każdego nowego 

komentarza znacznie przewyższa irytację spowodowaną tymi samymi komentarzami. Może ci 

przeszkadzać, gdy ktoś tak jawnie irytujący używa Twojej witryny jako płyty dźwiękowej dla takich 

szalonych pomysłów, ale czym jest Internet, ale repozytorium, które składa się z 99% śmiesznych 

pomysłów i 1 procentowego złota? Twoim celem jest dokuczanie 1 procent czytelnikom. Niech reszta 

świata utrzyma resztę. Zachęcaj do komentarzy, ale niech wszyscy wiedzą, czego od nich oczekujesz. 

Najlepiej jest zachować przejrzystość dla tych, którzy chcieliby komentować Twoją witrynę. Skonfiguruj 

jawne reguły naziemne, w formie Warunków świadczenia usługi, specjalny post ze stałym linkiem do 

niego widocznie widocznym na Twojej stronie głównej. Niech ten drogowskaz będzie manifestem do 

komentowania na Twojej stronie, określającym dokładnie, co jest dozwolone, a co nie. Jakich 

wskazówek użyjesz w manifestie komentarzy? To zależy wyłącznie od Ciebie, ale sugerujemy wybór 

spośród następujących: 

1. Powiedz im, ile chcesz i doceniasz ich komentarze oraz ich wartość. 

2. Przypomnij im, że jest to Twój blog, Twój dom w sieci, a będziesz traktować tych, którzy go 

skomentują, jako odwiedzających cię w Twoim domu. Jeśli odwiedzający twój dom zrobi coś 

niegrzecznego, co uważasz za niedopuszczalne, osoba ta zostanie poproszona o odejście. 

3. Przypomnij im, że twoja strona nie jest demokracją, ale bardziej zbliżona do życzliwej dyktatury. W 

swoim małym lennie zastrzegasz sobie prawo do usunięcia dowolnego komentarza z dowolnego 

powodu. 

4. Zapewnij ich, że nie usuniesz komentarzy tylko dlatego, że ich autorzy nie zgadzają się z twoimi 

postami. W rzeczywistości powinniście zachęcać do nieporozumień, zwłaszcza tych, które są 

konstruktywne i sprzyjają dyskusji. 

5. Określ konkretnie, jakie rodzaje komentarzy zostaną usunięte; na przykład, jaki rodzaj wulgaryzmów 

lub wulgaryzmów będzie lub nie będzie tolerowany, bez względu na to, czy zezwolisz na osobiste ataki 

i taktyki rozmazywania (miejmy nadzieję, że nie będziesz!) i tak dalej. 

6. Zachęcaj je do prowadzenia odpowiednich rozmów, tematów i spraw cywilnych, z obietnicą, że 

naruszenie komentarzy zostanie usunięte. 

7. Przypomnij im, że w razie potrzeby usuniesz konta komentatora, aw skrajnych przypadkach nawet 

zablokujesz adresy IP, skąd pochodzą obraźliwe komentarze. 



8. Zachęcaj ich do zgłaszania obraźliwych komentarzy i komentatorów, gdy ich znajdą. W końcu twoja 

witryna będzie wystarczająco duża, abyś sam nie był w stanie kontrolować wszystkich tych komentarzy. 

Radzenie sobie z Angry Mob 

Istnieje wiele sposobów, aby rozmowa się kleiła. Być może opublikowałeś niepopularną opinię na 

temat popularnego tematu, opartą na twoich własnych uczuciach lub w celu podniesienia gniewu i 

podżegania do rozmowy. Oba te są poprawne metody tworzenia obecności online, a te metody zostały 

wykorzystane przez wielu najlepszych blogerów. Nie masz okazji, by zaprzyjaźnić się, ani nie jesteś 

specjalnie zainteresowany publicznością na każdym kroku. Chociaż jest to makiaweliczny pomysł, to 

dodatkowo wyraża twoją rolę dziennikarza i eksperta. Nie masz zasobów dostępnych dla wielkich ludzi, 

ale to nie znaczy, że musisz być zależny od ich ideałów. Aby zacytować Fleetwood Mac, możesz iść 

własną drogą. Co więc zrobiłeś, aby zdenerwować swoich czytelników? Trzymasz przeciwny punkt 

widzenia. Twoi czytelnicy, w większości, są przyzwyczajeni do jednolitej opinii, która dociera do nich z 

wielu mediów. Te opinie, jak wkrótce się przekonamy, mają zwyczaj tworzenia wojen między dwoma 

obozami. Może to być Demokrata kontra Republikanin, Mac vs. PC lub gorąca gwiazdka w tym sezonie 

w porównaniu z poprzednim sezonem. To dosłownie nie ma znaczenia: staniesz przed silnymi opiniami 

bez względu na to, co powiesz. Oferujesz recenzję, która nie jest entuzjastycznie nastawiona do 

tematu, który wywołuje entuzjazm. Mówienie o zespole jest do bani uważane za słowa w wielu 

częściach świata. Powiedzenie, że lubisz film, gdy wszyscy „wiedzą”, że to źle, może zagrozić Twojemu 

życiu. Mówienie o produkcie jest złe, gdy hype mówi, że to dobry powód do zabójstwa. Twoja tarcza 

w tym przypadku jest prawdą. Jesteś trollingiem. Trolling to proces, w którym wyrażasz opinię lub 

wykonujesz akcję tylko po to, by wyrwać się z ludzi. Dobrze zrobione, może to być forma sztuki. Wielu 

najlepszych blogerów trolluje co najmniej kilka razy w miesiącu, aby utrzymać płynność rozmowy. Nie 

zalecamy jednak wyrażania opinii, której nie popierasz, tylko po to, by przyciągnąć większe liczby. Przez 

trolling na wszystko, co nie jest Apple, na przykład Jon Gruber z Daringfireball. com zachęca do 

interakcji między blogami. W jaki sposób? Wiele osób patrzy na swoje okropne stanowiska jako 

wezwania do działania i jako takie publikuje o tym, co napisał. Na przykład często cytuje statystyki 

dotyczące Androida, które potwierdzają jego pogląd, że iPhone jest lepszy. Gniewa to wielu 

zwolenników Androida i zachęca ich do odpowiadania na niego w swoim poście, zachęcając tym 

samym do zapylania jego pomysłów. Może być nazywany idiotą na innych blogach, ale przynajmniej 

ktoś zwraca na to uwagę. Podstawą bloga jest jego konwersacyjny charakter. Oznacza to, że po 

zakończeniu pisania posta nie jest się naprawdę skończonym. Wraz ze wzrostem popularności Twojego 

bloga wkrótce pojawią się komentarze. Zaczną się pojawiać wkrótce po opublikowaniu posta, a 

niektóre zostaną zaadresowane do Ciebie. Śmiało! Zareagować. W rzeczywistości niektóre posty będą 

gromadzić komentarze długo po ich przeczytaniu. Tak zwane „wiecznie zielone posty” obejmują 

recenzje, fragmenty przypuszczeń lub plotek, a także dłuższe myśli. Sprawdź swoje recenzje, aby od 

czasu do czasu otrzymywać aktualizacje. 

Jeśli napisałeś szczególnie kontrowersyjny post, czasami pierwsze kilka komentarzy nadawało ton całej 

reszcie. Podobnie jak zachowanie mobów w świecie fizycznym, gniew jednej osoby w Internecie staje 

się zaraźliwy, rozprzestrzeniając się na wszystkich, dopóki nie zacznie się kipieć i gromadzić w ogromny 

gang agresywnych oszczerców, wszystkich atakujących cię za „bezmyślny post”, w którym nie udało ci 

się „zrobić swoich badań”. Często, w umyśle komentatora, „twoje badania” oznaczają, że nie czytałeś 

dokładnie tych samych rzeczy, komentatujący przeczytał i nie zgadza się w 100% z opiniami tego 

czytelnika. Czasami gromadzą się na tablicy ogłoszeń i wszyscy planują zaatakować cię razem. Gadasz 

z powrotem do backtalkerów. Najlepszym sposobem na rozładowanie takich zamieszek jest 

zaangażowanie się w dyskusję. Gdy ty, autor, pojawisz się w obszarze komentarzy, zauważyliśmy, że 

rzeczy natychmiast się ochładzają. Teraz komentatorzy widzą prawdziwą osobę stojącą za tymi 



opiniami, która zazwyczaj je łagodzi. Działa to szczególnie dobrze, jeśli jesteś całkowicie przezroczysty. 

Bądź szczery. Jeśli popełniłeś błąd, przeproś. Jeśli zmieniłeś swój tekst po jego opublikowaniu, po tym, 

jak niektórzy ludzie już skrytykowali cię za twoje błędy, musisz to zrobić. Nawet najbardziej sadystyczni 

czytelnicy mają tendencję do wybaczania ci, jeśli jesteś z nimi szczery, i jeśli przepraszasz za wszelkie 

naruszenia, które faktycznie popełniłeś. Przyznanie się do błędu pokazuje czytelnikom, kim jesteś i 

może wzmocnić ich szacunek dla ciebie. Po przeprosinach nadszedł czas, aby przejść dalej i albo 

zamknąć komentarze w tym poście, albo po prostu zignorować kolejne nadużycia. 

Ale nie zawsze musisz odpowiadać na każdy komentarz. Brak odpowiedzi jest również odpowiedzią. 

Wiele nieprzyzwoitych komentarzy zasługuje na nic oprócz lodowatej ciszy. Te, które są bezpośrednimi 

pytaniami, są prawdopodobnie najbardziej oczywistymi kandydatami na salwę zwrotną. Czasami 

możesz zobaczyć reakcję na zniewagę, obronę siebie i wyjaśnienie tego, co napisałeś. Czasami jednak 

twoja reakcja spłodzi tylko więcej komentarzy, często przechodząc w płomienną wojnę, która jest 

bardziej zbliżona do zwykłego konfliktu niż pouczająca dyskusja. Jeśli znajdziesz się w ofierze 

szczególnie żrącego komentarza, oceń jego zalety i wady i umieść go na odwrocie. Jeśli możesz wrócić 

do tego później i nadal czuć się tak samo w komentarzu, dodaj swoją opinię. Ale zdaj sobie sprawę, że 

ciągniesz za linę z wieloma ludźmi. Jesteś fanboyem. Sprawcą wielu płomieni wojennych jest fanboy. 

Słyszałeś o nim (i prawie zawsze jest to mężczyzna), fanatyk, który jest tak przywiązany do konkretnej 

marki, że okazywanie uczuć innym osobom, jest bluźnierstwem. Najbardziej wściekli fanboyowie 

trzymają się Apple jako swojego bóstwa, a teraz rośnie armia androidów z systemem operacyjnym 

Android. Są inni, którzy śledzą gwiazdy. Niektóre z tych osób mają poważne problemy psychiatryczne, 

podczas gdy inne są w ferworze obsesji. Najlepszym sposobem, aby o tym pomyśleć, jest uznanie tych 

obsesji za religię. Zajmij się tym delikatnie, ponieważ ci ludzie nie widzą żadnych innych opinii jako 

ważnych poza ich posiadaniem. Zostały tak intensywnie poddane praniu mózgu, że wszystko, co 

mówisz lub piszesz, nie zgadza się całkowicie z ich światopoglądem, spotyka się ze zdumieniem i 

witriolem. Ludzie stają się fanboyami z wielu powodów. Po pierwsze, fanboyizm jest zabawny i 

bezpieczny. Jeśli jesteś online, chcesz być częścią społeczności sieciowej. Wybierając stronę, masz 

zagwarantowane miejsce przy stole, niezależnie od twojej opinii. Ale kluczową myślą jest tutaj 

zrozumienie, że fanboyowie wybrali strony, aby chronić kilka rzeczy. Po pierwsze, muszą chronić ich 

inwestycje w technologię. Podczas gdy wielu z nas nie chciałoby powiedzieć, jakiego systemu 

operacyjnego używamy, wielu z nich zainwestowało czas, pieniądze i wysiłek w jeden ze swoich 

wyborów. Być może są po prostu fanami - może naprawdę lubią określonego polityka lub punkt 

porządku. A może jest to kwestia wiary (a niektóre niereligijne wybory mogą przyjmować aspekty 

wiary). A może kupili już sprzęt o wartości tysięcy dolarów, a może w ogóle nie mają zbyt dużo 

pieniędzy i zdecydowali się na wsparcie jednej lub drugiej strony. To nie jest nasze miejsce, aby osądzać 

lub obawiać się tych ludzi. Naszym miejscem jest unikanie fanboyizmu za wszelką cenę i oferowanie 

opinii zahamowanych inteligencją i dowcipem. Możesz mieć opinię, ale wpadnij w fanboyizm na 

własne ryzyko. Zostałeś skierowany na nadużycia. W rzeczywistości jest o wiele za dużo czytelników 

blogów, którzy budzą emocje przez grasowanie w Internecie, próbując wzbudzić takie kontrowersje z 

mnóstwem obraźliwych, niegrzecznych uwag i szalonych rzeczy. Trolują dno, często komentując, aby 

wywołać reakcję. Dlatego nazywają się trolle. Albo to, albo przypominają złoczyńców bajek, ogrów 

żyjących pod mostami i lizających kotlety w oczekiwaniu na wypatrzenie jakiegoś niewinnego 

przechodnia. Pamiętaj, że możesz natychmiast obsługiwać trolle za pomocą myszki. Być bogiem 

twojego bloga ma swoje zalety, a jeśli niektórzy czytelnicy wydają się tylko komentować wyłącznie w 

celu uruchomienia bezużytecznych plików, ty możesz natychmiast usunąć swoje komentarze. Niestety, 

często wciąga cię to w grę, w której twój mały przyjaciel trolli będzie więcej komentował, oskarżając 

cię o cenzurę, a potem usuniesz te komentarze, wywołując jeszcze więcej. Dzięki zdecydowanej rekacji 

ta gra może trwać godzinami, dniami, a nawet tygodniami. Jeśli używasz systemu komentowania, 



takiego jak Disqus, możesz wydobyć broń nuklearną i zakazać adresu IP tej osoby. Należy jednak 

pamiętać, że konkretny adres IP może być używany przez całą firmę, a twój przypadek może 

przypadkowo zabraniać dużej grupie niewinnych czytelników komentowania. A twoja nemezis może 

po prostu kontynuować komentowanie na smartfonie lub po prostu wyłączyć modem kablowy na kilka 

minut, na tyle długo, aby jego usługodawca mógł przypisać zupełnie inny adres IP. Czasami te konflikty 

przechodzą nawet w prześladowanie, a nienawistny czytelnik podąża za tobą, gdziekolwiek piszesz, 

sabotując każdy twój post. Czasami problemy te można rozwiązać za pomocą jednego na jeden, gdzie 

prosi się sprawcę o kontakt z tobą w trybie offline za pośrednictwem poczty e-mail. Ogromna większość 

szybkich wiadomości e-mail („Hej, co się dzieje z twoimi komentarzami?”) Wystarczy, aby wysłać 

opakowanie trolli. Użyliśmy tej techniki i otrzymaliśmy spójne wyniki. Czasami dostajesz szczerą, jeśli 

nieodpowiednią wymówkę („Żona była chora, a ja po prostu byłem zły na pracę i nie wiem, dlaczego 

powiedziałem ci, że chcę, żebyś umarł na raka, kiedy pisałeś Archie był lepszy niż Jughead”). Innym 

razem przeklinają cię trochę bardziej, a potem całkowicie przestają komentować. To jest wygrana-

wygrana. Czasami skontaktowanie się z gniewnym komentatorem pomaga w humanizacji; innym 

razem zadzwoni telefon. W najgorszym razie dobrym pomysłem może być wezwanie policji. Innym 

razem ciepło gaśnie, gdy komentator przechodzi do innego celu. Jednak nigdy nie zgadzaj się na 

spotkanie z niezadowolonym komentatorem twarzą w twarz. Lepiej odciąć komunikację i pozwolić 

lunatykowi się zużyć. Najlepszą radą jest powstrzymanie się od eskalacji konfliktu, zamiast tego 

rozpraszanie go w miarę możliwości i odpowiadanie na przemoc słowną milczeniem przez większość 

czasu. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem odziedziczą blogosferę. 

Czy należy wyłączyć komentarze? 

Krótka odpowiedź brzmi „Nie”. Długa odpowiedź brzmi „Dlaczego?” Wyłączenie komentarzy jest 

wygodne dla własnego ego, ale zmniejsza interakcję online i sprawia, że w najlepszym razie wyglądasz 

na przestraszonego czytelników. Niektóre witryny nie zezwalają na komentarze ze względów 

historycznych - DaringFireball po prostu nigdy ich nie miał - ale większość witryn ich potrzebuje. Nawet 

najmniejsza gazeta miejska może czerpać korzyści z komentatorów (mimo że formularze komentarzy 

mają tendencję do wydobywania korb). Jeśli wykonujesz dobrą robotę i jesteś ekspertem w swojej 

niszy, nie powinieneś mieć problemu z komentowaniem online. 

Zrozumienie spamu 

Zalecamy przynajmniej użycie CAPTCHA („Całkowicie zautomatyzowanego testu publicznego Turinga 

do informowania komputerów i ludzi”), systemu wymagającego odpowiedzi, który wymaga od 

potencjalnych komentatorów odszyfrowania skręconej grafiki, która jest trudna do odczytania przez 

maszyny, a następnie wprowadź te nonsensowne słowa lub frazy, zanim jakiekolwiek komentarze 

zostaną zaakceptowane. Zapobiegnie to wysyłaniu spamu do twojej witryny przez ładunki spamowe. 

Niektórzy spamerzy są tak zdeterminowani, aby zatrudnić nisko opłacanych pracowników do 

odszyfrowania i wprowadzenia tekstu CAPTCHA, a następnie spróbować przesłać linki do stron swoich 

pracodawców do komentarzy. Aby poradzić sobie ze spamem komentowanym, większość blogerów 

używa tagów nofollow 2, aby zapobiec uzyskiwaniu spamu przez spamerów w ich dzikich 

poszukiwaniach dominacji w sieci. Jest to zazwyczaj ustawienie w systemie zarządzania treścią. W 

Twojej witrynie prawdopodobnie wybierzesz coś pomiędzy tymi dwoma skrajnościami - być może 

zaczynając od przyznania prawie wszystkich komentarzy, a następnie w miarę wzrostu witryny a 

komentarze się mnożą, możesz zacząć przycinać tych, którzy nie dodają wiele do rozmowy. Ta praca 

jest warta zachodu, ponieważ chcesz komentować i potrzebujesz ich. Komentarze są treścią i najlepiej, 

jeśli dodasz wiedzę do swoich postów. Mają wartość rozrywkową, często dodają wyrazistości, 

zwiększają swoją wiarygodność dzięki pochwałom, a czasem nawet besztają cię, gdy na to zasługujesz. 

Spam z komentarzem można również zmniejszyć, używając filtra takiego jak Akismet dla WordPressa i 



innych systemów zarządzania treścią. Akismet porównuje komentarze do znanej treści spamu i 

komentarzy przypominających spam. Jest to jeden z najbardziej skutecznych sposobów na utrzymanie 

komentarzy bez większego wysiłku. Jest on bezpłatny dla małych witryn, ale jeśli masz większą witrynę, 

może Cię to kosztować. Sprawdź aktualne warunki na stronie Akismet. Jak działa spam? Gdy 

komentator publikuje wiadomość ze spamem, zwykle zawiera link do własnej strony internetowej. Ten 

link z Twojej szanowanej strony pozwala spamerom zdobyć trochę ciężko zarobionego szacunku. To 

rzadko kiedy działa, ale to nie znaczy, że codziennie nie otrzymasz setek lub tysięcy wiadomości 

spamowych. Jeśli coś znajduje się w kolejce spamu, usuń je. Od czasu do czasu możesz przejrzeć 

kolejkę, aby potwierdzić, że prawdziwy komentarz nie przeszedł, ale generalnie natychmiast usuń 

spam ze swojej witryny. 

Nagradzanie wiernych fanów 

Chcielibyśmy podziękować naszym czytelnikom, organizując konkursy i rozdając gratisy. W niemal 

każdej branży znajdzie się ktoś, kto będzie chciał zaoferować swoim czytelnikom coś małego. Nie 

zmuszaj swoich czytelników do skakania przez obręcze, aby uzyskać coś dobrego. Po prostu utwórz 

konkurs komentarzy - poproś, aby skomentowali post i wybrali losowo jednego czytelnika. Lub zachęcaj 

do lepszego komentowania, wybierając najlepsze z tej grupy. Często wybieramy komentatorów i 

kontaktujemy się z nimi za pośrednictwem poczty e-mail, prosząc o podanie adresu do korespondencji. 

Następnie wysyłamy im coś z kupki, która szybko gromadzi się w naszych biurach. Wielu ludzi może 

być zachwyconych otrzymaniem klucza USB lub czapki z popularnej marki, którą pokrywasz. Wyobraź 

sobie wartość, którą tworzysz dzięki temu wyjątkowemu aktowi dobroci. Nie tylko dziękujesz 

przyjacielskiej twarzy w „tłumie”, ale także tworzysz głośny i pełen entuzjazmu obrońca Ciebie, Twojej 

witryny i praktyk. Dawni politycy prawdopodobnie nazywali to radosnym wręczeniem. Nazywamy to 

listem miłosnym do twoich czytelników. Wreszcie posłuchaj swoich czytelników. Jeśli wyślą Ci 

wskazówki, podziękuj im w poście. Najlepszym uczuciem w świecie (internetowym) jest zobaczenie 

swojego nazwiska pod postem. Pamiętamy dni, zanim zaczęliśmy prowadzić duże blogi. To była 

prawdziwa przyjemność zobaczyć „[Dzięki, John! ] ”Lub„ Porada dla Charliego W ”. Dziękując komuś z 

postu, zwyczajowo umieszcza się nazwisko osoby na dole strony i kursywą notatka, jednocześnie 

wywołując ją, jednocześnie upewniając się, że nie jest ona mylona z rzeczywistą zawartością Twojej 

witryny. 

 

 



Budowanie ruchu, zarabianie pieniędzy i mierzenie sukcesu 

Jest wiele osób, które sprzedają ci panaceum, który według nich może zwiększyć ruch. Nie 

musisz iść daleko w Google, aby znaleźć mnóstwo bredni na temat słów kluczowych, tajnych 

algorytmów i sztuczek zwiększających ruch. W naszej historii jako blogerów rzadko mieliśmy 

dużo problemów z tymi rodzajami. W rzeczywistości zdarzało się, że całkowicie ignorowaliśmy 

optymalizację pod kątem wyszukiwarek (SEO), pisząc rzeczy, o których wiemy, że spodobają 

się ludziom, a nie robotom. To nasza sztuczka. Oto nasza rada: napisz dobre rzeczy, opowiedz 

o tym ludziom, pisz dobre rzeczy. Jak napisał kiedyś jeden z naszych ulubionych autorów 

Farhad Manjoo: „Optymalizacja wyników Google jest trochę jak wyjście i kupienie najlepszego 

magnetowidu na rynku”. Czy zamierzasz zainwestować w coś, co wkrótce będzie przestarzałe? 

Algorytmy Google zmieniają się regularnie - to coś, co szefowie SEO nazywają „Google Dance” 

- a wszystko, co robisz dzisiaj, będzie przestarzałe za kilka miesięcy. 

SEO dla blogerów 

Jednak nie chcieliśmy, abyś poczuł się źle, więc zwróciliśmy się do znanego eksperta ds. 

Wyszukiwania Eli Feldbluma, CTO RankAbove, aby wyjaśnić trochę o SEO dla blogerów. 

Jednym z najpopularniejszych sposobów na uzyskanie ruchu na swoim blogu są wyszukiwarki. 

Ludzie zawsze szukają rzeczy online, a jeśli piszesz o tych samych rzeczach, prawdopodobnie 

powinni odwiedzić Twój blog. Ta teoria jest poprawna; w rzeczywistości jest to teoria, że 

główne wyszukiwarki, takie jak Google, Yahoo! i Bing, zostały założone na: łączeniu 

użytkowników z wynikami. Ale jeśli chcesz znaleźć się w tych wynikach, a zwłaszcza jeśli chcesz 

być na szczycie tych wyników, musisz upewnić się, że wyszukiwarki wiedzą, o czym jest Twój 

blog - i musisz upewnić się, że gdy to zrobią, Uważam, że Twój blog jest najbardziej 

odpowiednią witryną do wyświetlania wyszukiwarki. Proces ten nazywa się optymalizacją 

wyszukiwarek lub SEO. Mówiąc najprościej, SEO jest procesem wyjaśniającym 

wyszukiwarkom, że Twoja witryna jest odpowiednia (jest to słowo ponownie) do konkretnych 

zapytań, które są przede wszystkim określone przez słowa kluczowe, których ludzie używają 

podczas wyszukiwania rzeczy w Internecie. 

Kluczowe frazy 

Pierwszym krokiem do SEO jest upewnienie się, że Twoje treści są naprawdę odpowiednie do 

tego, czego szukają ludzie, a to wymaga wiedzy o tym, czego szukają ludzie. Powiedzmy, że 

właśnie kupiłeś nowy iPhone. Zaczynasz się tym zajmować i zaczynasz kupować akcesoria i 

aplikacje, a wkrótce jesteś facetem, którego twoi znajomi z iPhone'ami proszą o radę. 

Uważasz, że możesz zamienić tę wiedzę w gotówkę, uruchamiając bloga o akcesoriach do 

iPhone'a. Najpopularniejszym pytaniem jest podłączenie iPhone'a do samochodowego radia, 

więc twój pierwszy post dotyczy kabli samochodowych iPhone'a. Jeśli Twoja zawartość jest 

dobra, Twoja strona jest zoptymalizowana (dojdziemy do tego za minutę), a otrzymasz kilka 

linków (do tego dojdziemy), powinieneś przyprowadzić odwiedzających tysiące. Jesteś więc 

zaskoczony, gdy nikt się nie pojawia. Co to daje? Twój post był doskonale zoptymalizowaną 

odpowiedzią na wszelkie zapytania dotyczące wyszukiwania kabli samochodowych iPhone'a. 

Czy Google po prostu cię nie lubi? Problem polega na tym, że nikt nie szuka kabli 

samochodowych iPhone'a. Wiele osób chce podłączyć swoje iPhony do swoich samochodów; 



po prostu nie używają słowa „kabel”. Wyszukiwacze preferują, w kolejności malejącej, 

„ładowarki samochodowe do iPhone'a”, „uchwyty samochodowe na iPhone'a” i „zestawy 

samochodowe na iPhone'a”. Według danych Google „ładowarki samochodowe na iPhone'a” 

ponad 27 000 wyszukiwań każdego miesiąca w Stanach Zjednoczonych - podczas gdy „kable 

do iPhone'a” otrzymują zaledwie 700 zapytań miesięcznie. Boty sprawdzają, jak często używa 

się frazy kluczowej i jej odmian. To nastąpi naturalnie, gdy dyskutujesz na dany temat i nie ma 

potrzeby go wymuszać. Twoja treść musi odwoływać się najpierw do użytkowników, a 

następnie do wyszukiwarek. Pamiętaj, że perfekcyjna fraza kluczowa dokładnie opisuje Twoją 

historię, a także przewiduje, jakich terminów użyją Twoi czytelnicy, aby wyszukać Twoją 

historię. Gdy wybierasz frazę kluczową, zastanów się, czego szukałbyś, gdybyś szukał właśnie 

napisanej historii. Jeśli jednak historia, którą właśnie napisałeś, jest historią, którą tysiące 

innych blogerów pisze jednocześnie, spróbuj pomyśleć o nieco innym kącie, który przyciągnie 

czytelników poszukujących kluczowej frazy, która nie jest tak mocno zaludniona. Na przykład, 

jeśli piszesz o nowym iPhonie 7, twoim pierwszym instynktem będzie oczywiście użycie 

„iPhone 7” jako frazy kluczowej. Ale będziesz rywalizować z dosłownie milionami innych 

postów, jeśli zdecydujesz się użyć tej frazy kluczowej. Pomyśl o innym ujęciu, takim jak „iPhone 

7 w porównaniu”, a następnie możesz dostosować swój post wokół tych słów kluczowych, 

porównując i kontrastując ten produkt z jego konkurentami. Czy nie owijasz słów kluczowych 

przed napisaniem swojego posta w „szary kapelusz” SEO? Nie do końca, ponieważ to, co 

robisz, próbuje wymyślić sposób, by jak najlepiej dotrzeć do czytelników, a nie przekręcasz 

treści swojego posta za pomocą frazy kluczowej. Oczywiście, będziesz musiał napisać post 

porównujący twój produkt z innymi, jeśli zamierzasz użyć naszego poprzedniego przykładu, 

ale nie będziesz nieuczciwy dla swoich czytelników i tych, którzy szukali twojego artykułu przy 

użyciu tego klucza wyrażenie. Optymalizując SEO, miej na uwadze uczciwość i uczciwość. W 

Internecie pojawiają się podejrzane postacie, które nadużywają SEO. Istnieją pewne tematy, 

których nie można wyszukiwać w Internecie i uzyskać wiarygodny wynik, ponieważ SEO 

zostało tak bardzo zagrane. Na przykład spróbuj przeszukać „SEO”, a zobaczysz, jak eksperci 

SEO uniemożliwili znalezienie wiarygodnych informacji na ten temat, tylko ze względu na ich 

niezrównaną wiedzę. 

 

Na stronie 

Teraz, gdy już wybrałeś właściwe słowa kluczowe, które spełniają wymagania odbiorców, czas 

poinformować Google i inne wyszukiwarki, że Twój post dotyczy tych słów kluczowych. To się 

nazywa optymalizacja na stronie. Jednocześnie pomyśl o podaży czytelników. Jeśli jest milion 

osób szukających określonego słowa kluczowego i miliarda blogów grających na to słowo 

kluczowe, zagubisz się w tłumie. Szukaj niszowych słów kluczowych, które są mniej 

konkurencyjne, dając ci szansę na zdobycie części widowni. Nikt z Google nie przyjdzie i nie 

przeczyta Twojej witryny, aby określić, jak bardzo jesteś odpowiedni - wszystko odbywa się za 

pośrednictwem automatycznych „botów”, które indeksują sieć, przeskakują z linku na link i 

czytają treść (najlepiej jak potrafią) na każdej stronie , zwane „pająkami”. (Pobierz? Pająki 

pełzają po sieci? Śmieszni ludzie, ci faceci z Google.) Ponieważ nie są ludźmi, pająki nie są 

doskonałymi czytelnikami. Nie mogą przeczytać wszystkiego, co pojawia się na stronie. 



Polegają one na podświetlaniu określonych sekcji strony, zwanych „sygnałami”, w celu 

ostrzeżenia ich o najbardziej odpowiedniej treści na stronie. Te pająki działają według kilku 

podstawowych zasad: 

• Czytają tylko tekst, a nie obrazy lub wideo Flash lub audio (przynajmniej nie w pełni, a jeszcze 

nie). 

• Czytają od góry do dołu. 

• Szukają sygnałów, aby powiedzieć im, co jest ważne. 

Nasz przyjaciel Farhad miał rację, gdy powiedział, że algorytm wyszukiwania Google to 

ruchomy cel. Istnieją jednak pewne podstawowe części algorytmu wyszukiwania, które nie 

mogą się naprawdę zmienić. Na przykład tytuł posta zawsze będzie najlepszym miejscem, aby 

dowiedzieć się, o czym właściwie jest Twój post. Więc to jest pierwsza podstawowa zasada 

naszej filozofii SEO: podaj temat swojego posta jak najwcześniej w tytule. Na przykład, jeśli 

piszesz o nowych butach Krazy Kikz o których wszyscy mówią, będziesz chciał mieć słowa Krazy 

Kikz jak najbliżej początku twojego tytułu, jak to możliwe. Aby uzyskać optymalne 

pozycjonowanie, będziesz potrzebował określenia Krazy Kikz w pierwszym akapicie posta, a w 

pierwszym zdaniu, jeśli możesz to zrobić. Będziesz chciał dodać termin „Krazy Kikz” jako „alt” 

do wszystkich obrazów na swojej stronie, a następnie w swoim systemie zarządzania treścią 

(CMS), takim jak WordPress lub Blogger, będziesz chciał mieć pewność, że dołącz termin Krazy 

Kikz do meta opisu historii. Na koniec, upewnij się, że termin Krazy Kikz jest częścią Twojego 

permalinku dla tej historii - to znaczy, upewnij się, że URL twojej historii to zawiera. Jeśli 

będziesz postępować zgodnie z rutyną tworzenia dokładnie opisowej frazy kluczowej (często 

nazywanej „kluczem fokusowym”), a następnie wykorzystasz ją w określonych miejscach 

posta, będziesz na dobrej drodze do perfekcji SEO. Przejdźmy do każdego ze specyficznych 

miejsc, w których twoja fraza kluczowa powinna znajdować się w Twoim poście, i wyjaśnij, 

dlaczego każda z nich jest istotna. 

Nagłówek artykułu: jest to tytuł, którego używasz do wypełnienia pola Tytuł strony. To także 

tytuł SEO - chyba że chcesz użyć osobnego tytułu SEO. Jest miejsce, w którym możesz zmienić 

to na coś innego w większości systemów zarządzania treścią. 

Tytuł strony: Jeśli pozostawisz to pole puste, nagłówek artykułu będzie również funkcjonował 

jako tytuł SEO. Dlaczego chcesz to zmienić? Jednym z dobrych powodów jest to, że 

wyświetlanie w większości wyszukiwarek jest ograniczone do siedemdziesięciu znaków, więc 

jeśli tytuł ekranu jest dłuższy, zostanie odcięty, gdy ludzie będą szukać Twojej historii. Ponadto, 

aby uzyskać najlepsze wyniki SEO, twój tytuł powinien mieć co najmniej czterdzieści znaków. 

Tytuł strony jest ważny, więc jeśli nie możesz rozdzielić tytułu wyświetlanego, napisz oddzielny 

tytuł SEO i pamiętaj, aby umieścić tę frazę kluczową na początku tytułu. Adres URL strony: w 

przeciwnym razie znany jako permalink, w tym miejscu post będzie znajdować się w Twojej 

witrynie. Możesz ustawić wartości domyślne dla tego, jak wyglądają wszystkie Twoje 

permalinki, ale zawsze będziesz chciał umieścić frazę kluczową w tym łączu, aby uzyskać 

maksymalną optymalizację. Na przykład, gdy piszę o iBarge, oto, jak będzie wyglądał permalink 

tego posta: http://charliewhite.net/2013/08/iBarge/. 



Wewnątrz zawartości: Chcesz umieścić to magiczne słowo lub frazę w pierwszym akapicie, a 

nawet w pierwszym zdaniu, jeśli to możliwe. Będziesz również chciał wspomnieć o tym kilka 

razy w swoim poście, ale nie przesadzaj. Jest coś takiego, jak wymienianie słowa kluczowego 

zbyt wiele razy, dla których Twój post zostanie obniżony. Z naszego doświadczenia wynika, że 

użycie frazy kluczowej, zanim stanie się ona wymuszona lub niezręczna, jest zazwyczaj dobrą 

zasadą. 

Opis meta: Jeśli napisałeś pierwsze zdanie do swojego posta, to zazwyczaj dobrze Ci służy jako 

opis meta. Zwykle jest ograniczona do 156 znaków, więc trzymaj się tych parametrów, podając 

przynajmniej raz swoją frazę kluczową 

Inne ulepszenia SEO: 

Linki wychodzące: Dołącz przynajmniej link zwrotny, czyli jeden link poza Twoją własną stroną, 

a bogowie SEO uśmiechną się do ciebie. W tej części dowiemy się więcej o linkach wstecznych. 

Obraz Alt: Za każdym razem, gdy umieszczasz obraz na stronie, zawsze jest miejsce na 

alternatywny tekst, więc umieść tam również swoją frazę kluczową. Spróbuj dodać go do 

wszystkich swoich zdjęć w poście. Zanim go dodasz, zobaczysz to w kodzie: alt = "". Pomiędzy 

tymi dwoma cytatami jest miejsce, w którym dodasz swoją frazę kluczową. Oto przykład: 

<img src = "http://charliewhite.net/wp-content/uploads/2013/08/Apple-iWatch-02.png" 

alt = "iWatch" width = "1280" height = "720" class = "rozmiar aligncenter-full wp-image-630" 

/> 

Podtytuły: Jeśli znajdziesz estetyczne lub edytorycznie konieczne umieszczenie nagłówków w 

tekście, im więcej razy umieścisz w nich frazę kluczową, tym więcej masz mocy SEO. 

Długość posta: trzysta słów wydaje się być magiczną liczbą dla niektórych SEO seansów, ale 

niewiele jest badań, które wspierają ten numer. Jednakże, jak zauważył ceniony kolega, 

minimum 300 słów jest dobrym sposobem na nakłonienie Cię do objaśnienia swojego tematu 

postu. Napisz więcej, dodaj kontekst i uczyń go swoim w drodze do uzyskania długości do 300 

słów. Ta zasada została jednak złamana, ponieważ wiele zdjęć i faktoidów ma tylko jedno 

zdanie lub krótki akapit. 

Styl pisania: Możesz przyjąć pewne style pisania, które pomogą, jak „Odwrócona piramida”, 

co niektórzy dziennikarze używają do artykułów prasowych. W odwróconej piramidzie 

wszystkie kluczowe informacje są przekazywane w pierwszym akapicie, a następnie badane i 

wyjaśniane dogłębnie w całym artykule. Ponieważ pająk odczytuje stronę od góry do dołu, ten 

styl szybko ostrzega ich o zawartości strony i zapewnia, że boty nie zrezygnują z długiej strony, 

zanim dojdą do sedna. Po tym wszystkim wracamy do tego: najważniejsza jest dobra treść. W 

świecie SEO treść jest królem. Powyższe zasady pomogą Google zrozumieć Twoje treści, ale 

jeśli nie jest to dobra treść, to jest bezwartościowa. Wyszukiwarki szukają treści związanych z 

tym, czego szukają ludzie, ale także przestrzegają zasad dobrego - a przynajmniej całkiem 

dobrego - pisania. A dobra treść w naturalny sposób zmusi innych ludzi do linku do Twojego 

bloga, który, jak wkrótce zobaczymy, może być najważniejszą częścią wszystkiego. Ogólnie 



rzecz biorąc, Google poszukuje trzech rzeczy z treści: trafności, wyjątkowości i świeżości. 

Często pisz dobrą treść, korzystając z tych reguł, a wkrótce zobaczysz użytkowników SEO. 

 

Off-Page 

Dobrze, więc twój blog jest teraz odpowiedni dla słów kluczowych, których ludzie używają, gdy 

są zainteresowani Twoim tematem. Oto brudny sekret. Nie jesteś jedyną osobą czytającą o 

SEO. Wielu innych blogerów i webmasterów pracuje również nad optymalizacją swoich witryn. 

Wszystkie mogą być jednakowo istotne dla słów kluczowych, które przechodzisz. Gdy pająki 

rozpoznają wszystkie strony, które są istotne dla danego zapytania, muszą uszeregować strony 

w sposób korzystny dla użytkownika. Chcą pokazać użytkownikowi najlepszą stronę 

Najpierw „najlepszy” jest zazwyczaj synonimem najpopularniejszych. Im więcej osób polubi 

twoją witrynę - i wyrazi to uczucie, łącząc się z Twoim blogiem - tym wyższe miejsce zajmą Ci 

odpowiednie treści. Duża innowacja Google, gdy pojawiła się na scenie, polegała na tym, że 

dzieci patrzą na sieć w taki sam sposób, w jaki dzieci patrzą na liceum. Najfajniejsze dzieci to 

nie tylko te, które mają najwięcej przyjaciół, ale także te z najfajniejszymi przyjaciółmi 

(zdefiniowane w ten sam sposób; Google uwielbia rekursję). Dzieciak z wieloma przyjaciółmi 

w drużynie piłkarskiej i drużynie cheerleaderek jest zazwyczaj bardziej popularny niż ten z 

przyjaciółmi w klubie szachowym i zespole debatowym. Google zastosowało to w sieci. 

Witryny z większą liczbą linków - zwłaszcza linki ze stron, które również miały do nich wiele 

linków, zwane linkami zwrotnymi - były bardziej popularne. Google dał każdej stronie iloraz 

popularności, nazwany PageRank (nazwany na cześć współzałożyciela Larry'ego Page'a, bez 

żartów). Biorąc pod uwagę dwie identyczne i zoptymalizowane strony, wygrywa ta z lepszymi 

linkami zwrotnymi. 

Dolna linia SEO 

Więc masz trzy kroki, aby upewnić się, że twój blog zajmuje rangę i uzyskuje ruch z SEO: 

1. Upewnij się, że treść pasuje do słów kluczowych, których ludzie używają do wyszukiwania 

zapytań. 

2. Upewnij się, że treść jest zoptymalizowana, aby wyszukiwarki mogły ją odczytać i wiedzieć, 

jakie są ważne części. 

3. Upewnij się, że inne witryny wiedzą o twoich treściach i łączą się z nimi. 

To w zasadzie to, z naciskiem na „podstawowe”. Istnieje wiele innych czynników i sygnałów 

używanych przez silniki do rangowania stron, ale wszystko opiera się na słowach kluczowych, 

trafności i linkach. 

Media społecznościowe 

Kiedy napiszesz wszystkie swoje cudowne guff, musisz wydobyć to słowo i powiadomić 

wszystkich o jego istnieniu. W tym miejscu możesz wykorzystać media społecznościowe, aby 

rozpowszechniać informacje o swojej nowej, błyszczącej witrynie, ostrzegając wszystkich 

głodnych informacji użytkowników, aby kliknęli w Twój świat. Piękno serwisów 



społecznościowych, w których można wprowadzić na rynek Twoją witrynę, polega na tym, że 

zachęcasz innych ludzi, aby zrobili dla Ciebie marketing. W rzeczywistości, w przypadku 

blogów, które dopiero się zaczynają, media społecznościowe mogą kierować więcej ruchu na 

blogi niż wyszukiwarki. Na przykład wiele startupów otrzymuje aż 40 procent swoich zakupów 

z Facebooka i Twittera. Nawet w przypadku witryn, które istnieją już od jakiegoś czasu, 

eksperci od mediów społecznościowych zaczynają postrzegać Twitter i Facebook jako 

najszybciej rozwijający się sposób kierowania traffi c na twój blog. Wszystkie serwisy 

społecznościowe na świecie nie zrobią nic dobrego, jeśli nie możesz sprawić aby ludzie klikali 

na twoje linki. To wskazuje na stworzenie atrakcyjnego nagłówka. Będziesz musiał zwabić te 

osoby za pomocą linków do Twittera, zwłaszcza jeśli generujesz je automatycznie za pomocą 

nagłówka i linku. Wpadający w ucho, mocny nagłówek znacznie ułatwi tworzenie sieci 

społecznościowych. Ale wykorzystywanie mediów społecznościowych do promowania Twojej 

witryny nie jest czymś, co dzieje się z dnia na dzień. Najpierw musisz zbudować następujący 

na Twitterze i zebrać swoich znajomych na Facebooku. Zanim pokierujesz tłumem, by 

przemknął na twoją stronę, by przeczytać tę fascynującą historię, o której im dokuczasz, 

musisz najpierw zebrać ten tłum. Jak to się stało? 

Porady dotyczące mediów społecznościowych 

Promowanie za pomocą Twittera 

Jeśli chcesz promować swoje posty na Twitterze, potrzebujesz zwolenników, a im więcej 

możesz uzyskać, tym więcej promocji możesz zrobić. Każdy użytkownik Twittera zaczął od zera 

obserwatorów. Jak zbudujesz tę listę? Musisz organicznie rozwinąć listę obserwujących na 

Twitterze, podając im powód, by śledzić Cię, czytać swoje rzeczy i klikać na linki, które 

podajesz. Istnieją zautomatyzowane narzędzia, które mają na celu zwiększenie liczby Twoich 

obserwatorów na Twitterze, ale skutkują niską jakością obserwatorów, którzy wymagają od 

Ciebie jednoczesnego śledzenia. Powoduje to wysoką liczbę obserwujących, ale nie będzie 

wielu kliknięć pochodzących od kupujących, których kupiłeś. To naprawdę nie pomoże ci na 

dłuższą metę. To, czego naprawdę potrzebujesz, to zaangażowani obserwatorzy, którzy 

oczekują na Twój następny link lub komentarz. Najlepszym sposobem na zdobycie 

zwolenników jest oferowanie atrakcyjnych treści. Twitter jest znany jako usługa 

mikroblogowania, więc potraktuj go jako taki. Daj swoim obserwatorom prawdziwą zawartość 

w krótkim miejscu, stale tweetując próbkę treści z Twojej witryny, 140 znaków na raz. Nie 

oznacza to tylko umieszczania linków na rosnącej liście obserwujących. Analiza oferty i zawiera 

zabawne fakty i może kilka słów treściwego komentarza. Cokolwiek zrobisz, po przeczytaniu 

tych faktycznych informacji, sprawią, że będą chcieli więcej przeczytać. Zwab ich do swojej 

witryny; wsadź je do namiotu. Im więcej angażujesz, tym więcej zwolenników dostaniesz, a im 

więcej osób zwróci uwagę na to, co udostępnisz, co spowoduje zwiększenie liczby 

odwiedzających kierowanych na Twojego bloga. Liczba obserwujących jest ważna, ale jakość 

twoich zwolenników jest jeszcze ważniejsza. Mówi Stephanie Haberman, producent mediów 

społecznościowych w wiadomościach NBC: „Jestem pasjonatem jakości w stosunku do ilości. 

Wolałbym mieć pięć osób, które podają twoje tweety, dzielą się nimi i rozmawiają o nich, a 

także tworzą gadanie i zainteresowanie marką, zamiast mieć dwadzieścia osób, które cię 

ignorują. ”Znajdź tych cennych zwolenników, którzy pomogą ci zbudować Marka. Jednym ze 



sposobów szybkiego zgromadzenia wyznawców jest podążanie za innymi. Są tu różne szkoły 

myślenia, w których niektórzy eksperci Twittera uważają, że dobrą praktyką jest śledzenie 

wszystkich, którzy Cię śledzą. Jeśli jednak śledzisz użytkowników na Twitterze, którzy mają 

tysiące obserwujących, prawdopodobnie nie będą Cię śledzić. Zacznij od podążania za tymi 

zaawansowanymi użytkownikami (z powodu wszystkich wspaniałych informacji, które z nich 

uzyskasz), ale nie zapomnij również śledzić osób, które znasz, i prawdopodobnie będą skłonni 

do odwzajemnienia się. Traktuj swój strumień na Twitterze jak alternatywny blog, choć w 

miniaturze. Możesz współpracować z czytelnikami za pomocą Twittera, a interakcje, z których 

korzystasz, są często zaskakująco bogate. Jeśli chcesz promować post za pomocą Twittera, w 

większości aplikacji i narzędzi Twittera, Twój link zostanie automatycznie skrócony, dając Ci 

więcej miejsca w 140-znakowym przydziale, aby zaoferować rzeczywistą treść wraz z tym 

linkiem. I utrzymaj swoją całkowitą liczbę postaci poniżej 120, więc twoi obserwatorzy będą 

mieli miejsce, aby przesłać dalej (RT) tweeta i dodać kilka własnych opinii. 

Czy powinieneś tweetować o każdym opublikowanym nagłówku? Tak. Jest to absolutne 

minimum oczekiwanej interakcji na Twitterze, a nawet jeśli uważasz, że Twitter jest tylko 

modą, twoje posty powinny pojawić się tam i na Twojej stronie na Facebooku. Mówi 

Haberman: „Będę co najmniej raz publikował nagłówki postów. Po raz pierwszy wypiszę 

nagłówek, ponieważ jeśli napiszesz nagłówek tak dobrze, powinieneś, że zawiera wszystko, co 

chcesz powiedzieć. ”Poza tym Haberman mówi, że tweetowanie o poście jest więcej niż raz. 

Mówi jednak: „Kiedy reklamujesz to i kiedy je udostępniasz, możesz dodać interesujący cytat 

lub coś, co jest o wiele bardziej interesujące.” Są szanse, że jeśli ponownie opublikujesz o tym 

wpisie, i opóźnij o kilka godzin, większość twoich zwolenników nie zobaczy tego dwukrotnie. 

Nawet jeśli już to widzieli, dodaje Haberman, „ten cytat może sprawić, że pomyślą, że powinni 

ponownie przyjrzeć się tematowi”. Ustal swoją obecność na Twitterze przez cały dzień dzięki 

swojej prozie, a z czasem ludzie zaczną cię poznać i szanuję cię. Współpracuj z innymi 

użytkownikami Twittera, odpowiadając na ich tweety. Wstaw swoje opinie w rozmowy, które 

mają miejsce w wybranym obszarze tematycznym. Znajdź najciekawsze linki do swojego 

tematu, nawet jeśli nie pochodzą z Twojej witryny, i umieść je na swoim kanale na Twitterze 

wraz z opinią lub dwoma własnymi. Niektórzy eksperci zalecają nawet wysyłanie prywatnych 

wiadomości na Twitterze do tych, którzy mogą znaleźć konkretny utwór, dodając osobisty 

akcent, który idzie daleko. Ale uwaga: bycie szkodnikiem na Twitterze jest gorsze niż 

niedostatek. 

Automatyzuj to! 

Jeszcze łatwiejszym sposobem promowania Twittera i kanałów Facebook jest korzystanie z 

automatycznej witryny, takiej jak twitterfeed.com. Tworzysz konto, kierujesz je do kanału RSS 

swojej witryny, a następnie wyznaczasz, kiedy i gdzie chcesz, aby Twoje tweety i wpisy na 

Facebooku były opublikowane. To najłatwiejszy sposób na automatyzację publikowania na 

Twitterze, ale nie najlepszy. Narzędzia do publikowania na Twitterze stają się coraz bardziej 

wyrafinowane, a teraz są takie usługi, jak Bufor i SocialFlow, które dają jeszcze większą 

kontrolę nad tym, co będziesz tweetował i kiedy. Bufor to usługa, która umożliwia 

tweetowanie w określonych odstępach czasu w ciągu dnia lub pozwala zaplanować, kiedy 

każdy z tych tweetów wystąpi. Darmowe konto pozwala wybrać liczbę czasów postów w ciągu 



danego dnia, rozdzielając je, aby obserwatorzy nie znudzili się od ciebie. Bufor ma nawet 

sposób na połączenie się z usługą o nazwie Social Bro, która pokazuje statystyki dotyczące 

twoich obserwatorów i społeczności oraz tworzy plik „najlepszy czas na ćwierkanie”, którego 

możesz użyć w buforze. Jednakże, aby określić różne przedziały czasowe dla różnych dni 

tygodnia i opublikować nieograniczoną liczbę tweetów z dwunastoma profilami 

społecznościowymi, będziesz potrzebować „niesamowitego planu” bufora za 10 USD 

miesięcznie. Gdy twój ruch wzrasta, a twoja operacja staje się bardziej wyrafinowana, możesz 

wypróbować narzędzie, którego użyliśmy w Mashable o nazwie SocialFlow. Pracując z wersją 

przeglądarki lub wtyczką do przeglądarki, wyznaczasz historię, o której chciałbyś napisać, a 

następnie poinformujesz SocialFlow, że chcesz ją zoptymalizować w ciągu następnej godziny, 

liczby godzin lub dni . Następnie SocialFlow zwraca uwagę na optymalny czas, aby opublikować 

tę historię, nie tylko mierząc zaangażowanie zwykłych czytelników, ale także określając czas, 

kiedy ta historia najprawdopodobniej przyciągnie najwięcej ruchu do Twojej witryny. Nie jest 

tani, a ceny zaczynają się od 99 USD miesięcznie za jedno konto na Twitterze i jedno konto na 

Facebooku, ale jest to najbardziej wyrafinowane oprogramowanie Twittera, jakiego 

używaliśmy do tej pory. Chociaż nie zwiększyliśmy współczynnika kliknięć o 40–60 procent, 

firma reklamowana na początku 2012 r. W SocialFlow, uznaliśmy, że narzędzie jest łatwe w 

obsłudze, zwłaszcza w przypadku wielu tweetów. 

Promocja na Facebooku 

Promowanie postów na blogu na Facebooku i zachęcanie ludzi do współpracy z nimi to świetny 

sposób na budowanie ruchu na swoim blogu. Jest to najbardziej wartościowy ze wszystkich 

mediów społecznościowych do promocji, potencjalnie dając więcej odwiedzających niż można 

uzyskać z wyszukiwarek. Zbuduj swoją listę znajomych na Facebooku, a będziesz miał gotową 

grupę ludzi, którzy prawdopodobnie będą rozpowszechniać Twoje linki na szeroką skalę. Poza 

tymi ludźmi, których znasz, na Facebooku jest ponad 500 milionów aktywnych użytkowników. 

Oczywiście jest to miejsce, w którym znajdują się ludzie, więc tutaj musisz promować swoją 

witrynę. Na Facebooku masz trochę więcej miejsca na napisanie złośliwienia, niż dostaniesz 

na Twitterze, a są pewne sposoby na zachęcanie do dyskusji na Facebooku, a także zachęcanie 

tych czytelników do kliknięcia w link i wejścia na swoją stronę. Spróbuj zadać tym czytelnikom 

Facebooka prowokacyjne pytanie, zachęcając ich do dyskusji. Lub rozważ umieszczenie 

wyjątkowego faktu na Facebooku, który wskazuje na Twój artykuł, dając ludziom więcej 

informacji, gdy przekonasz ich, by kliknęli na Twój link. Przekonasz się, że zwięzły cytat z 

Twojego postu często się udaje. Nie rozdawaj całej historii za pomocą zdania lub pytania 

zwiastuna. Co najważniejsze, spróbuj wymyślić coś, co może zmusić kogoś do kliknięcia na 

blogu lub „polubienia” twojej aktualizacji w jak najmniejszej liczbie słów. Po opublikowaniu 

Mashable na Facebooku przez ponad dwa i pół roku Charlie jest w stanie opowiedzieć nam o 

kilku dziwactwach głównego nurtu publiczności na Facebooku, o których warto wiedzieć. 

Jednym z obszarów szczególnej troski jest śmierć kogoś. Jeśli twój blog zajmuje się pisaniem o 

takich historiach, zachowaj szczególną ostrożność podczas prezentowania postów na 

Facebooku na temat śmierci. Z mojego doświadczenia wynika, że ludzie nie idą na Facebooka, 

aby znaleźć wiadomości o śmierci i często są rozgniewani, gdy widzą takie historie 

opublikowane (patrz następna historia wojenna). Nasza rada: unikaj publikowania postów o 

śmierci i chaosie, chyba że stanowi to część zasobów Twojej witryny w handlu. Możesz dostać 



dużo zaręczyn z postem na temat śmierci, ale prawdopodobnie nie jest to rodzaj ruchu, 

którego naprawdę chcesz. Historie o konkurencyjnych usługach społecznych też nie radzą 

sobie dobrze na Facebooku. Wielu z głównych odbiorców Facebooka koncentruje się głównie 

na Facebooku, aby zaspokoić swoje potrzeby w mediach społecznościowych, i zazwyczaj 

interesuje się jedynie historiami o Twitterze. Jeśli więc piszesz o Twitterze, Facebooku lub 

innych serwisach społecznościowych, lepiej publikuj historie na Twitterze, gdzie niezmiennie 

dobrze sobie radzą, a Facebooka na Facebooku, gdzie to samo jest prawdą. 

 

Przeboje i brak promocji na Facebooku 

Pozytywne historie są najlepsze: kot sąsiada, który właśnie miał miot najsłodszych kociąt, 

sprawi, że ludzie się uśmiechną. Miot kociąt przejechanych przez śmieciarkę sprawi, że ludzie 

będą płakać, a przez chwilę nie będą chcieli zobaczyć twojej twarzy na Facebooku. Pokaż 

zdjęcie: Badania pokazują, że użytkownicy Facebooka częściej „lubią” lub klikają link 

powiązany z obrazem niż aktualizację, w której po prostu linkujesz do swojego wpisu na blogu. 

Jeśli więc masz dramatyczny obraz, opublikuj go wraz z opisem towarzyszącej mu historii i 

upewnij się, że umieściłeś w opisie skrócony link, aby skierować czytelników na Twój post. 

Zadawaj pytania, ale niezbyt wiele: jeśli ludzie złapią wzór, w którym zawsze zadajesz pytania 

i próbujesz ich zaangażować, niektórzy z nich będą się gniewać i będą bardziej zainteresowani 

krytykowaniem twojego pytania niż udzielaniem odpowiedzi. Czasami trzeba po prostu 

usunąć: Facebook jest drażliwy, a czasami zabawny klip może być całkowicie źle zrozumiany 

lub znienawidzony przez publiczność. Lepiej usunąć post, zanim wymknie się spod kontroli, i 

udostępnić go szeroko, kosztem reputacji. 

Policja w tym obszarze: podobnie jak komentarze na blogu, czasem komentarze na Facebooku 

również mogą wymknąć się spod kontroli. Traktuj swoich czytelników na Facebooku tak, jakby 

byli gośćmi we własnym domu i usuwa się je, jeśli to konieczne. Funkcja na Facebooku pozwala 

„prawie usunąć” obraźliwy post, dzięki czemu jest widoczny tylko dla tego, kto go napisał i 

przyjaciół tej osoby. Jego użyteczność jest niezwykła - rozłóż go na części. 

Nie przesadzaj: kiedy piszesz post, udostępnij go na Facebooku i wszystkich innych 

platformach społecznościowych, ale nie przesadzaj. W Mashable zauważyliśmy, że ludzie 

zaczynają narzekać, jeśli umieszczamy aktualizacje na Facebooku częściej niż co godzinę. Nie 

marnuj swojego powitania, publikuj wiele razy w ciągu godziny, ponieważ osiągniesz punkt 

malejących zysków, irytujący więcej potencjalnych czytelników niż kusisz. 

Przyczyniaj się do innych postów, dyskusji i interakcji na Facebooku, aby nie wyglądało na to, 

że jesteś tylko promotorem i spamerem. Uczestniczyć. Im więcej w to włożysz, tym więcej się 

wydostaniesz. 

Nowym dodatkiem do Facebooka jest możliwość dodawania hashtagów do słów kluczowych. 

Przykładem może być napisanie takiego zdania: „Sprawdź nowe # iPhone6 - mamy zdjęcia”. 

Siła tego polega na tym, że gdy ktoś kliknie # iPhone6 w innej aktualizacji na Facebooku, 

spowoduje to wyświetlenie listy obejmuje również aktualizację, teoretycznie dającą szerszą 



ekspozycję. Jednak hashtagi na Facebooku są stosunkowo nowe i według autorytatywnego 

źródła Edge Rank (http://edgerankchecker.com/blog/2013/09/hashtags-on-face 

book-do-nic-to-help-additional-exposure /), nie pomogły one nikomu jeszcze zyskać 

dodatkowej ekspozycji. Ale jest jeszcze wcześnie w grze, a hashtagi mogą stać się ważniejsze 

na Facebooku, ponieważ coraz więcej użytkowników zdaje sobie z nich sprawę. 

Reklama na Facebooku 

Jeśli Twoje posty nie są promowane wystarczająco szybko na Facebooku, teraz Facebook 

pozwala kupić korzystne umieszczanie aktualizacji w gigantycznej sieci społecznościowej. Ale 

czy nie możesz tego uzyskać? Nie dokładnie. Jeśli zaktualizujesz swój status, nie będzie on 

widoczny dla wszystkich Twoich znajomych, ale zostanie wyświetlony zgodnie z zastrzeżonym 

algorytmem Facebook. Niezależnie od tego, czy będą one wyświetlane znajomym, niezależnie 

od tego, jak się z tobą kontaktowali, czy Twoi znajomi wybrali unikanie postów, jakiego rodzaju 

rzeczy są zainteresowani i jak szybko Twój post doświadczył zaangażowania po jego pierwszym 

udostępnieniu . U dołu każdego z twoich Facebooków zobaczysz zaproszenie do „Promuj”. 

Kliknij na to, a zobaczysz ofertę promowania ważnej aktualizacji, dzięki czemu będzie ona 

wyższa w kanałach wiadomości znajomych za 6,99 USD. Możesz płacić za pomocą PayPal lub 

karty kredytowej. Po utworzeniu witryny dobrym pomysłem jest uruchomienie strony na 

Facebooku dla swojej witryny. Daje to dodatkowe możliwości promocyjne, pozwalając na 

spłatę większej ilości gotówki, aby rozprzestrzenić swój zasięg wśród osób, których jeszcze nie 

znasz, takich jak znajomi znajomych. Wypróbowaliśmy niektóre z tej promocji i zdziwisz się, 

ilu użytkowników możesz uzyskać za, powiedzmy, 45 USD. Jak najlepiej wydać te pieniądze na 

reklamę? Jedną ze zwycięskich strategii jest czekanie, aż pojawi się post, który rezonuje 

znacznie więcej niż większość Twoich postów. To byłby ten, który promowałby, 

rozpowszechniając to słowo pomiędzy 10 000 a 20 000 użytkowników Facebooka, którzy 

mogliby ulec pokusie kliknięcia tego linku. Może zacząć się kosztować, ale jest to dobry sposób 

na szybkie zlikwidowanie nowej witryny i zachęcenie dodatkowych osób do „polubienia” 

strony na Facebooku. Kupowanie reklam dla postu może poważnie uzależnić. Włożyłeś tutaj 

pieniądze, a odsłony są tam. Jednak wydawanie 30 USD na każdy z Twoich postów może nie 

być dla Ciebie trwałe. Zauważyliśmy, że nawet w przypadku postów, które są bardzo 

popularne, początkowo nie byliśmy w stanie czerpać korzyści z odsłon stron, które 

wydawaliśmy na reklamy, aby je uzyskać. Niektórzy blogerzy promują wiele postów. Na 

przykład Crystal Ponti z MommiFried.com wybiórczo promuje posty za kilka dolców. „Religijnie 

promuję posty na Facebooku - głównie od 5 do 15 dolarów” - powiedziała. Ale częściej kupuje 

reklamy na określone tematy. „Reklama na Facebooku dobrze reaguje na tematy o 

charakterze rodzinnym / osobistym. Dlatego często promuję swoje posty związane z 

gotowaniem / przepisami i rodzicielstwem ”- mówi. Inne tematy nie pasują do jej blogu 

mamusi. „Próbowałem promować posty związane z mediami społecznościowymi i blogami, 

ale nawet z celowaniem nie działali tak dobrze, jak inni”. Jeśli masz trochę dodatkowej 

gotówki, dobrze jest eksperymentować z reklamą na Facebooku, ale uważamy, że lepiej 

używać go jako przyprawy, tylko na specjalne okazje. Jeśli masz post, który ma wrażenie, że 

jest na wyciągnięcie ręki, daj mu silnik rakietowy, aby napędzał go na orbitę za pomocą reklam. 

Zauważyliśmy jednak również, że post, który nie jest szczególnie ważny dla czytelników, nie 



robi dużo lepiej, niezależnie od tego, ile pieniędzy na to przeznaczysz. Im więcej osób 

przyciągają Twoje reklamy, tym więcej możesz zarobić dzięki reklamom umieszczonym w 

witrynie. Ale zalety reklamy mogą również wykraczać poza krótkoterminowe zyski pieniężne. 

Mówi Crystal Ponti: „Odzyskałem koszty związane z ruchem skierowań; nie pieniężny. Istnieje 

jednak długotrwały sposób zarabiania na blogu. Im więcej czytelników i unikalnych 

odwiedzających, tym większe szanse na przyciągnięcie zainteresowania reklamą lub marką. 

Tak więc kliknięcie z Facebooka niekoniecznie zarabia, ale ruch jest częścią większej układanki 

”. Niezależnie od tego, czy promujesz każdy post, tylko kilka, czy nie, celem tej gry jest 

uzyskanie aktualizacji Facebooka przed największy tłum, jaki mógłbyś zebrać. Jeśli nie masz już 

ogromnego zainteresowania na Facebooku, będziesz potrzebować tych reklam, aby ludzie 

mogli wejść na Twoją stronę. Zdobądź jak największą liczbę osób, które lubią twoją stronę na 

Facebooku, a wtedy będziesz mieć gotową grupę, z którą możesz udostępniać każdy ze swoich 

postów. 

Gdy masz kilkuset fanów, którzy chętnie przeczytają następne zgłoszenie, zobaczysz wspaniałą 

różnicę w traffi cji, którą możesz zwabić swoimi postami na stronie na Facebooku. 

Ostatecznym celem jest tysiące innych „polubień”. Po uzyskaniu do 1,3 miliona polubień, za 

każdym razem, gdy umieszczasz coś na swojej stronie na Facebooku, setki - a czasem tysiące - 

ludzi przybędzie do twoich postów. Na tym poziomie Facebook staje się spektakularną 

maszyną promocyjną. Minusem? Jesteś zależny od kaprysów jednej sieci społecznościowej (co 

niektórzy uważają za modę) za większość promocji witryny. Rozłóż swoje działania 

promocyjne, dzieląc się każdym ze swoich postów z LinkedIn, Google+, Twitterem, a jeśli treść 

posta ma przyciągający wzrok obraz lub dwa na pokładzie, Instagram. Waszymi dwoma 

filarami będą Facebook i Twitter. Zapoznaj się z ich zawiłościami, a jeśli potrzebujesz pomocy, 

są tysiące artykułów w Internecie i książek w bibliotece, które wypełnią Cię wszystkimi 

szczegółami. Jednak najważniejsze jest to: nie ma znaczenia, czy karmisz Facebooka, Twittera, 

Google+, LinkedIn, czy jakąś inną sieć społecznościową, jeśli nie masz tego gorącego tytułu lub 

fascynującego haczyka, to nie ma to znaczenia. ważne, gdzie i co promujesz - nikt się tym nie 

przejmuje. 

Konkursy 

Chcesz tysiące czytelników? Najbliższą rzeczą do zakupu jest konkurs. Jedną z zalet tej techniki 

jest to, że przyciąga ona czytelników, którzy normalnie nie odwiedziliby Twojej witryny. Mam 

nadzieję, że po odwiedzeniu konkursu pozostaną na stronie. 

Prawdopodobnie rozwinąłeś kontakty z firmami, które dostarczają produkty dla wybranego 

przez Ciebie tematu, więc możesz podejść do nich w celu zdobycia nagród, zapewniając im 

wiele promocji w trakcie procesu. W miarę jak Twoja strona się powiększa, firmy te przychodzą 

do Ciebie z pomysłami na konkurs. Jeśli szukasz wysokiej klasy nagrody, która może być zbyt 

kosztowna dla firmy, możesz ją kupić samemu. Jednak oferowanie czegoś takiego jak iPad 

może być tak wielką atrakcją i budowniczym publiczności, że może być warte inwestycji. 

Istnieje wiele konkursów, które możesz prowadzić. Najbardziej podstawowy konkurs polega 

na oferowaniu nagród losowo wybranym zwycięzcom. To działa, aby przyciągnąć czytelników, 

ale nawet lepiej na blogu jest konkurs, który angażuje czytelników. Na przykład zakład szycia 

może mieć coroczny konkurs kostiumów na Halloween, z obietnicami pokazania dziesięciu 



najlepszych zgłoszeń oraz kompletnego artykułu pokazującego, jak powstał zwycięski kostium. 

Jeśli promujesz to dobrze, nagrodą w tym konkursie jest ekspozycja, która daje zwycięzcy 

chwalenie się prawami i prestiżem. Co najważniejsze, uczestnicy z pewnością będą prosić 

wszystkich swoich znajomych o przyjście na Twoją stronę i głosowanie na nich. Skutkuje to 

idealną sytuacją: Twoi czytelnicy promują Twoją witrynę dla Ciebie. W tym przypadku 

dostarczają nawet treść. W tego rodzaju konkursie wygrywają zarówno Ty, jak i odwiedzający 

Twoją stronę. 

Promować! 

Gdy staniesz się mikrofirmą, możesz mieć stacje radiowe lub inne stacje telewizyjne 

kontaktujące się z tobą w celu przeprowadzenia wywiadów. Jeśli zadzwonisz, aby zrobić taki 

wywiad, uderzyłeś w złoto. Być może nie zauważysz natychmiastowej korzyści ze sprzedaży 

swojego bloga, ale wymienienie swojego nazwiska w radiu lub telewizji lub w gazecie jest 

ogromnym dobrodziejstwem dla Twojej marki. Innym sposobem promowania marki jest 

przeglądanie produktów. Gdy skończysz swoją recenzję, jeśli spodobał Ci się ten produkt i 

dałeś mu pozytywną opinię, wspomnij o ludziach, którzy wysłali Ci jednostkę recenzującą, że 

będą mogli zacytować kilka słów twojej recenzji w swoich materiałach reklamowych. Nie ma 

nic podobnego do robienia zakupów w Best Buy i zobaczenia jednego z twoich komentarzy 

obok swojego nazwiska w polu produktu. Rozpowszechnianie informacji o swoim blogu może 

przybrać nieskończoną liczbę form, w których ograniczasz się tylko ilością kreatywności, jaką 

możesz wnieść na ten temat. Nie mówimy, że musisz przenieść autobus do pojazdu w kształcie 

cygara, aby promować swój blog o cygarach, ale każdy szalenie twórczy wyczyn reklamowy - 

o ile jest to legalne - pozostawia trwałe wrażenie. 

Pomiar sukcesu 

Skąd wiesz, że twój blog ma się dobrze? Analityka. Analytics mierzą twoich użytkowników, 

zasięg i czas pozostawania poszczególnych użytkowników w Twojej witrynie. Kiedy jesteś 

nowym blogerem, różnica między 1000 odsłon a 10 000 odsłon jest ogromna. Zanim jednak 

omówimy różne usługi, pamiętaj, że zbytnie skupianie się na odsłonach może w najlepszym 

razie stać się frustrujące. Pisząc, aby „dostać sok Google”, jak nazywają to analitycy-fanatycy, 

możesz wpaść w pułapkę pisania do zadowolonych maszyn, a nie ludzi. Pamiętaj również, że 

nie jesteśmy tutaj, aby zaoferować niezawodną metodę zarabiania na Twoim blogu. Staramy 

się nauczyć Cię pisać blogi i sprawić, by Twój blog odniósł sukces, a zarabianie pieniędzy jest 

jego częścią. Istnieje jednak wiele zasobów online do zarabiania i analizowania Twojego bloga. 

Oto kilka znaczących. 

Google Analytics 

Google Analytics to najlepsza bezpłatna usługa analityczna. Zalecamy, aby wszyscy używali go 

do śledzenia ruchu na swoich blogach. Aby dodać go do swojej witryny, po prostu utwórz 

konto Google Analytics (w tym celu użyj konta Gmail) i wklej kod śledzenia do swojej witryny 

(gdzie na stronie, którą umieszczasz, ten kod jest różny, więc przeczytaj in-struc ). Witryna, 

którą widzisz po prawej stronie, to WristWatchReview.com, nieruchomość, która codziennie 

odwiedza dość regularny strumień ruchu (około 1000 osób dziennie), który ogląda średnio 1,5 

strony na wizytę. Większość użytkowników spędza minutę w witrynie, a większość ruchu 



pochodzi z wyszukiwania. To małe pudełko, odczyt zawartości Top, jest prawdopodobnie 

najbardziej ciekawe i uzależniające. Pokazuje, jakie treści są najlepsze i może stać się 

problematycznym źródłem obsesji dla wielu blogerów. Staje się to jeszcze bardziej 

interesujące, gdy oglądasz interakcję użytkowników z Twoją witryną w czasie rzeczywistym. W 

lewej kolumnie Google Analytics kliknij opcję Real-Time, aby uzyskać informacje o aktywnych 

odbiorcach. Oto narzędzie do śledzenia w czasie rzeczywistym, które pokazuje liczby 

odwiedzin, które się zdarzają, zorganizowane w przydatną i stale aktualizowaną listę. Jeśli jest 

coś takiego jak ekscytująca analityka internetowa, to jest to. Opublikowanie historii jest 

niesamowitym przeżyciem, a następnie natychmiastowa reakcja czytelników, którzy po 

opublikowaniu historii wspinają się na szczyt wykresu Google Analytics. Naszym ulubionym 

trybem jest „Przegląd”, który umożliwia sprawdzenie, skąd pochodzi ruch, odsłony na minutę 

na sekundę oraz liczbę aktywnych użytkowników w witrynie. Aby pokazać, co kieruje ruchem 

do Twojej witryny, istnieje lista na żywo, z której pochodzi Twój traffi, a także najlepszy ruch 

społecznościowy. Korzystając z tego narzędzia na żywo, możesz bliżej przyjrzeć się 

lokalizacjom odwiedzających, źródłom ruchu, treściom i innym elementom, usłudze tak 

potężnej, że trudno w to uwierzyć. Chcieć wiedzieć więcej? Zalecamy poświęcenie kilku godzin 

w weekend na naukę Google Analytics, nauczenie się, jak dostosować go do swoich potrzeb i 

jak go używać do śledzenia ruchu. Nie martw się - nigdzie nie jest tak skomplikowane, jak na 

początku wygląda. Google zapewnia doskonałe bezpłatne szkolenia dla nowych użytkowników 

na „Conversion University” (sprawdź w Google), stronę zawierającą obszerny zestaw 

samouczków wideo, które pokazują wszystko, co musisz wiedzieć, aby skorzystać z tego 

potężnego i bezpłatnego narzędzia. 

Woopra 

Woopra pokonała Google Analytics z grą monitorowania ruchu na żywo i ma wiele narzędzi, z 

którymi Google Analytics Real-Time nie może się równać. Podobnie jak większość narzędzi 

analitycznych, Woopra wymaga, abyś umieścił fragment kodu JavaScript na każdej stronie 

swojej witryny (lub zainstalował prostą wtyczkę w systemie CMS, takim jak WordPress), a 

następnie dobrze jest przejść z każdą stroną komunikującą się ze statkiem-matką Woopry i 

dostarczaniem ci towarów numerycznych, rozczochrany.  

Nawet przy tak licznym chrupaniu nie wydaje się, aby spowalniało to działanie witryny. A jeśli 

Twoja witryna nadal znajduje się w początkowej fazie z mniej niż 30 000 odsłon miesięcznie, 

Woopra jest bezpłatna. Po ukończeniu dużych lig odsłon cena wzrasta, począwszy od planu 

„Startup” - 79,95 USD / miesiąc za 1 000 000 akcji, aż po plan „Small Business”, który obsługuje 

4 000 000 akcji miesięcznie za 199,95 USD. Przyjrzyjmy się bliżej, jak to działa. Oto oparta na 

przeglądarce wersja głównego ekranu Woopry, w której obszar Aktywne strony w prawym 

górnym rogu pokazuje dokładnie, ilu użytkowników czyta Twoje posty, wymienionych w 

kolejności hierarchicznej. Możesz zobaczyć, jakich terminów wyszukiwania używają 

użytkownicy, aby przejść do Twojej witryny w lewym dolnym oknie Ostatnie zapytania 

wyszukiwania, a przydatne okno Dzisiaj vs. Trend w lewym górnym rogu pokazuje, w jaki 

sposób radzisz sobie w porównaniu ze średnimi historycznymi witryny. Wyobraź sobie, że 

wszystkie te dane są przenoszone i aktualizowane w czasie rzeczywistym. To jest kopnięcie. 

Woopra robi jednak znacznie więcej niż tylko śledzenie ruchu. Oferuje on dogłębne analizy, 



pozwalające zobaczyć, w jaki sposób historie się odbywały, oraz filtrowanie ich według 

dowolnej kombinacji dat lub obszaru geograficznego. I oferuje dziwną funkcję, którą niektórzy 

użytkownicy mogą uważać za przerażającą: pozwala na czatowanie z odwiedzającymi, na 

żywo. Spójrz na widok mapy Woopry, przedstawiający każdego gościa z czerwoną szpilką: 

Kliknij jeden z tych pinów, a zobaczysz na żywo informacje o tym użytkowniku. Kliknij 

„rozpocznij czat” i jako administrator witryny możesz spróbować zainicjować rozmowę na 

żywo z jednym z odwiedzających. Odwiedzający widzi zaproszenie do rozmowy, a jeśli zostanie 

zaakceptowany, przerwany i zaskoczony czytelnik prawdopodobnie zapyta cię, co się do 

cholery dzieje. Ta funkcja może być przydatna - Woopra informuje, że niektórzy ludzie używają 

jej do konkursów, powiadamiając zwycięzców za pośrednictwem czatu na żywo. Inni używają 

go do odpowiadania na pytania dotyczące zamówień gości lub innych funkcji obsługi klienta. 

Uważaj, jak tego używasz, albo twoi czytelnicy wkrótce poczują, że są pod obserwacją. 

Compete.com 

Compete.com to kolejne interesujące źródło informacji o konkurencyjnych blogach, ale 

danych znalezionych w Compete nie można traktować poważnie. Weźmy na przykład 

powyższe porównanie. Właśnie potwierdziliśmy, że przeglądarka WristWatchReview 

obejrzała 39 000 odwiedzających w ciągu ostatniego miesiąca. Dlatego szacunek jest daleki od 

poprawnego. Jednak Compete opisuje swoją usługę (wymagana rejestracja) w sposób 

podobny do Nielsen Ratings. Firma wyjaśnia: dane Compete pochodzą ze statystycznie 

reprezentatywnego przekroju 2 milionów konsumentów w Stanach Zjednoczonych, którzy 

udzielili zgody na anonimowe analizowanie zachowań związanych z klikaniem w Internecie i 

ankietowanie jako nowego źródła badań marketingowych. Wyraźnie baza Compete, licząca 2 

miliony konsumentów, nie jest reprezentatywna dla całego Internetu, ale dla ogólnej oceny 

wydajności witryny jest doskonałym narzędziem wywiadowczym. Nawet jeśli jego dane 

wydają się pochylać nisko, pokazując mniej odwiedzających niż naprawdę, zgodnie z jego 

nazwą, jego dane są przydatne do pokazywania konkurencji, wyświetlając bieżące różnice w 

ruchu między stronami. 

Chartbeat 

Chartbeat.com jest jednym z ciekawszych „kokpitów internetowych” dostępnych dla 

standardowych stron internetowych. Jak widać na następnej stronie, daje to prędkościomierz 

aktywnych wizyt, a także widoki poszczególnych historii. Utrzymuje także historię średniej 

wydajności w czasie i pozwala odtwarzać dni w taki sposób, w jaki cofniesz taśmę w grze 

sportowej, dzięki czemu będziesz w stanie zrozumieć, kiedy - i dlaczego - posty są dobre. 

Chartbeat kosztuje 9,95 USD miesięcznie po początkowym okresie próbnym, ale jeśli poważnie 

podchodzisz do analiz i naprawdę zwracasz uwagę na to, co dzieje się w Twojej witrynie z 

minuty na minutę, jest to spełnienie marzeń stat afi. John używa go od ponad roku i jest to 

przydatny sposób, aby zobaczyć, co dokładnie dzieje się na Twojej stronie w dowolnym 

momencie. Dla ludzi przyzwyczajonych do „starych” analiz jest to niesamowite. 

Daj im to, czego chcą 

Ostatnia rzecz dotycząca statystyk internetowych: skorzystaj z tych narzędzi, aby dowiedzieć 

się, czego ludzie szukają, gdy odwiedzają Twoją witrynę. Czy szukają recenzji? Czy szukają 



konkretnych terminów w artykułach, które napisałeś? Pamiętaj o tych warunkach, a nawet 

napisz więcej artykułów na ich temat, jeśli są one odpowiednie dla danego tematu. Daj swoim 

gościom to, czego chcą, ale najpierw sprawdź dokładnie, co to jest. 

Jak zrobić pieniądze 

Jak więc zarabiać na blogach? Po pierwsze, jak powiedzieliśmy na początku, nie ma magicznej 

kuli. Życie z dochodów z twojego bloga wymaga, abyś był jednym gorliwcem, jednym 

przedsiębiorcą, i dwoma szczęśliwcami. I może upłynąć dużo czasu, zanim osiągniesz punkt, w 

który zaczniesz zarabiać na blogach. Crystal Ponti z MommiFried.com ma podejście 

wielostronne. „Wykonuję sponsorowane recenzje i posty, które pochodzą bezpośrednio od 

marek i pośrednio przez organizacje takie jak BlogHer i Mom Central” - powiedziała. Ale daje 

mieszane recenzje, aby oferować programy, które dają jej gotówkę, gdy ludzie klikają (a 

następnie kupują) produkty wymienione na jej stronie. „Próbowałam kilku programów 

afiliacyjnych, z niewielkim sukcesem” - powiedziała. Kiedy zapytaliśmy ją, jaka jest 

najskuteczniejsza rzecz, którą zrobiła, by zwiększyć ruch, odpowiedziała: „Syndykowanie na 

niektórych z tych większych witryn znacznie pomogło. Są świetnymi źródłami ruchu i 

skierowań. ”To ujawnia ważny fakt dotyczący blogowania i konkurencji: współpraca z 

największymi i najpotężniejszymi konkurentami w Twojej przestrzeni tematycznej może się 

opłacić. Możesz także zwrócić uwagę na swojego bloga, komentując inne blogi. Mówi Ponti: 

„Komentowanie blogów jest również kolejnym ogromnym źródłem handlu i skierowań”. 

Mówi, że połączenie komentarzy na blogu i syndykowanie jej postów na innych blogach 

„przynosi duży procent unikalnych odwiedzin MommiFried”. Zauważ też, że Oprócz bycia 

pisarzem i mamą, Crystal jest biznesmenem - to kluczowy element sukcesu blogera. 

Mur z cegły 

Istnieje więcej niż zwykła linia między redakcją a reklamą - jest ona częściej określana jako mur 

z cegły. W większych operacjach zwyczajem dla tych, którzy sprzedają reklamy, jest 

oddzielenie się od tych, którzy piszą, recenzują i publikują. Jeśli jesteś częścią jednoosobowego 

personelu, dołóż wszelkich starań, aby oddzielić działania związane ze sprzedażą reklam od 

redakcji. Możesz pokusić się o przejrzenie produktów głównych reklamodawców w najlepszym 

możliwym świetle, ale prawdopodobnie lepiej nie pisać o tym produkcie, jeśli zostałeś 

poddany praniu mózgu przez reklamodawcę, producenta lub źródło. Jeśli znajdziesz się w 

sytuacji, w której istnieje zbyt wiele konfliktów między reklamą a artykułami redakcyjnymi, być 

może nadszedł czas, abyś zaakceptował tylko pośredniczone reklamy w swojej witrynie za 

pośrednictwem usług takich jak Federated Media lub Google AdSense. Niestety, te sytuacje 

pośredniczące są często mniej dochodowe, ale zapewniają rzetelność dziennikarską. Blogerzy 

nie mogą żyć w uczciwości samodzielnie, ale zachowaj ostrożność przy przekraczaniu linii od 

pisarza do menedżera sprzedaży. Jakikolwiek sens, że musisz utrzymać mur między reklamą a 

redakcją, zwłaszcza jeśli zdecydujesz się sprzedawać własne reklamy, może wyjść z okna, gdy 

zaczniesz myśleć o swoim blogu jako o przedsięwzięciu zarabiania pieniędzy. Nie pozwól 

jednak, abyś został przyciągnięty do ciemnej strony marketingu. Kolejną rzeczą, którą należy 

rozważyć, jest pokusa zarabiania na szkodę treści. Czy twoje pragnienie zarabiania na dusi 

twoją potrzebę tworzenia silnych postów, przynajmniej w pierwszych miesiącach swojego 

bloga? Jeśli tak jest, cofnij się, odetchnij i przeprowadź kilka podstawowych systemów 



reklamowych, takich jak Google AdSense, wyjaśnionych wcześniej. Nie ma powodu, aby ścigać 

duże pieniądze, gdy nie ma ich wcale. Zalecamy uderzenie co najmniej 5000 odsłon dziennie 

przed rozważeniem zbliżenia się z zewnętrznymi reklamodawcami - chyba że Twoja nisza jest 

skoncentrowana na brzytwach i osobiście znasz głównych graczy. Możesz sprzedać niedrogą 

reklamę do sklepu dziewiarskiego, ale nie próbuj tego samego z Sony, jeśli prowadzisz stronę 

przeglądu słuchawek. Rozważamy wady i zalety tych metod jako ćwiczenie dla czytelnika, a na 

stronie znajduje się wiele doskonałych stron z monetyzacją, w tym dobrze znany 

ProBlogger.com. Prowadzenie strony internetowej i zarabianie na niej to w końcu praca dla 

dwóch różnych osób, a jeśli Twoja strona stanie się popularna, w końcu będziesz musiał podjąć 

kroki niezbędne do zatrudnienia zewnętrznego menedżera sprzedaży reklam. 

Nie musisz dziś sprzedawać opinii 

Jako wyjątkowy dziennikarz internetowy, twoja opinia nie jest na sprzedaż. To, co sprzedajesz, 

to twoja wiarygodność, a twoi czytelnicy przestaną wierzyć w to, co powiesz, jeśli dowiedzą 

się, że ktoś zapłacił ci za wyrażenie opinii, która niekoniecznie należy do ciebie. Niektórzy 

blogerzy akceptują pewien rodzaj reklamy, która wygląda jak post na blogu, ale tutaj pojawia 

się przejrzystość. Dopóki wyraźnie określasz, które historie publikujesz, są opłacane przez 

reklamodawców i które są Twoją własną pracą, prawdopodobnie jesteś w jasny sposób. 

Jednak to do Ciebie należy decyzja, jak desperacko reklamujesz się, do tego stopnia, że 

publikujesz płatne recenzje od różnych producentów na swojej stronie. Jesteś tutaj na cienkim 

lodzie, więc pamiętaj o całkowitym ujawnieniu wszelkich relacji pay-for-play. Reklamodawcy 

często próbują przekonać dziennikarzy internetowych, aby zatarli granicę między reklamą a 

redakcją, ale nie pozwól im tego zrobić. Jeden pisarz, którego znam, odmawia ogłoszenia, ale 

sprzeda swój czas jako konsultant firmom, które chcą włamać się do jego części rynku. Ten 

rodzaj doradztwa powinien również zostać ujawniony, ale nie jest tak niestosowny, jak 

przyjmowanie pieniędzy na dobrą recenzję. Ogólnie rzecz biorąc, nie sprzedawaj reklamy. W 

końcu nikomu nie pomaga i sprawia, że wyglądasz jak szyling. 

AdSense 

Jeśli od razu chcesz zacząć reklamować się w swojej witrynie, możesz zacząć od wyświetlania 

reklam z Google AdSense. Stosowanie kodów reklam w witrynie jest stosunkowo proste i 

możesz zacząć zarabiać od razu kilka dolarów. Po szybkim procesie aplikacji możesz szybko 

uzyskać zgodę na umieszczenie maksymalnie trzech reklam na stronie w Twojej witrynie. 

Dzięki systemowi CMS, na przykład WordPress, łatwo jest umieścić kod AdSense na stronie 

postu i nagle jesteś w branży reklamowej. Co najważniejsze, Google pomaga Ci na każdym 

kroku. Google nie ma jednak żadnej pomocy telefonicznej, więc jeśli potrzebujesz dodatkowej 

pomocy w skomplikowanej sprawie, musisz to zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Jednym z powodów, dla których AdSense działa tak dobrze, jest system Google, który skanuje 

tekst Twojego wpisu na blogu w poszukiwaniu słów kluczowych i wstawia tekst lub reklamę 

wyświetlaną w witrynie, która jest związana z treścią. Na przykład, jeśli piszesz o piszczeniu, 

AdSense zaoferuje Twoim czytelnikom reklamy przynęt, wędek i błystek. Nie zaoferuje im 

ofert na motorowerach (chyba, że nagle napiszesz o motorowerach). 



Często odwiedzasz pulpit nawigacyjny AdSense, sprawdzając, ile kliknięć otrzymały Twoje 

reklamy. Na tej samej stronie „szacunkowe zarobki” znajduje się przydatna karta wyników 

Google, informująca o korzystaniu z najskuteczniejszych reklam, jeśli witryna jest 

wystarczająco szybka, aby zajmować wysokie miejsce w Google, i gratuluję, jeśli linkujesz jej 

reklamy do własna usługa, Google+. Istnieje wiele wtyczek, których można używać w systemie 

zarządzania treścią do umieszczania reklam w różnych częściach witryny. Lub, jak lubimy to 

robić, możesz skopiować konkretny kod, który Google podaje dla każdego typu reklamy i 

wkleić go bezpośrednio w witrynie. Wraz ze wzrostem ruchu możesz zacząć zarabiać dzięki 

Google AdSense. Jesteś wypłacany według liczby kliknięć lub wyświetleń każdej reklamy - w 

zależności od tego, która wartość jest większa. Z naszego doświadczenia wynika, że kliknięcia 

dają najwięcej pieniędzy. Zwrot z każdego kliknięcia i ruchu jest bardzo zróżnicowany każdego 

dnia, a niektóre dni są bardziej dochodowe niż inne. 

Aby zorientować się, ile możesz zarobić, otrzymaliśmy około 30 USD za każde 5000 odsłon, 

które otrzymujemy. John był w stanie zarobić od 100 do 200 USD miesięcznie na stronie z 1000 

odsłon dziennie z bardzo niewielką aktualizacją. To nie brzmi zbyt wiele, ale wraz z rozwojem 

ruchu i wytrwałości z dnia na dzień sumuje się. To nie są dokładnie darmowe pieniądze, ale to 

najłatwiejszy sposób na rozpoczęcie. Zbuduj i utrzymuj swojego bloga, a zanim się 

zorientujesz, będziesz miał wystarczające dochody, aby zastąpić pracę, którą właśnie 

opuściłeś. Pamiętaj, że niektóre blogi są odporne na AdSense, zwłaszcza jeśli pracujesz nad 

tematem ezoterycznym. AdSense może nie działać, jeśli temat nie jest łatwy do zarabiania lub 

szczególnie obraźliwy lub ponury. Obejmowanie morderstw w Gruzji lub przemyśle 

pornograficznym może nie mieć końca dla niektórych reklamodawców. Konkurencyjną usługą 

z Google AdSense jest Lijit (wymawiane „legit”) Network, oddział Federated Media, firmy, 

która służy jako biuro rozrachunkowe do sprzedaży reklam na większych stronach. Dopóki nie 

dotrzesz do tego poziomu uber-site, w przypadku mniejszych witryn Lijit pełni tę samą funkcję, 

co Google AdSense. Dostarcza reklamodawcom gałek ocznych, a Lijit wyposaża 

reklamodawców podczas dostarczania gałek ocznych. Podobnie jak AdSense umieszczasz kod 

w swojej witrynie i zarabiasz za kombinację kliknięć i odsłon. Możesz zablokować niektórych 

reklamodawców i reklamy w swojej witrynie, a otrzymasz płatność automatycznie z 

bezpośrednią wpłatą, uzupełnianie konta bankowego co trzydzieści dni. Takich usług jest 

znacznie więcej, wszystkie działają w zasadzie w ten sam sposób. 

Partnerstwa reklamowe. Czy piszesz o cygarach? Współpracuj z firmą cygarową. Sprzedaj im 

przestrzeń reklamową i przejrzyj dostępne produkty. Ale poczekaj, mówisz, czy to nie szyling 

dla firmy cygarowej? Nie, ponieważ wyjaśnisz to z 

na samym początku nie jesteś częścią organizacji partnerskiej. Zamiast tego gromadzimy 

zasoby, aby budować ruch dla siebie i swojego partnera. Uważaj jednak, ponieważ 

partnerstwa mogą szybko zostać obezwładnione przez nadgorliwego partnera. Jeśli nie jesteś 

w stanie utrzymać integralności redakcyjnej - lub jeśli Twoi czytelnicy zauważą, że preferujesz 

produkty swojego partnera w porównaniu z konkurentami - wtedy jesteś zatopiony. 

Oczywiście możesz wziąć wynagrodzenie od swojego partnera i skupić się przede wszystkim 

na swojej działalności w blogowaniu, ale to nie jest partnerstwo. 



Sponsoring. Związane z partnerstwami są płatne sponsorowanie. Niektórzy z najlepszych 

blogerów oferują sponsoring wielu źródeł wiadomości na swoim blogu. Na przykład możesz 

sprzedać sponsoring swojemu kanałowi RSS, podcastowi, a nawet zaoferować sponsoring dla 

niektórych tagów, kategorii lub postów. Na początku wyjaśnij, że sponsoring nie pozwala na 

kontrolę redakcyjną i możesz bezpiecznie zaakceptować trochę gotówki za ciężką pracę. 

Darowizny. Co dziwne, niewiele osób próbuje przyjąć darowizny za ciężką pracę. Pay-Pal 

oferuje gotowe przyciski dla webmasterów, którzy chcą przyjąć darowizny. Możesz także liczyć 

na popularność kampanii Kickstarter lub Indiegogo, aby zdobyć pieniądze podczas 

uruchamiania witryny lub sprzedawać towary opatrzone logo Twojej witryny. Zakłada to 

oczywiście, że masz doskonałą i hardkorową bazę fanów, co nie powinno być trudne, jeśli 

podążasz za naszymi radami. Jeśli potrzebujesz pomocy, poproś o nią. Internet jest świetny w 

pomaganiu małemu facetowi. 

Sprzedaż partnerska 

Dbaj o sprzedaż od osób kupujących coś na podstawie Twojego postu lub bezpośredniej 

rekomendacji. Najbardziej popularnym źródłem sprzedaży afiliacyjnej jest Amazon, którego 

program partnerski jest prosty i łatwy do zrozumienia. Możesz umieścić standardową reklamę 

w swojej witrynie lub wybrać elementy z katalogu Amazon oznaczone własnym 

identyfikatorem partnera. Kiedy wspominasz o tych przedmiotach w swoim poście, łączysz się 

z przedmiotem na Amazon za pomocą swojego identyfikatora AffiIate. Poproś czytelników o 

kliknięcie, a to może być lukratywne. W rzeczywistości procent sprzedaży dokonanej na 

komputerze czytelnika w ciągu dwudziestu czterech godzin od kliknięcia łącza trafia do Twojej 

kasy. 

 Hej, to może być trochę gotówki! 

Google ma podobną sieć afiliacyjną, a kolejną popularną stroną jest Commission Junction 

(cj.com). Prawidłowe wykonanie może być doskonałym źródłem dla wielu blogerów, aby 

zarobić trochę pieniędzy. Na przykład możesz utworzyć mały sklep zawierający przedmioty, 

których używasz każdego dnia - artykuły ogrodnicze, dziewiarskie, wędkarskie - i wysyłaj ludzi 

do Amazon, aby je kupić. Jeśli jesteś ostrożny i nie sprawiasz, że marketing jest absolutnym 

powodem Twojego bloga, możesz skierować czytelników na dobre produkty i zarobić kilka 

dolców. 

Sieci reklamowe 

Istnieje wiele tak zwanych sieci reklamowych, a wybór spośród nich może być trudny. Sieci 

reklamowe łączą sprzedaż reklam w wielu witrynach i starają się, aby ich redaktorzy mieli 

lepsze oferty, sprzedając wiele odsłon w wielu witrynach, zamiast skupiać się na jednej 

witrynie. Najpopularniejszym dostawcą jest prawdopodobnie Federated Media, chociaż sieć 

taka jak Chitika.com może również zaoferować początkującym blogerom przerwę. Często 

trudno jest „dołączyć” do sieci reklamowych - bardziej trafny termin zostałby 

„zaakceptowany” - ponieważ menedżerowie wymagają pewnego poziomu zaangażowania i 

dużej liczby odsłon, aby przejść przez drzwi. Jednak liczba odsłon stron wymaganych do 

zaangażowania się w sieć reklam internetowych nie jest tak astronomiczna, że nie mogłabyś 



do niej dotrzeć - na przykład, gdy Twoja witryna zwiększyła się do około 10 000 odsłon na 

miesiąc, można z powodzeniem aplikować do sieć reklamy online Federated Media. Mashable 

wystartował w ten sposób, zarabiając wystarczająco dużo pieniędzy, aby wyrosnąć na 

pracowników około pięćdziesięciu pracowników. Mashable zerwał relacje z Federated Media 

i zatrudnił własnych pracowników sprzedaży w lutym 2011 r. 

(Http://adage.com/article/digital/mashable-breaks-federated-media-hires-ad-sales-

orce/149123/). Witryna odniosła ogromny sukces, nawet podczas korzystania z 

syndykowanego reklamodawcy przez pierwsze sześć lat. 

Sprzedaż reklam osobistych 

Najwyższy poziom monetyzacji to bezpośrednia sprzedaż reklam. Łącząc się z producentami 

przedmiotów, o których piszesz najbardziej, możesz stworzyć relację, która potencjalnie 

mogłaby pozwalają na obiektywne pisanie o swoich produktach, a jednocześnie przyjmują 

pieniądze reklamowe na banery na swojej stronie. Jak to się robi? Najpierw musisz utworzyć 

zestaw multimedialny i kartę stawki. Zestaw multimedialny opisuje Twoją witrynę i wspomina 

o niektórych istotnych faktach dotyczących twoich czytelników (wiek, zakres wynagrodzenia, 

położenie geograficzne) oraz informacje o ruchu. Jest to na przykład zestaw multimedialny 

Mashable. Zestaw multimedialny ABlogToRead jest pokazany na następnej stronie. 

Zauważysz, że oba są dość zwarte. Pomyśl o tym jako o „najwyższej jakości prezentacji” dla 

kupujących reklamy. Prawdziwa praca i szczegóły pojawią się, gdy przedstawisz im swoją 

sprawę w bardziej osobisty sposób. Przygotuj również kartę stawek dla wielu miejsc 

możliwości. Zalecamy trzymanie reklam banerowych i drapaczy chmur na większości blogów - 

banery to długie, cienkie reklamy, które pojawiają się między opowiadaniami lub na górze 

strony, a drapacze chmur są długie, wysokie i chude, które zawierają tekst lub grafikę. Inne 

witryny sprzedają „blokady dróg”, w zasadzie zmieniając nazwę całej witryny zgodnie z 

życzeniem reklamodawcy w określonym czasie. W wielu przypadkach jest to doskonały sposób 

na sprzedaż dużej reklamy przez pewien okres czasu - dzień lub tydzień - który uniemożliwi 

widoczność wszystkich innych zasobów reklamowych i zapewni docelowemu reklamodawcy 

uruchomienie witryny. Na przykład wszystkie banery i drapacze chmur należałyby do jednego 

reklamodawcy, wszystkie reklamy AdSense byłyby wyłączone na ten okres, a tło witryny 

zmieni się odpowiednio do tematu reklam na wyłączność. Wszystko to jest jednak 

teoretyczne, jeśli nie możesz uzyskać reklamodawców. Zacznij od małego. Podejdź do osób z 

PR, o których wiesz, że chcesz skontaktować się z ich zespołami reklamowymi i 

marketingowymi. Przedstaw się, zaoferuj swój zestaw multimedialny i kartę cenową z 

notowaniem „kosztu tysiąca” lub CPM, a następnie sprawdzaj co kilka miesięcy. Twoim 

zadaniem jest tworzenie wysokiej jakości treści, a nie gonić każdego dolara. W miarę rozwoju 

witryny możesz znaleźć reklamodawców, którzy zaczynają się do Ciebie zbliżać. Będzie 

wymagać pracy i poświęcenia, ale możliwe jest zarabianie dzięki osobistej sprzedaży reklam. 

Reklama 

Nie chcieliśmy o tym dyskutować, ale reklama - zasadniczo „płatna treść” - nie jest w porządku. 

Wszystko, co piszesz, aby reklamodawca mógł zaprezentować swoją markę lub produkt, jest 

reklamowe i nigdy nie powinno się tego robić za żadne pieniądze. Zagraża to twojemu 

szacunkowi i obiektywności w przestrzeni i zmienia cię w szyling. Nie rób tego. Nie przyjmuj 



produktu za „dobrą opinię”. Nie akceptuj „poprawek”, ponieważ reklamodawca zażądał ich 

(chyba że błąd był szalenie ostry). Kolejnym problemem do rozważenia jest niewłaściwe użycie 

powiązanych linków. Jeśli napiszesz post, aby po prostu wpaść w potencjalnie lukratywny link, 

usuń go. Nie ma powodu, aby ryzykować gniew czytelnika na twój gówniany komercjalizm 

ponad kilka dolarów ze sprzedaży pudełka pieluch lub noża do steków.  Bardziej 

akceptowalnym sposobem na angażowanie firm w reklamę - ale nie na sprzedaż - są „posty 

sponsorowane”. Możesz utworzyć serię postów, które będą wspierane przez jednego 

reklamodawcę z logo i grafiką w każdym poście. Jednak żaden z artykułów w tej serii nie 

dotyczyłby tego konkretnego reklamodawcy. Jest to ulubiona technika Mashable. Na przykład 

możesz napisać serię dziesięciu artykułów na temat „Powrót do szkoły”, a wszystkie te mogą 

być sponsorowane przez firmę produkującą pudełka do lunchu. Jednak nie przekraczaj linii 

pisania o tych lunchboxach, ponieważ byłoby to takie samo, jak wzięcie udziału w reklamie. To 

może przynieść odwrotny skutek. Na przykład The Atlantic opublikował kiedyś „sponsorowany 

post” na temat scjentologii, który wyrażał uroczą hagiografię dotyczącą religii. Niezależnie od 

tego, po której stronie debaty religijnej się znajdujesz, Atlantyk nie mógłby sobie pozwolić na 

postrzeganie go jako wspierającego scjentologię, bez względu na to, jak bogaty byłby zysk. 

Oburzenie zmusiło Atlantyk do wycofania artykułu. Istnieją różne szkoły myślenia dotyczące 

reklamy. Jeśli możesz tego uniknąć, unikaj go. Może być ciężko i może stracić pieniądze, ale 

często lepiej jest publikować reklamy w bardziej tradycyjny sposób. 

Merchandising 

W zależności od wybranego tematu, merchandising może być ogromnym sposobem na 

zarabianie pieniędzy. Jeden guru blogowania, którego znamy, zabija sprzedając koszulki na 

swojej stronie komiksu. Miał koszulki specjalnie zaprojektowane z unikalną grafiką, które 

cieszą się powszechnym powodzeniem, a on sprzedaje ich dziesiątki każdego tygodnia na 

ogromnym markowym stole. Być może myślisz o konkretnym towarze, który może dobrze 

sprzedawać na twojej stronie. Dołącz logo swojej strony do tych przedmiotów, a czytelnicy 

będą mogli reklamować się, gdy będą nosić tę koszulę lub nosić ze sobą tę torbę. Jeśli 

zdecydujesz się na wykonanie niestandardowych towarów, sugerujemy utworzenie go 

lokalnie, oszczędzając sobie kosztów wysyłki. Następnie zadbaj o obsługę i wysyłkę 

przedmiotów samodzielnie. Nawet jeśli możesz spędzać weekendy na pakowaniu produktów 

i wysyłaniu ich pocztą, jeśli stworzysz odpowiednie produkty i sprawisz, że będą wystarczająco 

atrakcyjne, może to być dla ciebie dobry ośrodek. 

Przycisk „Wpłać” 

Prawdopodobnie widziałeś te przyciski PayPal na stronach internetowych, prosząc o 

darowizny, ale czy wiesz, że faktycznie działają? Tak, czytelnicy przekazują pieniądze na strony 

internetowe za pomocą tej prostej metody. Jeden z naszych znajomych z blogów twierdzi, że 

otrzymuje około 10-procentową stawkę darowizny od swoich użytkowników, korzystając z 

przycisku „Darowizna”, w porównaniu z 1-procentowym współczynnikiem klikalności dla 

swoich reklam. Nie wszyscy jego goście przekazują ogromne sumy pieniędzy - wiele darowizn 

wynosi 1 $ - ale wraz z jego liczbą odwiedzających rośnie liczba składek. Obsługuj to taktownie. 

Zalecamy dodanie niewielkiej ilości tekstu w pobliżu przycisku „Prosimy o przekazanie 

darowizny”, unikając wyrzutów winy lub taktyki telewizji publicznej o wysokim ciśnieniu i 



utrzymując, że błaganie jest krótkie i proste. Postaraj się, aby Twoja gra na darowizny bardziej 

przypominała wysoko wykwalifikowanego gitarzystę na dworcu kolejowym, pracującego z 

otwartą walizką i pasywnie zachęcającego do wkładu, a nie natrętnego piszczałkę, 

dotykającego cię w ramię, podczas gdy ty przepychasz się za zapasowe zmiany. 

Pośrednie zarabianie 

Pamiętasz, kiedy już ci powiedzieliśmy, że blogerzy są ekspertami w swoich dziedzinach? To 

twoja szansa, by zabłysnąć. Podając treść na swoim blogu, stajesz się bardziej skłonny do 

zbierania umów na piśmie, umów o pracę, angażowania się w rozmowy i możliwości 

konsultacyjnych. W rzeczywistości wiele osób i firm korzysta z bloga jako sposobu 

reklamowania się, informując w ten sposób swoich czytelników i cały świat o swoich 

umiejętnościach i wiedzy. Powiedzmy, że jesteś projektantem ogrodów. Tworząc blog 

ogrodniczy (i zaznaczając na pasku bocznym, że jesteś dostępny do konsultacji), możesz 

rozmawiać o swoim ulubionym temacie i budować swój biznes. Ten rodzaj pracy - prosty, 

podstawowy i niezwykle skalowalny - to rodzaj monetyzacji, który lubimy najbardziej. 

Wykorzystaj to, co lubisz robić, dodaj blogi i stwórz synergię niedostępną dla osób 

niebędących blogerami w tym samym obszarze. 



Problemy etyczne i jak je rozwiązać 

Pragniemy, aby pytania dotyczące etyki w blogowaniu nie istniały w próżni. „Czy można zachować 

tajemnicę źródłową?” „Czy można publikować tajemnice biznesowe? Tajemnice państwowe? Osobiste 

tajemnice? ”„ Czy etyczne jest branie pieniędzy na post na blogu? ”Wszystkie te pytania byłyby 

łatwiejsze do odpowiedzenia, gdybyśmy nie musieli odpowiadać na podstawowe pytanie 

współczesnych blogów:„ Czy to doprowadzi mnie do pozwu? ” 

Zniesławienie i oszczerstwo 

Blogi są dziennikarskimi przedsięwzięciami - ale nie są. Możesz swobodnie pisać, co chcesz, ale zawsze 

musisz rozumieć, że nie masz ani mocy organizacji, ani prawa za tobą. Jednak masz prawa kraju, w 

którym blogujesz po swojej stronie (lub przeciwko tobie, w zależności od przypadku). W jednym z 

ostatnich przykładów bloger o nazwisku John „Johnny Northside” Hoff napisał wpis na blogu o 

oszustwach hipotecznych z udziałem Jerry'ego Moore'a, byłego lidera społeczności w Minneapolis, o 

którym Hoff pisał trzy razy na swoim lokalnym blogu. Moore pozwał go o zniesławienie i nie był w 

stanie zrobić szarży. Zamiast tego pozwał Moore'a  o 60 000 $ za „wtrącanie się” do zatrudnienia  po 

tym, jak został zwolniony, i wygrał. Hoff odwołał się do sprawy w 2012 r., a sąd uchylił wyrok, ponieważ 

to stare powiedzenie o tym, że „prawda jest najlepszą obroną” okazuje się prawdziwe. Sąd apelacyjny 

stwierdził, że oświadczenia Hoffa o Moorze były prawdziwe i zgodnie z Pierwszą poprawką do 

Konstytucji USA, nie może zostać uznanym za odpowiedzialnego za prawdziwe oświadczenia 

(www.startribune.com/local/minneapolis/166762386.html). 

Czego dowiedzieliśmy się z tego? Czym jest zniesławienie i oszczerstwo, a kim są osoby prywatne i 

publiczne? Przejdźmy do kilku definicji. Zobaczysz tutaj wszystkie cytaty. To dlatego, że w zasadzie 

mamy do czynienia z nieznanym terytorium. Wszystko, co napiszesz, może spowodować, że będziesz 

pozwany, a Ty możesz lub nie możesz skorzystać z pomocy prawnej. Według słownika Random House, 

zniesławienie to „zniesławienie przez pisane lub drukowane słowa, obrazy lub w jakiejkolwiek innej 

formie niż wypowiadane słowa lub gesty”. Może to obejmować obrazy. Kluczową kwestią jest tu fałsz: 

to, co próbujesz udowodnić w sprawie o zniesławienie, jest takie, że zniesławiająca strona pisze o tobie 

coś fałszywego. To samo dotyczy gadatliwego kuzyna, oszczerstwa („Akcja lub zbrodnia polegająca na 

składaniu fałszywego oświadczenia szkodliwego dla reputacji osoby”): oba wymagają fałszywości. Oto 

więc rubryka: jeśli publikujesz pogłoski , nieuchronnie opublikujesz fałszywe informacje. To jest nie w 

porządku, jeśli opiszesz pogłoski o nadchodzącym samochodzie elektrycznym, ale nie tak dobrze, jeśli 

mówisz o osobie publicznej lub prywatnej. Ogromna większość zniesławień i oszczerstw nie jest nigdy 

kierowana do sądu. Osoby, które dbają o swoje dobre imiona w Internecie, często wysyłają listy 

„zaprzestań i zaniechaj” (C&D), rzekomo od prawnika, które grzecznie (lub nieuprzejmie) wymagają, 

aby bloger usunął ten lub ten post lub komentarz.  Według zasada kciuka nie usuwaj niczego, co 

napisałeś, chyba że wiesz, że jest to fałszywe lub zostało udowodnione, że jest to fałszywe i 

potencjalnie szkodliwe dla bezstronnej osoby trzeciej, zazwyczaj sądu. W związku z tym wszelkie C&D 

- o ile nie nastąpią po nich prawdziwe legalne spory części obrażonej strony - należy po cichu 

zignorować. Nie wdawaj się w kłótnie z kimś, kto ma duży budżet prawny, ale też nie zgódź się na 

porażkę. Efekt mrożący wywołany przez te C&S szkodzi biznesowi blogowania (i wszelkiemu 

dziennikarstwu), powodując, że prawdziwe newsgathering obumiera z powodu strachu przed zemstą. 

Będziesz pisać niepopularne rzeczy, a najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to być dokładnym, 

prawdomównym i mieć dobrze udokumentowane źródła. 

Blogerzy często otrzymują listy C&D z jednego powodu i tylko z jednego powodu - pogłoski, które 

podali, są prawdziwe. W większości przypadków, gdy otrzymaliśmy listy C&D, zostały one wysłane 

przez firmy, które odkryły, że nabyliśmy informacje wewnętrzne poprzez nieformalny wyciek, 



najbardziej pamiętnym przypadkiem jest list od Apple o obrazach iPoda Nano, który otrzymaliśmy od 

kogoś stamtąd. C&D potwierdziło, że plotki są prawdziwe i opublikowaliśmy C&D obok wiadomości. 

Sprawy o oszczerstwow są bardzo trudne do wygrania, a ci, którzy czują się pokrzywdzeni, zazwyczaj 

decydują się nie kontynuować sprawy, gdy uświadomią sobie związane z tym wydatki. Ale 

doprowadzenie ludzi do punktu konsultacyjnego z prawnikiem nie leży w najlepszym interesie 

niezależnego blogera. 

Wywołanie 

Więc napisałeś coś, co nie zgadza się z czymś, co ktoś inny napisał później, a oni cię pozywają. Co robisz? 

Czy mają rację? Czy dodali kontekst do twojego utworu, który przegapiłeś? Zepsuło się coś? Jeśli 

którakolwiek z nich jest prawdziwa, korekta jest w porządku, ale nie jest wycofana. Jest wielu ludzi, 

którzy będą strzelać z daleka, ale jeśli dobrze wykonałeś swoją pracę, nie musisz się niczego obawiać. 

Stało się to ostatnio: post, który zrobiliśmy kilka miesięcy wcześniej, został przedstawiony jako przykład 

„złej” naszej pracy. 

Post został napisany w dobrej wierze, a szczegóły przekazane przez osoby znane. Usunięcie z drugiej 

strony zostało napisane z perspektywy niezadowolonych byłych pracowników operacji, o której 

pisaliśmy. Dlatego nasz post wyglądał ładnie i cukierkowo, a drugi reporter wyglądał na pracowitego. 

W świecie mediów oba posty powinny istnieć, ale nie myliliśmy się, umieszczając nasz nieco bardziej 

wspierający kawałek. W kontekście oboje mieliśmy rację. Jeśli cenisz swoją uczciwość, nie poddawaj 

się presji online.  

Prawo tarczy 

Istnieje jeszcze jedno prawo, które możesz mieć jako bloger, nazywając prawo tarczy, odnosząc się do 

ciebie tak samo jak do dziennikarzy. Te prawa, odmienne w każdym stanie, dają prawo do odmowy 

ujawnienia swoich źródeł podczas procesu zbierania wiadomości. Nie ma krajowego prawa o tarczach, 

ale czterdzieści stanów i Dystrykt Kolumbii oferują te zabezpieczenia, inaczej zwane „przywilejem 

reporterów”. Tak więc, chyba że mieszkasz w Idaho, Iowa, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New 

Hampshire, Południowa Dakota, Vermont , Virginia lub Wyoming, nie musisz się martwić, że zostaniesz 

wezwany lub zmuszony do ujawnienia swoich źródeł w sądzie. Dla tych innych państw, z wyjątkiem 

Wyoming, wszystkie mają uznany przez sąd przywilej, który różni się w zależności od stanu. Mamy 

nadzieję, że wkrótce zostanie uchwalona krajowa ustawa o tarczach, co jest rozważane już od kilku lat. 

Przejrzystość 

Przejrzystość to tylko nowe słowo na szczerość i mówienie prawdy. Przejrzystość oznacza nie robienie 

niczego podstępnego, podstępnego lub marnego. Będziesz pisał krótkie historie na swojej stronie 

internetowej, a będąc człowiekiem, nieuniknione będzie coś złego. Jeśli jesteś całkowicie przejrzysty, 

zamiast wkradać się i zmieniać coś, co się myliło, poinformujesz czytelników, że to zmieniłeś. Gdy 

napiszesz post i odkryjesz, że popełniłeś błąd, potrzeba edytowania tych błędnych słów lub wyrażeń 

bez mówienia, że coś złapie cię jak nałóg. „Może nikt nie zauważy, jeśli wejdę i zmienię 1000 na 

prawidłową liczbę, 2000”, powiadasz sobie, wracając do swojego programu wydawniczego i 

rozpoczynając edycję rzeczy. Może nie zauważą, ale nie będziesz dokładnie mówić prawdy swoim 

czytelnikom, a teraz? W szybko zmieniającym się środowisku informacyjnym pojawiają się nowe fakty 

i można zwrócić uwagę na te, które znajdują się w tekście lub na końcu historii. Kiedy publikujesz 

aktualizacje twojej historii, daje czytelnikom dobre przeczucie, zapewniając ich, że otrzymują 

najnowsze informacje. Czasami aktualizacja jest tak istotna dla fabuły, że chcesz umieścić słowo 

„zaktualizowane” w nagłówku historii, aby zwrócić uwagę na nowe rzeczy. Czasami ta modyfikacja 

nagłówka może przyciągnąć więcej czytelników, szukając nowych informacji. Możesz opublikować 



nowy nagłówek, ogłaszając nowe informacje, a odwiedzający odwiedzą Twoją stronę, aby go 

przeczytać. Innym razem błędnie wpisujesz coś - na przykład pisząc „teh” zamiast „the”, i uważamy, że 

poprawianie literówek bez powiadomień o korektach lub nadmiernych fanfarach jest w porządku, 

chyba że całe znaczenie tej historii zostanie zmienione przez tę literówkę. Niezależnie od tego, czy 

dołożysz wszelkich starań, aby przeprosić i poprawić swoje błędy, zależy od ciebie. Istnieją różne 

warianty takich poprawek, takie jak wykreślenie błędnego słowa i zastąpienie go poprawnym. Jeśli 

chcesz to zrobić, po prostu umieść <s> przed słowem, które chcesz wykreślić, a po nim </s>, a wtedy 

będzie jasne, że wszyscy dokładnie zobaczyli, co się zmieniło. Jest trochę upokarzająca i wygląda na 

bałagan na stronie, ale jest to najprostszy sposób na zwrócenie uwagi na zmiany i aktualizacje, które 

wprowadziłeś od czasu opublikowania postu. Wyłaniającym się standardem w poważnych serwisach 

informacyjnych jest prowadzenie listy wszystkich zmian wprowadzonych na specjalnej stronie w 

witrynie. Każdy element na tej liście zawiera link do poprawionego artykułu. Pomocne jest również 

sformułowanie polityki poprawek i opublikowanie jej na stronie. Udostępniaj swoją politykę poprawek 

i stronę korekt jednym kliknięciem z dowolnego miejsca w witrynie, a jeśli będziesz przestrzegać 

własnych zasad, będziesz na dobrej drodze do całkowitej uczciwości i przejrzystości. Wracając do 

swojego tekstu i poprawiając się - przyznając, że się mylisz - jest to trudne, zwłaszcza dla kogoś, kto 

dopiero zaczyna. Możesz zapytać: „Czy nie weźmiesz wiarygodności witryny o kilka stopni za każdym 

razem, gdy dokonam korekty?” Niekoniecznie. Jeśli musisz poprawić prawie wszystko, co piszesz, twoi 

czytelnicy przestaną ci wierzyć. Ale jeśli dokonasz sporadycznej korekty, w naszym doświadczeniu 

zauważyliśmy, że czytelnicy to uwielbiają. Przypominasz im, że popełniłeś błąd, ale jednocześnie 

potwierdzasz, że jesteś uczciwy i przejrzysty. 

Czy istnieją wyjątki od tej reguły korekty? Podobnie jak większość rzeczy, istnieje szary obszar, w 

którym opublikowałeś artykuł zaledwie kilka minut wcześniej, i nagle zdajesz sobie sprawę, że 

pominąłeś informacje lub że musiałeś edytować niektóre błędy gramatyczne, lub że chciałbyś ulepszyć 

ostatni akapit. Nasza zasada jest podobna do „zasady pięciu sekund”, kiedy upuszczasz jedzenie na 

podłogę - każda korekta dokonana w ciągu pięciu minut od czasu publikacji jest w porządku. W 

zależności od tego, jak szybki jest twój serwer, czasami historia może nie być nawet dostępna 

publicznie do tego czasu. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której ktoś skomentował twoją 

historię w ciągu pierwszych pięciu minut. Na przykład, co jeśli bloger Mashable błędnie napisał imię 

byłego prezydenta Egiptu Hosniego Mubaraka (oops, napisał to „Mosni”), a następnie dokonał korekty 

w ciągu pięciu sekund od kliknięcia „opublikuj?” Sprawy komplikują się : czytelnik zauważył błąd, 

komentując o tym nawet w ciągu tej krótkiej pięciosekundowej ekspozycji. Czy można usunąć ten 

komentarz? Technicznie nie, ale jest to szara strefa, w której jesteś królem bloga i będziesz musiał 

podjąć decyzję wykonawczą. Oto nasze zdanie: jeśli komentator wskaże ten błąd, który popełniłeś, a 

następnie zmienisz go pod nim, pozostawisz go wiszącego, a kolejni czytelnicy komentarzy będą się 

zastanawiać, co się stało. Nie rób tego swoim czytelnikom. Zawsze będą wiedzieć, że to ty sprawiłeś, 

że wyglądali głupio. To nie jest tego warte. Po prostu dodaj komentarz, dziękując czytelnikowi o oczach 

orła i ruszaj dalej. Jako ostateczny wielki kupon Twojej witryny, będziesz tym, który zdecyduje, czy ta 

pięciosekundowa zasada utrzymuje się, jeśli nie ma żadnej tolerancji dla żadnych podstępnych 

poprawek, lub jeśli po prostu pójdziesz dalej i poprawisz cokolwiek chcesz, i nigdy nikomu nie mów. 

Może to my, ale zawsze myśleliśmy, że najlepszym sposobem prowadzenia interesów jest uczciwość i 

przezroczystość. Rób, co chcesz, ale w naszych doświadczeniach z licznymi udanymi blogami 

zauważyliśmy, że im bardziej jesteś przejrzysty, tym lepiej. Niezależnie od tego, którą trasę wybierzesz, 

zazwyczaj najlepszym pomysłem jest zrobienie poprawki, dzięki czemu czytelnicy wiedzą, że popełniłeś 

błąd i że go naprawiasz. To po prostu właściwa rzecz, tak jak kiedyś uczyli cię w przedszkolu - kiedy 

popełnisz błąd, weź za to odpowiedzialność, przeproś, a następnie zrób wszystko, co w twojej mocy, 

aby to naprawić. 



Podczas hostowania ataku dostawców 

Jeśli dostawca usług hostingowych kiedykolwiek wyciągnie wtyczkę z powodu czegoś, co napisałeś - i 

zakładamy, że to, co napisałeś, to nie jest 100 zeskanowanych stron powieści o Harrym Potterze (tj. 

pirackim materiale) - to znajdź nowego hosta. W niektórych przypadkach hosty, takie jak 

Wordpress.com, odbierają zawiadomienia o usunięciu Digital Millennium Copyright Act (DMCA) od 

złośliwych organizacji, które chcą, powiedzmy, dyskutować o milczeniu. To nie jest w porządku. Jeśli 

Twój dostawca próbuje Cię cenzurować, czas zdobyć nowego dostawcę. Wyciąganie posta nigdy nie 

jest „w ich prawach”, a zamknięcie witryny jest jeszcze gorsze. Niepisana umowa między nami a 

Internetem stanowi, że informacje muszą być bezpłatne. Dostawcy ignorują to na własne ryzyko. Jeśli 

znajdziesz się w sytuacji, w której musisz zasłużyć na dostawcę usług hostingowych, aby umożliwić Ci 

opublikowanie czegoś, natychmiast zamknij ten host. Nie ma powodu, aby walczyć z nimi w punktach, 

które ostatecznie stracą. 

Junket Junkies 

Ten sam poziom przejrzystości jest wymagany przy kontaktach z firmami, które chcą dzielić się z Tobą 

wiadomościami w egzotycznych lokalizacjach. Czasami korporacje są tak zalane gotówką, że decydują 

się zabrać grupę szczęśliwych dziennikarzy na wycieczkę, popisując się produktami firmy i na ogół 

kąpiąc się w poplamionych atramentem nędznikach w blasku korporacyjnej szczodrości. Niektórzy 

mogą nawet nazywać to praniem mózgu. To trudny obszar dla ciebie, panie lub pani Watchdog. Chcesz 

informacji, które są przekazywane na te fantazyjne podróże, z których wiele będzie zawierać nowe 

fakty, liczby i produkty. Ale nie chcesz być zbyt blisko firmy. Zasadą jest, aby czytelnik zrozumiał, jakie 

darmowe rzeczy otrzymałeś podczas pisania historii. Ujawniać. Co jest nie tak z wyjazdem z firmą, aby 

poruszyć trochę wiadomości? Po pierwsze, porozmawiajmy o tym, co nie jest złe. Pozytywne jest to, 

że przyjęcie zaproszenia zazwyczaj pozwala na dokładne przyjrzenie się produktom lub usługom, zanim 

zostaną one przedstawione innym osobom. Będziesz mieć doświadczenie z pierwszej ręki z 

najnowszymi rzeczami, a zazwyczaj inżynierowie, programiści i menedżerowie, którzy wprowadzili 

produkt od pomysłu do rzeczywistości, będą tam gotowi odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. 

Może to być cenne źródło informacji, dające Ci możliwość powiązania swoich pierwszych doświadczeń 

z czytelnikami zanim usłyszą to od kogokolwiek innego. Podróżowanie po tych obszarach ma również 

wartość społeczną. Poza oryginalną treścią, którą będziesz w stanie zebrać z takich podróży, jest to 

również korzystne dla ciebie jako dziennikarza, aby konsultować z innymi podobnymi. A po nawiązaniu 

przyjaznej relacji twarzą w twarz z korporacją i jej agentami, menedżerami produktów, dyrektorami i 

inżynierami, będą bardziej skłonni umieścić nazwę z twarzą, gdy nadejdzie pora na jeszcze więcej 

nowych produktów i informacje do wprowadzenia. Dopóki zdasz sobie sprawę, że firmy próbują 

przekupić Cię do pisania pozytywnych artykułów na temat swoich produktów, prawdopodobnie jesteś 

w porządku. Z praktycznego punktu widzenia większość blogerów nie ma finansowego wsparcia dużej 

organizacji i nie stać ich na wiele podróży. Niezależny pisarz podróżujący wyszedłby z interesu po swojej 

pierwszej podróży do pięciogwiazdkowego kurortu w Birmie. Dla tego „dziennikarskiego” stylu życia 

bez tego związku nie ma możliwości finansowych. To nie jest całkowicie pikantne, ale i tak zdarza się 

cały czas. Więc, co to znaczy? Oznacza to, że firma spodziewa się pokrycia pewnego obszaru od 

autorów, których goszczą  w swoich ranczach i na jachtach. Wyraźnie widać, że w tym przypadku 

równowaga sił nie jest na korzyść dziennikarza, a wynikająca z tego różnica tworzy najgorszy rodzaj 

pisania: dziennikarstwo na zamówienie. Jeśli firma A oferuje podróż z obietnicą, że będzie jeszcze 

więcej, co powiesz o firmie A? Że jego produkt jest poniżej normy? Że to do bani? Jeśli w końcu 

opublikujesz negatywny artykuł na temat tej firmy, czy będzie to twoja ostatnia wizyta tej firmie? 

Podstawową misją każdego dziennikarza jest pocieszenie pokrzywdzonego i nakłanianie do wygody. 

Trudno jest czuć się komfortowo, kiedy ocierasz się o oligarchów i pijesz wino z prywatnej piwnicy CEO. 



Więc co robić? Utrzymanie nienaruszonej wiarygodności nie jest takie trudne. Wszystko, co musisz 

zrobić, to utrzymać poziom , pamiętając, że nie możesz zostać kupiony i że szukasz prawdy. Zachowuj 

się etycznie, pisząc o tym, czego nauczyłeś się podczas podróży, ujawniając, że firma zapłaciła ci. Nie 

sądzisz, że możesz utrzymać wiarygodność i ocenę takiej podróży? Więc nie  idź, a jeśli tak, nie pisz o 

tym, co widziałeś. Jeśli pracujesz dla większej organizacji, możesz całkowicie zabronić uczestniczenia w 

płatnych wycieczkach producentów. Niektóre organizacje (takie jak The New York Times) nie pozwolą 

Ci pisać dla swoich publikacji, chyba że minęło ustalony czas (czasami dwa lata), odkąd korzystałeś z 

płatnych wizyt. Inni, tacy jak Mashable, upierają się przy płaceniu dziennikarzom na te wydarzenia. Ale 

jako dziennikarz internetowy lub bloger, jeśli jesteś odpowiedzialny i decydujesz, że jest to w porządku, 

w twoim najlepszym interesie leży ujawnienie tych bezpłatnych podróży, rozrywki, wygranych i 

posiłków swoim czytelnikom, kiedy piszesz artykuły opisujące produkty i doświadczenia, które miałeś, 

widziałeś i dotknąłeś podczas tych podróży. Oprócz przejrzystości ujawniania próby przekupienia firmy, 

najważniejszą rzeczą jest nie pozwolić, by takie luksusy wpłynęły na twoją opinię. Najważniejsze jest 

to: ludzie PR w godzinach pracy nie są twoimi przyjaciółmi. Ich celem jest maksymalizacja zasięgu 

aktualności, a jeśli potrafią skłonić Cię do praktykowania dziennikarstwa na zamówienie, zdobycia dla 

klienta odrobiny darmowej reklamy, niech tak będzie. Ze względu na wysokie stawki reklam i rosnącą 

wartość obecności w Internecie, istnieje ostatnio popularny trend wysyłania produktów do prawie 

każdego i jego psa. Pięćset dobrych recenzji jest lepszych niż 499, przynajmniej jeśli chodzi o Google i 

inne witryny rankingowe, a zatem ludzie PR są uzależnieni od pewnej pobłażliwości moralnej, aby 

zapewnić mniej doświadczonym dziennikarzom wsparcie ich stanowiska w nadziei otrzymania 

przyszłych darmowych produktów. Nie bądź jednym z tych korporacyjnych marionetek. Twoim celem 

jest powiedzieć prawdę. Jeśli prawda, którą postrzegasz, pasuje do ich wysokości, wtedy wszystko jest 

w porządku. Ale nie poddawaj się presji, by zmienić zdanie dzięki fantazyjnemu stekowi i chaserowi 

whisky. 

Jeszcze kilka wskazówek: 

* Czy powinieneś kiedykolwiek zaprzyjaźnić się z ludźmi PR? Tak, ale nie pozwól, żeby cię rozbił. 

*Czy kiedykolwiek umawiasz się z ludźmi z PR? Serce chce tego, czego chce umysł, ale nie pozwól, by 

cię to rozbiło. 

* Czy powinieneś kiedykolwiek przyjmować prezenty od ludzi z PR? Nie. 

*Czy powinieneś kiedykolwiek dzwonić od ludzi z PR? Nie. 

* Czy ludzie PR są cenni? Tak, kiedy pomagają osiągnąć cel zasięgu. Są w najgorszym momencie, gdy 

przeszkadzają w pracy. 

Darmowe rzeczy 

Jednostki recenzujące: Czy wysyłasz je z powrotem, czy nie? 

Kuszące jest po prostu utrzymywanie jednostek recenzji, dając sobie darmowe profity za swoje 

kłopoty. Problem z tym polega na pojawieniu się niestosownych zachowań, gdy akceptujesz darmowe 

produkty od firm, które mogą być interpretowane jako łapówki. W większości przypadków jesteś 

zobowiązany do wysłania produktu, który przejrzałeś, do swojego producenta, i jest to zwyczajowe, że 

firma płaci za koszty wysyłki na dowolnych jednostkach recenzji, w obie strony. 

W przypadku bardziej wartościowych produktów firmy często proszą o podpisanie umowy pożyczki 

produktu. Pod koniec wyznaczonego okresu wypożyczenia zazwyczaj popchną Cię do wysłania 

jednostki kontrolnej, którą powinieneś zrobić niezwłocznie  



Istnieją wyjątki od tej dylematu polegającego na trzymaniu się jednostek kontrolnych. Wiele razy 

pojawiają się aktualizacje, poprawki błędów i modyfikacje produktów. Na przykład Logitech wysłał swój 

dekoder telewizyjny Revue Google TV, który natychmiast przejrzeliśmy. W miarę rozwoju produktu 

firma nieustannie aktualizowała swój system operacyjny, dodawała do niego aplikacje i ogólnie 

poprawiała swoją użyteczność. Chcieliśmy napisać o tych przyrostowych ulepszeniach tego ważnego 

urządzenia, więc zatrzymaliśmy się na jednostce recenzującej, a Logitech nie prosił o jej zwrot w 

najbliższym czasie. Jest to nadal etyczne, ponieważ recenzent musi nadal posiadać sprzęt, aby 

dokonywać dalszych przeglądów produktu. Innym razem musisz korzystać z tych produktów dłużej niż 

kilka dni, więc będziesz znać jego szczególne cechy. Tego rodzaju uzgodnienia mogą zostać opracowane 

z firmami, ale obowiązkiem użytkownika jest natychmiastowe zwrócenie każdej jednostki recenzującej 

na żądanie. 

 

Jeśli piszesz pozytywne komentarze na temat produktu, który otrzymałeś za darmo, można to uznać za 

reklamę, ale jest to mylące tylko wtedy, gdy chwalisz produkt tylko dlatego, że go dostałeś za darmo. 

Dlatego niektórzy dziennikarze robią wielkie skrajności, aby uniknąć nawet pozorów przekupstwa. 

 

Twoim ostatecznym pragnieniem powinno być służenie czytelnikom i mówienie im prawdy o 

recenzowanych produktach. Twoja wiarygodność zależy od tego, że jesteś nieprzekupny; że bez 

względu na to, jak ciężko firmy starają się wasze opinie na temat prezentów, podróży, drogich kolacji i 

mnóstwa drinków, jesteście żelaznym dziennikarzem, którego nie można kupić. Zgodnie z własnym 

zestawem etyki i moralności musisz sam zdecydować, jak poradzisz sobie z kwestią uczciwości 

dziennikarskiej. Co zrobić, jeśli przejrzałeś produkt i podoba Ci się to tak bardzo, że chciałbyś go 

zachować, ale firma prosi o jego zwrot? Ponownie na mrocznym terytorium etycznym można zapytać 

firmę o tzw. „wstępną cenę zakwaterowania”, co pozwala na rozliczenie kont z ceną, która zwykle jest 

zbliżona do kosztów produkcji firmy. Firmy często chętnie to robią, ponieważ koszty wysyłki i fakt, że 

zwrócisz zużyty produkt, powodują, że  zwróci jednostki recenzujące, zwłaszcza jeśli są one masywne, 

ale niedrogie. Otwiera to szerszą dyskusję na temat łapówek. Czy powinieneś przyjąć coś darmowego 

od firm, o których piszesz? To skomplikowane. Na przykład niektóre publikacje, takie jak raporty 

konsumenckie, nie akceptują bezpłatnych próbek, zamiast tego zatrudniają tajnych kupujących, aby 

kupowali wszystkie jednostki recenzujące z tych samych sklepów, w których konsumenci kupują te 

produkty. To nie jest praktyczne dla początkującego blogera. Jeśli chcesz pisać recenzje, musisz 

przekonać firmy, aby wysyłali Ci bezpłatne jednostki recenzujące, ale nie daje to tym firmom prawa do 

oczekiwania, że nagle będziesz pod ich kontrolą. Ostatecznie musisz zachować swoją odległość od firm, 

które dostarczają Ci produkty do przeglądu. Amerykańska Federalna Komisja Handlu (FTC) zajęła się tą 

kwestią i opracowała zmienione podręczniki rekomendacji dla blogerów korzystających z jednostek 

przeglądających i bezpłatnych usług firm. Przewodnicy twierdzą, że afiliacja musi zostać ujawniona, 

jeśli pisarz odbiega od typowego zgłoszenia „tylko fakty”. Tak więc „ten widget jest niebieski” nie 

wymaga ujawnienia, podczas gdy „Ten piękny widżet jest bogaty, ceruleański niebieski i przypomni Ci 

o twojej pierwszej miłości [Ujawnienie: Firma dała mi 500 z tych widgetów dla moich przyjaciół i 

rodziny]”. Chociaż przewodniki są szczegółowe i zawierają wiele przydatnych sugestii, istotą jest to, że 

FTC zaleca przejrzystość. Oznacza to, że jeśli na przykład przejrzysz samochód, i będziesz musiał 

korzystać z tego samochodu przez miesiąc, wspomnij o tym w swoim poście. FTC nawet posunął się 

nawet do stwierdzenia, że jeśli pożyczyłeś jednostkę recenzującą, a następnie ją zwróciłeś, powinieneś 

o tym wspomnieć. Wbrew plotkom, FTC nie będzie nakładać opłat w wysokości 11 000 USD na 

przeciwko tym osobom kto nie zdecyduje się na przestrzeganie swoich Przewodników po 

rekomendacjach, a agencja nie będzie monitorować blogerów pod kątem zgodności, ani nie ma 



żadnych planów. Śmiało, przeczytaj rządowy przewodnik zalecany przez Federalną Komisję Handlu - to 

pouczające. Lub pomiń go i zapamiętaj najważniejszą lekcję: utrzymywanie przejrzystych działań 

dziennikarskich będzie dobrze służyć w każdym aspekcie bloga. 

Niezależnie od tego, co zdecydujesz o jednostkach recenzujących i jak sobie z nimi poradzisz, trudno 

nie być pod wpływem kogoś, kto obdarza cię hojnymi prezentami. Oprzyj się temu wpływowi. W 

idealnej sytuacji każdy recenzent kupiłby wszystkie próbki recenzji, takie jak Consumer Reports, a nie 

akceptował każdą reklamę. Ale to jest prawdziwy świat, więc zostawimy ten temat tutaj: pamiętaj, że 

swoje obowiązki spełniasz wobec czytelników , a nie firm, których produkty przeglądasz. Powiedz 

prawdę, bez względu na to, ile firm próbuje cię przekupić. Czytelnicy będą Ci ufać, że postąpisz 

właściwie, jeśli tylko będziesz z nimi prosto. Rząd nie będzie cię niszczył za to, że jesteś nieuczciwy, ale 

twoi czytelnicy będą. 

Złapać w pułapkę 

„Och, co za splątana sieć, którą splatamy, kiedy najpierw praktykujemy, aby oszukać”. Kłamałeś, a teraz 

zostałeś złapany. Przede wszystkim po prostu nie kłam. Przestań. Teraz. Jesteś blogerem, w 

poszukiwaniu prawdy, a kłamstwa są przekleństwem. Skoro już to zrobiliśmy, jak kontrolujesz szkody 

z kłamstwa, które powiedziałeś na swoim blogu? Wydaje się, że najłatwiej jest to powstrzymać i upierać 

się, że nie kłamiesz, a kto mówi, że kłamiesz, sam jest kłamcą. Ale to nie działa. Zapomnij. Pierwszą 

rzeczą, którą musisz zrobić, jest to, co robisz, gdy popełnisz błąd i poprawisz: weź odpowiedzialność za 

swoje fałsze, przeproś za to, upewnij swoich czytelników, że nie zrobisz tego ponownie, a potem nie 

rób . I niech to będą szczere przeprosiny, żaden z tych na wpół upieczonych „błędów nie został 

popełniony”. Używaj takich zwrotów jak „Byłem w błędzie”, „Za to szczerze przepraszam”, „Biorę pełną 

odpowiedzialność”. Te szczere przeprosiny pozwolą czytelnikom wiedzieć, że jesteś naprawdę 

skruszony. Po prostu nie kłam. 

Przecieki i zaufanie 

Gdy poznasz więcej przedstawicieli PR i urzędników firmy, zaczną Cię informować o tajnych 

produktach, pomysłach, zasadach lub planach. Nie, zazwyczaj nie ufają ci , wymagając podpisania 

umowy o nieujawnianiu, znanej w branży jako NDA. Wewnątrz NDA znajdują się przepisy, które 

pozwolą im pozwać cię, jeśli ujawnisz te informacje przed uzgodnioną datą. Podpisanie NDA może być 

wielką pomocą dla Ciebie jako pisarza, dając Ci czas na napisanie przemyślanej i starannie opracowanej 

recenzji lub historii, którą możesz opublikować w momencie ogłoszenia produktu. Jednak w naszym 

szybko zmieniającym się świecie embargo może spowodować lub złamać miarkę. Być może ktoś nie 

jest tak skrupulatny jak ty, a może wiadomość pojawiła się na stronie plotek. To plotka, ale wiesz, że to 

prawda. Co robić? Łatwa do powiedzenia rzecz w tej sytuacji to „Trzymaj się swoich umów i nie ujawniaj 

żadnych tajemnic przed datą embarga”. Ale czasami robi się to trudne. Co zrobić, jeśli ty i dwadzieścia 

innych stron podpisaliście tę NDA, a następnie jedna z witryn opublikuje historię na kilka dni przed 

premierą? W tych okolicznościach, czy wszystko jest w porządku, ponieważ kot jest już poza torbą? 

Technicznie rzecz biorąc, nie, ale realistycznie, jeśli jedna z głównych stron internetowych opowiedziała 

już tę tajną historię, nie jest już tajemnicą. Ostrożnie - możesz zostać pozwany (choć jest to bardzo 

mało prawdopodobne). Podpisałeś tę NDA, która obiecała, że nie ujawnisz żadnej z tych informacji, a 

nie że utrzymasz ją w tajemnicy tak długo, jak wszyscy inni. Rozwiązaniem tego jest oczywiście odmowa 

podpisania NDA co do zasady i tych samych powodów, dla których ujawnienie jest ważne: NDA jest 

ograniczeniem, podobnie jak embargo. Embargo zaczęło się od dobrego powodu: miało to umożliwić 

dziennikarzom z dala od głównych ośrodków informacyjnych otrzymywanie i trawienie informacji 

przed ogólnokrajową publikacją. Jednak teraz embarga często pozwalają większym firmom na 

„wyłączne” prawa do wiadomości, podczas gdy reszta motłochu czeka na embargo. Choć nie jest to 



szczególnie sprawiedliwe, jest to zły nawyk, który pojawia się dość często w wielu bitach. Na przykład 

wiele firm elektronicznych wypuszcza produkty w środowe wieczory, więc wielkie gazety - The Wall 

Street Journal i The New York Times - mogą mieć pierwsze kontakty  podczas publikacji w czwartek. 

Ten rodzaj milczącej zmowy, choć niestosowny, jest dość powszechny. Ponownie, z powodu tej szarej 

strefy, wielu blogerów i redaktorów stron internetowych odmawia podpisania NDA. Ich argumentem 

jest to, że NDA dają firmom zbyt dużą kontrolę nad rozpowszechnianiem informacji. Jednocześnie 

wiele firm nadużywa koncepcji NDA, dzięki czemu podpisujesz taką umowę kilka miesięcy przed 

wydaniem produktu, a następnie kontrolowanie tego, co możesz i nie możesz pisać o tym produkcie w 

kolejnych miesiącach. Ogon macha psem. Obecnie wiele firm prosi pisarzy o podpisanie NDA nawet w 

przypadku najmniejszego drobiazgu wydania produktu. Szczerze mówiąc, wymyka się spod kontroli. 

Możesz odmówić podpisania NDA lub zrobić to, co robimy, i zagrać w grę NDA indywidualnie dla 

każdego przypadku 

  



Rozszerzanie swoich horyzontów blogowania 

Blogowe profity 

Blogowanie nie jest wyczerpującą harówką i zgrzytaniem zębów. Kiedy już zaczniesz ciężko pracować, 

nadszedł czas, aby uwolnić swój umysł, zrelaksować się, być sobą i znaleźć fascynujące tematy, w 

których możesz pokazać wszystkim swoje rzeczy. Chociaż blogowanie staje się godne uwagi (lub 

notoryczne) zajmuje dużo czasu, będziesz mógł wcześnie poznać smak słodkich blogów. Oglądanie 

analityki Google w czasie rzeczywistym daje Ci dreszczyk emocji na samym początku, pokazując, ilu 

aktywnych użytkowników masz w swojej witrynie, co czytają i skąd czytają. Przypomina się, że sieć jest 

naprawdę ogólnoświatowa, a kropki pojawiają się na mapie globalnej niemal z każdego miejsca na 

ziemi. To uczucie pokory. Jedną z trwałych zalet bycia blogerem jest wykształcenie, które uzyskujesz 

dzięki pokryciu wybranego tematu. Ponieważ jesteś silnym i zdeterminowanym motorem wiedzy 

specjalistycznej, będziesz zagłębiać się w swój temat głębiej niż ktokolwiek inny, być może odkrywając 

zupełnie nową wiedzę dzięki własnym eksperymentom. Przynajmniej będziesz rozmawiać z 

luminarzami swojego tematu, odkrywając, czym jest obecnie głębokie myślenie, i przekręcając te 

informacje do swoich czytelników. Zbyt długo, chyba że temat jest tak obszerny, że nikt nigdy nie 

będzie go mocno trzymał, będziesz wiedział praktycznie wszystko, co musisz wiedzieć o swojej 

dziedzinie. 

Może to nie wyglądać na profit, ale jak tylko wciśniesz Publikuj, nagle podłączasz się do najbardziej 

gigantycznej maszyny do sprawdzania faktów, jaką świat kiedykolwiek znał. Jeśli pilnie piszesz ten post, 

wszystkie fakty będą poprawne. Jednak nikt nie jest doskonały, a kiedy twoja publiczność się 

powiększy, zawsze będzie jeden czytelnik, który wie więcej niż ty o wąskim temacie, o którym piszesz. 

Ten czytelnik może zdecydować się upomnieć cię w komentarzach, ale potraktuj to jako profit, a nie 

afront, ucząc się na doświadczeniu i dodając go do najcenniejszego zasobu, jaki posiadasz: twojego 

banku pamięci. Być może najlepszą częścią bycia blogerem jest widoczność. Większość prac 

wymagających głębokiego myślenia wymaga również umiejętności pisania na piśmie, a Twój blog 

będzie doskonałą wizytówką dla osób zastanawiających się, czy możesz zwięźle wyrazić się słowami na 

stronie. Jeśli wybrałeś właściwy temat i napisałeś atrakcyjne posty na blogu, Twój blog może służyć 

jako ostateczny przykład pisania. Nie tylko pokaże tym, którzy mogą chcieć Cię zatrudnić, że jesteś 

kompetentny, ale także dobrze przyjrzy się twojej osobowości, czytając  twój blog. 

Poszukiwanie pracy 

Czytasz ten tekst, więc prawdopodobnie rozważasz blogowanie jako sposób na zarabianie na życie. 

Jeśli wytrwasz i masz talent i trochę szczęścia, możesz zarobić sensacyjne pieniądze z udanego bloga. 

Jednak zamiast założyć własnego bloga, możesz chcieć znaleźć pracę w jednej z ustalonych stron 

internetowych. Możesz też pracować dla dużej korporacji, pomagając jej komunikować się z klientami 

na blogu korporacyjnym. W tej części będziemy oferować wskazówki, jak zatrudnić się w dużym blogu 

i pokażemy, jak zbudować swoją markę, abyś został zauważony. Wyjaśnimy, w jaki sposób praca w sieci 

może w pełni wpłynąć na Twój blog i przyszłe zatrudnienie oraz jak zmienić karierę w blogowanie w 

możliwie najbardziej płynny sposób. Więc jaki jest najlepszy sposób na znalezienie pracy na jednym z 

najlepszych blogów? Istnieje wiele tras do tego samego miejsca docelowego. Na przykład w Mashable 

najlepszym sposobem na zatrudnienie jest zdobycie pracy najpierw jako stażysta. Firma zatrudnia 

więcej stażystów w każdym semestrze, a najnowszy „internapalooza” zatrudnił trzydziestu pięciu 

stażystów. To niezwykłe, biorąc pod uwagę, że Mashable ma tylko około dziewięćdziesięciu 

pracowników. Podczas pracy na koncercie za 10 dolarów za godzinę, wielu przyjaznych ludzi jest 

bardziej niż zadowolonych z bycia twoim mentorem. Stażyści Mashable pracują na pierwszej linii, 

pisząc posty od prawie pierwszego dnia pracy na stronie. Mają ogromną odpowiedzialność, pisząc 



codziennie dla 15 milionów unikalnych użytkowników. To jest rodzaj praktyk, które chcesz. Podczas 

gdy moralność wykorzystywania stażystów na 10 godzin do wykonywania tej samej pracy, jaką 

wykonują jej opłacani pracownicy, jest wątpliwa - a jeśli możesz pozwolić sobie na życie w Nowym 

Jorku z tego rodzaju dochodami - możesz pracować na głównym blogu, aby uzyskać semestr lub dwa, 

a to może być twój bilet do wielkiego czasu. Innym sposobem, aby zostać zauważonym na najlepszych 

blogach, jest zostać wnikliwym komentatorem. Znajdź historię, o której wiesz coś, dodaj własną 

specjalną markę wglądu, a jeśli jesteś konsekwentny w jakości i częstotliwości swoich komentarzy, 

zostaniesz zauważony. Pamiętaj, aby nie pisać posta i nie wklejać go w sekcji komentarzy. To zła forma. 

Zamiast tego dodaj zwięzłą, dwustopniową odpowiedź na post, w którym komentujesz, pokazując, że 

sposób myślenia jest podobny do tych, którzy piszą bloga. 

W rzeczywistości, pracując dla trzech z pięciu największych blogów na świecie, zawsze szukaliśmy 

obiecujących pisarzy. Większość tych silnych pisarzy, których zauważyliśmy, pisała posty na swoich 

blogach, pokazując nam każdego dnia, że mają teamty, aby zrobić to w wielkim czasie. Uruchomienie 

własnego bloga to szansa na pokazanie swoich rzeczy. Jeśli twoim celem jest jeden z głównych blogów, 

najlepszą rzeczą, którą możesz zrobić, jest założenie własnego bloga, pisanie na nim 1000 słów każdego 

dnia i sprawdzanie, czy blogowanie jest rzeczywiście ścieżką kariery, którą chcesz podjąć. Jeśli okażesz 

się spektakularnym sukcesem, nie tylko zauważysz to przez luminarzy branżowych i blogów na dużą 

skalę, ale także rozważysz prowadzenie bloga dla siebie, a może nawet przekształcisz go w imperium. 

Kiedy pracowaliśmy w Gizmodo, był jeden mały blog. który  wciąż chwytał wszystkie miarki. Kim był 

ten skryty i anonimowy „Boy Genius” (o którym teraz wiemy, że to Jonathan Geller), który zdawał się 

wiedzieć o każdym telefonie i gorącym gadżecie przed kimkolwiek innym? Z pewnością chciałby 

dołączyć do głównego technologicznego bloga takiego jak Gizmodo, porzucając wszystko, co zrobił dla 

swojej strony, Boy Genius Report (obecnie znany jako BGR). Okazało się, że Boy Genius przeszedł już 

przez konkurencyjny blog Gizmodo, Engadget, i odniósł tak wielki sukces jako anonimowy felietonista, 

że założył własną stronę internetową. Nie był zainteresowany opuszczeniem swojego bloga i nadal się 

rozwijał, rywalizując z Gizmodo i innymi serwisami technicznymi. Było to tak udane, że w kwietniu 2010 

r. - niecałe cztery lata po założeniu bloga - Geller sprzedał BGR firmie medialnej PMC z Los Angeles za 

nieujawnioną sumę. Teraz jest prawdopodobnie wart miliony, podczas gdy BGR jest „największym 

miejscem na wiadomości mobilne na świecie”. 

Networking 

Szukając pracy w LinkedIn, inne miejsca pracy, takie jak Glassdoor.com (www.glassdoor.com/) i 

Monster.com mogą czasami działać, ale nie ma strony, która pasowałaby do magii rekomendacji od 

kogoś, kogo dobrze znasz, gdy szukasz idealnej pracy. Większość najlepszych miejsc pracy nigdy nie jest 

reklamowana i jest podawana wyłącznie ustnie. Byliśmy po stronie zatrudniania i szukania pracy w 

równaniu zatrudnienia, a strona zatrudniania jest dużo bardziej stresująca niż mogłoby się wydawać. 

Za każdym razem, gdy przyprowadzasz kogoś do swojej organizacji, ryzykujesz. Czy będziesz wydawać 

pieniądze na kogoś, kto nie będzie wystarczająco ciężko pracować? Czy wprowadzisz więcej kłopotów 

niż skorzystanie z kogoś? Jako poszukiwacz pracy, musisz pokazać menedżerom ds. zatrudnienia, że 

będziesz znaczącą korzyścią dla ich organizacji. Jednak firma może nie być skłonna do podjęcia ryzyka, 

że powiesz jej słowo, kiedy powiesz, że będziesz idealnym pracownikiem. Menedżerowie ds. 

Zatrudnienia poszukują pewnej rzeczy, a rekomendacja zaufanego kolegi ma niezwykłą wartość. 

Najlepszym rozwiązaniem w znalezieniu odpowiedniej pracy blogowej jest wyszukanie osób, które 

znają się na blogach, i zapytaj, czy słyszały o możliwościach, które mogą być dla Ciebie odpowiednie. 

Nigdy nie wiadomo - znajomy, który pracuje na blogu, może uzyskać opłatę za polecanie. Dzieje się tak 

w Mashable, gdzie każdy, kto znajdzie osobę, która zostanie zatrudniona w Mashable, dostaje kilkaset 

dolarów jako opłatę za znalezienie. Ważnym sposobem na skorzystanie z tej mocy przekazu ustnego 



jest upewnienie się, że Twoi znajomi wiedzą, że szukasz pracy. Możesz nawet rozważyć umieszczenie 

w swoim profilu na LinkedIn czegoś w rodzaju „szukania możliwości raportowania online”. Jeśli 

będziesz postępować zgodnie z naszymi radami i zbudujesz swoją sieć LinkedIn, nagle zmiana Twojego 

profilu może zostać nagle wyświetlona przez tysiące Twoich połączeń i prowadzić do potencjalnych 

klientów. W dzisiejszym rynku pracy nie brakuje miejsc redakcyjnych; istnieje jednak ogromna 

konkurencja dla najlepszych. Dlatego musisz się wyróżniać, znając kogoś w firmie. To kolejny obszar, w 

którym LinkedIn może pomóc; jeśli zajrzysz do konkretnej firmy na LinkedIn, zobaczysz, ile z twoich 

połączeń tam pracuje lub zna kogoś, kto to robi. Zwykle, kiedy ubiegasz się o pracę jako dziennikarz 

online, będziesz proszony o referencje. Oczywiście będziesz chciał dołączyć do tych zaufanych kolegów, 

z którymi pracowałeś w przeszłości, którzy z pewnością wprowadzą dla ciebie dobre słowo. Ale byłoby 

jeszcze bardziej pomocne, aby uzyskać rekomendację od kogoś, kto pracuje dla firmy, do której 

aplikujesz. Tak czy inaczej, zawsze sprawdzaj z kimś, zanim wymienisz tę osobę jako jedną z twoich 

referencji, i jeśli aplikujesz do firmy, w której ktoś, kogo znasz, będzie twoim punktem odniesienia, 

upewnij się, że ta osoba jest lubiana i podziwiana przez tych, którzy cię zatrudniają . Poza sieciami 

online, targami i wydarzeniami branżowymi znajdziesz najbogatsze cele do poszukiwania pracy. Twoi 

skromni autorzy rzadko odwiedzają targi, na których nie oferują ofert pracy, i to samo może się 

przydarzyć, jeśli znasz wystarczająco dużo ludzi i ustanowiłeś rentowną sieć. 

Jeśli możesz być zauważony na ważnych wydarzeniach, które służą jako jego własne poparcie - oznacza 

to, że troszczysz się wystarczająco o swój temat, aby wydać pieniądze, aby się tam dostać, lub jesteś 

na tyle ważny, że firma płaci za ciebie. Jednak możesz tam dotrzeć  na te wydarzenia, a zauważysz 

więcej okazji, które pojawią się na twojej drodze. 

Podążaj za własnymi marzeniami 

Zanim podejmiesz próbę znalezienia pracy w blogu o ustalonej pozycji, nie rezygnuj z idei budowania 

własnego bloga do poziomu, w którym zarabia. O ile kuszące są korzyści, pierwszej  ligi, będziesz 

pracował dla kogoś innego. Nie będziesz mieć kontroli nad tym, co robisz, i nie będziesz w stanie 

zrealizować swojej wizji witryny. Oczywiście, oznacza to, że będziesz mógł wnieść swoje pomysły, ale 

nigdy nie zapominaj, że kiedy pracujesz dla kogoś innego, Twoim zadaniem jest spełnienie marzeń 

przedsiębiorczych tej osoby, a nie twoich. Jeśli nie masz wystarczająco dużo szczęścia, aby mieć 

dokładnie takie same marzenia jak Twój pracodawca, nie będziesz mieć kontroli nad tym, co dzieje się 

w tej pracy. A nawet jeśli twoje marzenia są podobne, często okazuje się, że twój pracodawca 

otrzymuje kopalnię złota, a ty dostajesz szyb. Z drugiej strony, jeśli założysz własny blog, wszystko na 

tej stronie jest twoje. Uruchamianie własnego bloga wiąże się z ryzykiem - i często istnieje koszt 

alternatywny - ale jeśli coś nie jest ryzykowne, nie ma okazji do nagrody. Czy wolisz zarabiać 300 000 

USD rocznie dla swojego pracodawcy, a następnie płacić 50 000 USD w pensji lub zarabiać 300 000 USD 

rocznie na swoim blogu, a następnie zachować to wszystko dla siebie? Będziesz pracował nad czymś, 

co zbudowałeś, czymś, co należy do ciebie i że możesz pokazać światu całkowicie swoje. Uczucie 

całkowitej odpowiedzialności i odpowiedzialności jest głębokie. Duch przedsiębiorczości jest tym, 

czego potrzebujesz, aby założyć własnego bloga i zobaczyć go aż do sukcesu. Nagrodą dla 

przedsiębiorczości jest zdolność do wizualizacji tego, co się stanie, włożenia w to wielu długotrwałych 

i skupionych prac, a następnie zobaczenia rezultatu. Jeśli nie podoba Ci się to, co się stało, to twoja 

odpowiedzialność. W tym samym czasie będziesz tym, który osiągnie sukces, gdy osiągnie sukces. 

Szybko się wzbogacić? 

Blogowanie to długa kariera. Podobnie jak w większości „pisarskich” zajęć, zmierzysz się z faktami: 

większość blogerów nie zarabia dużo. Nawet biorąc pod uwagę całą ich siłę przebicia, wiele blogów 

może obsługiwać jednego edytora i niewiele więcej. Chociaż jest mnóstwo niesamowitych blogerów 



zarabiających dużo pieniędzy, większość z nich traktuje blogowanie jako pracę z miłości. Dlatego musisz 

się spodziewać, że otrzymasz niewielką zapłatę (jeśli w ogóle), jeśli zarejestrujesz się na znanym blogu. 

Niszowy blog Johna, WristWatchReview.com, otrzymuje około 30 000 odsłon miesięcznie, ledwo 

wystarcza, aby zapłacić jednemu pisarzowi - a John nie widzi ani grosza dochodu z witryny. Ważne jest, 

aby John kontynuował, ponieważ lubi zegarki, ale pisarz, który pomaga mu, Patrick Kansa, w zasadzie 

robi to z miłości do zegarków na rękę. Czy mógłby zrobić więcej? Prawdopodobnie, ale zważywszy na 

to, że zarówno John, jak i Patrick mają pracę dzienną, ciężko jest poświęcić godziny na sprzedaż reklam 

konieczną do osiągnięcia zysku. Pocierają się: niedorzeczne twierdzenia mogą dotyczyć lukratywnego 

charakteru blogowania i jest mnóstwo ludzi, którzy sprzedają ci panaceum. Ale zaufaj nam: to trudne. 

To nie jest niemożliwe, ale to trudne. 

 

John dołączył do Gizmodo, ponieważ został zwolniony, a redaktor w tym czasie, Joel Johnson, lubił 

pierogi. Przed pracą w Gizmodo John był redaktorem technicznym magazynu „Laptop” (tak, magazyn 

papierowy). Ponieważ ten magazyn najwyraźniej nie potrzebował już wiedzy technicznej, dostał 

wypowiedzenie. Po kilku tygodniach szalonych poszukiwań pracy zobaczył post na Gizmodo szukający 

pisarzy. John pojechał do Brooklynu, gdzie on i Joel jedli polskie jedzenie i rozmawiali z technikami. Za 

godzinę John został przyjęty. Życie Joela było ekscytujące, fascynujące i wyglądało na wyczerpujące. 

Ale nawet jeśli Joel - który jest serdecznym pisarzem ze złotym sercem - wyglądał, jakby miał atak serca, 

ponieważ był tak daleko od komputera przez tę godzinę, było jasne, że to życie, które oferuje trochę 

wolności i wiele przyszłości. Przewiń do przodu prawie dekadę, a Joel wciąż pisze blogi, a teraz John 

jest tym wyczerpanym, ale radosnym pisarzem. 

Zmiana kariery 

Co jeśli chcesz przejść do blogowania jako zawodu w pełnym wymiarze godzin? Spotkaliśmy kilka osób, 

które zrobiły to z powodzeniem, więc możemy poradzić sobie z kilkoma poważnymi problemami i 

udzielić trochę porad. Blogowanie, jak każdy zawód, wymaga przekonania. Widzieliśmy zbyt wiele 

stron, które spadły na bok tylko dlatego, że twórcy nie podążyli za nimi. Twoim celem w blogowaniu, 

określonym w Części 1, może być stanie się ekspertem w dziedzinie. Może nie potrzebujesz gotówki. 

Jeśli tak jest, przejdź dalej. Wciąż z nami? Dobrze. Oto prawda: zarabianie na blogach jest łatwe, jeśli 

masz odpowiednią niszę. Istnieje wiele strategii zarabiania, które omówiliśmy wcześniej , ale tutaj są 

nasze ulubione. Najprostszy sposób zarabiania na blogach jest najbardziej pośredni. Ponieważ jesteś 

uważany za eksperta w swojej dziedzinie, możesz zaliczyć swoje uznanie do występów (głównie 

nieodpłatnych) i koncertów konsultingowych (zawsze płatnych). Podczas gdy tworzenie kariery 

doradczej wykracza poza zakres tego tekstu, możemy być pewni, że spotkaliśmy popularnych 

blogerów, którzy blogują aby kontynuować swoją „drugą” karierę. Pomyśl o swoim blogu jako o 

portfelu publicznym; jeśli piszesz regularnie i korzystasz ze wskazówek opisanych w poprzednich 

rozdziałach, zostaniesz zauważony. Niektóre firmy kupują billboardy. Wybrałeś Google jako billboard. 

 

John jest właścicielem drukarki 3D. To drukarka, która robi przedmioty z plastiku. W swoich latach 

blogowania śledzi branżę druku 3D z dużym zainteresowaniem, a ostatnio jego posty spowodowały 

duży ruch w dziwnym miejscu - własnej stronie internetowej  druku 3D firmy John. 

Chociaż nie zarobi zbyt wiele na usługach, jest trzecim w Google „drukiem 3D w Brooklynie” i otrzymuje 

ciągły strumień małych klientów, którzy potrzebują małych rzeczy drukowanych w locie. Podczas gdy 

drukowanie 3D jest dla Johna czymś więcej niż hobby, wyobraź sobie szkody, które mógłby wyrządzić, 

gdyby skupił się na rozwoju firmy. 



 

Budowanie marki 

Możesz myśleć, że tylko korporacje i produkty mają marki, ale masz specjalną markę do promowania: 

Ty. Twoje imię i nazwa bloga są częścią Twojej marki, a twoja reputacja sprawia, że jest błyszcząca i 

pociągająca lub odrażająca i odpychająca. Miej na uwadze swoją osobistą markę przy każdej 

podejmowanej akcji. Uwzględnienie marki ma kluczowe znaczenie na każdym kroku, nawet jeśli jest to 

najmniejsza interakcja, taka jak odpowiedź na komentarz na blogu, komentarz w dowolnym miejscu 

na Facebooku, sposób, w jaki przeprowadzasz się na imprezach branżowych, konferencjach prasowych 

i targach, i wszystko twoich interakcji międzyludzkich z czytelnikami, innymi blogerami i innymi 

osobami. Być może jeszcze nie jesteś sławny. Być może nawet nie jesteś sławny w skali mikro, a nawet 

nanofamiczny, ale od początku musisz myśleć w ten sposób: że jeszcze nie jesteś sławny. Nigdy nie 

chcesz robić niczego, by zepsuć twoje dobre imię, wartościową markę, która będzie ci dobrze służyć, 

jeśli potraktujesz ją z troskliwą opieką. Pomyślne budowanie marki zależy od tego, w jaki sposób dajesz 

się wszystkim innym. Na przykład, nie tylko promuj siebie i swoje posty na blogach w mediach 

społecznościowych. Skieruj swoich obserwatorów na posty innych witryn lub wskaż wydarzenia, które 

uważasz za interesujące. Daj ludziom treści, których mogą używać, a których będą chcieli, poza 

zwykłym promowaniem swoich postów. W rzeczywistości niektóre historie, które myślisz o 

opublikowaniu, mogą działać równie dobrze lub nawet lepiej, jak tweet lub aktualizacja na Facebooku. 

Daj ludziom takie treści i informacje - rzeczy, o których wiesz - i które zbudują Twoją markę. Zwróć 

uwagę na szczegóły, jeśli chcesz, aby Twoja marka błyszczała. Jeśli twój blog jest pełen błędów 

ortograficznych, słabej gramatyki, błędów merytorycznych i postów, o które nikt się nie troszczy, Twoja 

osobista marka pojawi się jako coś, czego ludzie woleliby unikać. Bądź spójny ze swoją marką. Utwórz 

logo lub wygląd, który ludzie rozpoznają jako twoje. Następnie rozłóż to logo na tyle, na ile możesz, nie 

będąc artystą graffiti. Umieść go na wizytówkach, upewnij się, że zawsze jest pisany i pisany wielką 

literą w ten sam sposób, i traktuj go jak złoto. Mówiąc o wizytówkach, nigdy nie wiesz, kiedy może 

pojawić się szansa na branding, więc za każdym razem, gdy się z kimś spotykasz, spraw, by wskazać tę 

wizytówkę swojej osobie. Może on nie być osobą, która może ci bezpośrednio pomóc, ale trudno 

przewidzieć, kiedy ktoś pozna kogoś, kto może się z Tobą skontaktować przy okazji świetnego koncertu, 

zadania, reklamodawcy lub artykułu. Nie musisz być irytującym i nachalnym sprzedawcą ze swoją 

marką, ale przypomnienie wszystkim, że jesteś blogerem, piszesz świetne rzeczy, a Twoja strona jest 

warta odwiedzenia, ma kluczowe znaczenie dla Twojego sukcesu. 

 



Budowanie imperium 

Najtrudniejszą rzeczą, z którą będziesz się borykać podczas blogowania, jest uświadomienie sobie, że 

sama praca to zbyt dużo. Podczas gdy Twój 1000-wyrazowy schemat pozwoli Ci opublikować cztery lub 

pięć pozycji - lub jeden duży, jeśli jesteś w nastroju - wkrótce zdasz sobie sprawę, że ilość brakujących 

wiadomości staje się szkodliwa dla wzrostu i ewolucja strony. To dobry problem. My, blogerzy, często 

nie chcemy przyznać, że potrzebujemy pomocy. My robimy. Blogowanie jest trudną i stałą pracą, a 

nawet najlepsi blogerzy ostatecznie prowadzą zespoły ludzi do pomocy aby pokryć wiadomości dnia. 

Dodaj personel, gdy uzyskasz wystarczającą ilość ruchu do zapłaty. Kiedy zarabiasz kilkaset dolarów 

miesięcznie na swojej stronie i masz dobre (lub złe lub jakiekolwiek) relacje ze swoimi źródłami, możesz 

być gotowy na przyjęcie asystenta, płatnego lub nieodpłatnego. Niestety obecny model blogowania 

rzadko wspiera płatnych stażystów lub asystentów, a nawet współredaktorów. Jeśli zarabiasz 

wystarczająco dużo pieniędzy, aby przekazać trochę pieniędzy innej osobie, bez względu na kwotę, 

spróbuj zapłacić tej osobie. Jeśli blogowanie ma być traktowane poważnie, nie może zależeć od 

życzliwości obcych. Jako szef możesz nawet rozważyć płacenie innym blogerom za pracę dla Ciebie, 

zanim nawet zapłacisz. Rozważ tę nieodpłatną pracę jako inwestycję we wzrost, część kosztów 

zwiększenia swojego bloga z ciemności w potężną siłę blogosfery. 

Wiedzieć, kiedy zadzwonić po rezerwy 

Jeśli Twój rytm jest duży - na przykład technologia, moda lub film - prawdopodobnie będziesz 

potrzebować pomocy poza biurem, ale nie możesz sobie na to pozwolić lub nie możesz znaleźć 

odpowiednich ludzi. Zrób to, co najlepsze, aż osiągniesz około 1000 odsłon miesięcznie. Różnica między 

10 odsłonami i 1000 odsłon jest dość mała - oznacza to, że więcej osób sprawiło, że codziennie czyta - 

ale różnica między 1000 a 10 000 odsłon jest ogromna. Dotarcie do tej liczby to ciężka praca. 

Dlaczego potrzebujesz pomocy? Ponieważ nie możesz zrobić wszystkiego. Musisz pisać, fotografować, 

przeprowadzać wywiady i recenzować. Jako bloger solowy, twoje trzy lub cztery posty dziennie 

stanowią Twoje osobiste oświadczenie, ale jeśli chcesz zbudować imperium, będziesz potrzebować 

czegoś więcej niż tylko osobistego oświadczenia. Aby złapać tego rekina, będziesz potrzebować 

większej łodzi. Będziesz musiał kompleksowo omówić swój temat, a może to zrobić tylko z wysoce 

zmotywowanym zespołem entuzjastycznych dziennikarzy. Jeśli nie znasz takich osób, znajdź je na 

tablicach ogłoszeń, takich jak problogger.com, freelanceswitch.com lub elance.com. Lub zapytaj na 

Facebooku lub LinkedIn, szczególnie pomocne, jeśli masz tam dużą listę przyjaciół lub kontaktów. Czy 

nadszedł czas na zatrudnienie? Cytując wierszyk: 

Cóż, jesteś w swoim małym pokoju 

I pracujesz nad czymś dobrym 

Ale jeśli jest naprawdę dobrze 

Potrzebujesz większego pokoju 

Większy pokój, w tym przypadku wypełniony błyskotliwym pisarzem lub dwoma innymi 

użytkownikami, jest lepszym systemem wsparcia dla Twojej witryny i Twojej pracy. Zanim dotrzesz do 

punktu, w którym Twój blog zaczyna generować dochód, prawdopodobnie udowodnił, że jest 

podmiotem, który może jeszcze bardziej się rozwijać. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy twój blog jest 

pielęgnowany przez dodatkowych ninja z twojej strony, dodając dodatkową zawartość, wkładając 

więcej wysiłku i tworząc swoje liczne punkty za pomocą różnych głosów. Wysyła równy ruch. Aby 

pobudzić dodatkowy wzrost, zwiększ liczbę postów, które blog publikuje swoim czytelnikom każdego 

dnia. Ogólnie rzecz biorąc, im więcej postów masz, tym popularniejsza będzie Twoja witryna. Blog, 



który publikuje dwadzieścia wysokiej jakości postów dziennie, będzie o wiele bardziej atrakcyjny dla 

potencjalnych czytelników niż ten, który wypuszcza zaledwie pięć równie wysokiej jakości postów 

dziennie. Ale liczba wpisów, które blog może obsłużyć w ciągu jednego dnia, jest ograniczona, 

ograniczona ilością treści, które warto opisać, oraz kwotą pieniędzy, jaką można zapłacić pisarzom, 

którzy podsycają ten piec. Gdzie jest ten słodki punkt, w którym jest wystarczająco dużo postów 

dziennie na blogu, aby odpowiednio uwzględnić wiadomości, ale nie tak wielu, że zespół blogerów 

musi pogłówkować, aby znaleźć odpowiednią treść, o której napisać? Nie ma twardej i ustalonej reguły 

dla słodkiego punktu wzrostu post-count-to-audience, ponieważ zależy to od każdej niszy tematu. 

Niektóre tematy są tak rozległe i ogólne, że nawet 100 postów dziennie nie pokrywa się dokładnie z 

tematem, podczas gdy inne mogą być całkowicie pokryte każdego dnia za pomocą zaledwie 10 postów. 

Niektóre są całkowicie pokryte jednym lub dwoma dziennie. Dowiesz się, kiedy zbliżasz się do tego 

słodkiego miejsca. Znasz to uczucie, gdy prowadzisz blog solowy, a kiedy zaczynasz swój dzień, wydaje 

się, że istnieją dziesiątki tematów, o których możesz pisać? To zmienia się drastycznie, gdy budujesz 

zespół blogerów. Jeśli zbudowałeś swój post, liczysz, że do połowy popołudnia, gdy szukasz czegoś do 

napisania, wszystkie możliwe wiadomości z tego dnia zostały już omówione. 

Oznacza to, że zbliżasz się do tego słodkiego miejsca, jeśli jeszcze go nie przeszedłeś. Kolejny wskaźnik, 

że dotarłeś do tego słodkiego miejsca: podczas dodawania postów Twoje liczby ruchu pozostają takie 

same. Jeśli nowy pisarz, którego dodałeś, nie jest wycinany, lub zrobiłeś coś innego, aby obrazić swoich 

czytelników i spowolnić ruch , możesz dostać się do punktu nasycenia post-count swojego bloga. W 

pierwszych dniach naszej pracy z Gizmodo wykręcaliśmy około trzydziestu postów dziennie z pięcioma 

blogerami. Wraz z rozwojem strony dodaliśmy kolejnych pisarzy, aż około rok później publikowaliśmy 

pięćdziesiąt postów dziennie z około dziesięcioma blogerami. Zauważyliśmy spory skok w naszym 

ruchu, kiedy podnieśliśmy liczbę postów z trzydziestu do około czterdziestu postów dziennie. Trudno 

jest wskazać, czy wzrost ten był spowodowany zwiększoną liczbą postów, poprawą jakości pisania, czy 

może rosnącym szumem wokół Gizmodo. Podejrzewamy, że była to kombinacja wszystkich trzech, ale 

wydawało się, że duża część tego zwiększenia była bezpośrednio związana z tymi dodatkowymi 

postami. Pisząc o technologii i gadżetach, czuliśmy, że dokładnie opisujemy nasz temat na czterdziestu 

postach dziennie. Ale kiedy podnosiliśmy, że do pięćdziesięciu postów dziennie jest jeszcze większy 

zespół, czuliśmy, że wchodzimy sobie w drogę, i często zdawało się, że desperacko szukamy 

wartościowych tematów, zwłaszcza w wolnym dniu. Co gorsza, wydawało się, że nasze posty konkurują 

ze sobą o ograniczoną uwagę naszych gości. Tak samo było w Mashable , , który w 2013 r. produkował 

około siedemdziesięciu postów dziennie. 

Oto brudny sekret blogowania: publikowanie większej liczby informacji sprawia, że wyglądasz na 

większego online. Kiedy ludzie powracają i oglądają zupełnie nową stronę główną z nowymi historiami, 

widzą Twoją witrynę jako źródło aktualnych informacji, a zatem bardziej wartościowe. Huffington Post 

nie zyskał na popularności, ponieważ publikował kilka dużych historii dziennie. Stało się duże, ponieważ 

zalało fale internetowe informacjami. Raport Drudge jest popularny, ponieważ nowe treści pojawiają 

się na nim co minutę. W ten sposób działa treść internetowa - pochłaniając użytkownika w rzeczy. 

Jak zostać szefem bloggera 

Kluczem do bycia szefem blogera jest odejście od pewnych rzeczy przy jednoczesnym trzymaniu się 

podstawowych zasad swojego bloga. Jest to luźne / ścisłe przywództwo, które umożliwia pisarzom 

wyginanie własnego stylu, podczas gdy dbasz o duży obraz. Próbujesz kontrolować wszystko, co robią 

Twoi pisarze, edytując ich pracę do tego stopnia, że nie jest to już ich praca, a mikrozarządzanie 

wszystkim, co dzieje się z Twoją stroną, nie jest dobrym sposobem na motywowanie wybranych 

blogerów. Dlatego musisz wybrać odpowiednich ludzi, a następnie pozwolić im pracować z magią, 

jednocześnie obserwując kierunek, w którym zmierza twój statek. 



Koncepcja pracy zespołowej jest popularna w dzisiejszych czasach, ale kiedy się do tego sprowadza, 

blogowanie to około 95 procent równoległej pracy i 5-procentowej współpracy. Twój zespół blogerów 

będzie musiał skoordynować swoje wybory tematyczne, aby uniknąć powielania wysiłków. Idealnie, 

jako redaktor naczelny, będziesz chciał edytować swoją pracę i proponować konstruktywne sugestie. 

Ale fakt pisania skomplikowanych, zwartych i zabawnych postów na blogach to samotna aktywność 

wymagająca intensywnej koncentracji i nie nadaje się dobrze do pracy zespołowej, która ma tendencję 

do rozpraszania się. Nie brakuje gwiaździstych menedżerów, którzy wyobrażają sobie zgraną grupę 

pracującą razem jak dobrze naoliwiona maszyna, tworząc spójną stronę internetową z imponującą 

pracą zespołową. Z pewnością kluczowe znaczenie ma 5% czasu spędzonego na pracy zespołowej, na 

przykład 5% czasu spędzanego przez pilotów startujących i lądujących na samolotach. Ale przez resztę 

czasu, blog grupowy nie jest jak zespół grający razem, wtapiający się w idealną harmonię. To bardziej 

ciągły koncert z serią wysoko wykwalifikowanych i ekspresyjnych solistów, którzy występują na scenie, 

pojedynczo. Tak, wszyscy grają podobną muzykę, ale każda osoba wyraża się indywidualnie. Każdy 

solista może nawet wybrać muzykę, którą zagra, za Twoją zgodą. Twoim zadaniem jest zdecydować, 

jaki styl muzyki wszyscy zagrają, pomóc oczyścić wszelkie nuty szkodliwe, które mogą znaleźć drogę do 

uszu publiczności, wypełnić salę koncertową chętnymi słuchaczami i jednocześnie zasilić budynek sali 

koncertowej. Oznacza to, że będziesz musiał zatrudnić zespół samodzielnych osób - osób, które znają 

się na wybranym przez ciebie temacie, potrafią pisać wystarczająco spójnie, by nie wymagać 

przepisywania wszystkiego, co robią, i mieć sympatyczną i przyjemną postawę. Spośród wszystkich 

ekscentrycznych osobowości, które widzieliśmy unoszących się w świecie blogów, te kompetentne, 

obsesyjne typy kreatywne to ludzie, którzy odnoszą największe sukcesy w środowisku blogowania 

grupowego. 

Najważniejszą cechą, jakiej szukaliśmy przy zatrudnianiu blogerów, była możliwość pisania wysokiej 

jakości treści przy minimalnym nadzorze. Wszystkie inne względy były drugorzędne. Nie 

potrzebowaliśmy gorącego reportera z długim życiorysem, piszącego szczegółowe historie na temat 

skompompować post lub dwie podczas przerwy w wiadomościach. Potrzebowaliśmy kogoś, kto byłby 

szybkim szachistą, który potrafił pisać szybko, w eleganckim stylu i dowcipie. Jak nadzorujesz tych 

ludzi? W istocie szef blogera musi być w stanie wysłać szybką wiadomość - zrób to, zrób to, spójrz na 

to - i oczekuj, że Twoi pracownicy będą w stanie dokładnie spełnić Twoje życzenia. Zarządzanie 

pisarzami to ryzykowna propozycja. 

Za bardzo krytykuj ich, a złamiesz ich ducha, czyniąc ich paranoikami za każdym razem, gdy siadają do 

pisania. Chwal ich za dużo, albo przestaną ci wierzyć, albo będą tak napompowani, że będą mieli mniej 

miejsca na poprawę swojej pracy i mogą przestać próbować ciężko. Najlepiej jest położyć krytykę w 

kanapce pochwał i pozwolić pisarzowi znaleźć swój własny styl. Jeśli nie podoba Ci się ten styl, może 

wynająłeś niewłaściwą osobę. Jednak nie zatrudniaj doświadczonego pisarza, który ma nadzieję, że ta 

osoba wpisze się w blogera, którego chcesz. Zapisz swoją formierkę dla stażystów lub początkujących, 

których możesz wziąć pod swoje skrzydła. Nawet wtedy to są ludzie, nie wyszkolonymi fokami. Daj 

ludziom własność swojej pracy, zaufaj im i pozwól im rozwijać własne głosy, a twój zespół będzie 

zainspirowany do działania z maksymalną wydajnością. 

Jak znaleźć blogerów 

Najlepsi blogerzy pochodzą z szeregów twoich czytelników - ci, którzy już znają i kochają twoją pracę, 

będą najbardziej chętni do dostarczenia swojego czasu i wysiłku na twoją sprawę. Opublikuj post na 

swojej stronie z prośbą o pomoc, a częściej otrzymasz kilka e-maili od wykwalifikowanych osób 

chętnych do pomocy. Zwróć szczególną uwagę na tych, którzy komentują Twoją witrynę. Czasami jest 

coś wyjątkowego , ktoś kto może już pisać komentarze wystarczająco dobre, aby być blogerem. Dąż do 

tej osoby. Nie będzie to tak duży skok, aby zmienić najlepszego komentatora w najlepszego blogera. 



Targi i imprezy branżowe są podatne na znalezienie odpowiednich partnerów do blogowania. Jeśli 

bierzesz udział w targach poświęconych wybranemu tematowi, spotkasz gotową grupę innych pisarzy 

pracujących w tym samym rytmie, którzy mogą być zainteresowani blogowaniem z tobą. Miej oko na 

witryny, które konkurują z tobą - nigdy nie wiesz, kiedy jeden z twoich ulubionych blogerów szuka 

pracy. Proces wywiadu z blogerem jest prosty: wyślij swoim kandydatom kilka linków lub pomysłów na 

historię i poproś ich o napisanie przykładowych postów. Nie ma powodu, aby prosić o coś dłuższego 

niż 300 słów, a jeśli zwrot i zamiar są jasne, a pisanie jest dobre, daj im trochę okresu próbnego na 

blogu. To dosłownie takie proste. Najlepsi blogerzy nie są profesjonalnymi dziennikarzami. Są to 

studenci (jak jeden z pisarzy Johna, Nicholas Deleon), ojcowie pozostający w domu, emeryci, 

pracownicy Best Buy (inny z pisarzy Johna) lub sfrustrowani producenci wideo (jak Charlie). W naszych 

blogach zazwyczaj pojawia się okres „oszałamiający” - aczkolwiek elektroniczny - kiedy praca blogera 

jest wybierana z intensywnością, która zazwyczaj jest przesadzona. Proces ten zapewnia, że nowy 

bloger rozumie wagę swojej pracy i rozumie, że pismo będzie oceniane przez jeszcze bardziej 

gwałtownych czytelników - a mianowicie publiczność przyzwyczajona do prawidłowego wypowiadania 

słów i przestrzegania zasad gramatyki. Nie wspominając o pragnieniu czytelników postów, w których 

fakty są proste. Szefowie blogów muszą również szukać cynizmu. Opublikuj blogi, które 

nierównomiernie podążają za negatywnymi tematami pojawiającymi się często u nowych blogerów, 

ponieważ zabawniej jest być chrapliwym i piszącym negatywnie. To niebezpieczne miejsce dla nowego 

blogera 

wyłap wcześnie cynizm i zapobiegaj mu, oferując łatwiejsze historie do napisania. Zwykle prosimy 

nowych blogerów, aby zaczęli pisać „prosto”, czyli bez humoru lub opinii. Dzięki temu są w stanie 

przynajmniej znaleźć podstawowe fakty z historii i zwięźle je wyrazić. Dopiero po kilku tygodniach 

rozważamy umożliwienie początkującym blogerom rozpoczęcia nieuniknionych lotów lirycznych 

fantazji 

Utrzymanie połączenia 

Teraz docieramy do części zespołowej. Aby Twój blog działał z maksymalną wydajnością, musisz stać 

się ekspertem w komunikacji. Aby każdy mógł komunikować się ze sobą jako grupa, korzystamy z 

internetowego czatu, o którym wspominaliśmy wcześniej, o nazwie Campfire by 37 Signals (bezpłatna 

trzydziestodniowa wersja próbna, a następnie 12 USD miesięcznie), aby nadążyć za tym, co nasi pisarze 

i koledzy robię. To nie jedyny - inne to IRC, Hipchat i Yammer, aplikacja do komunikacji grupowej, która 

przypomina Twitter dla grup zamkniętych. Większość z tych pokojów rozmów sieciowych działa w 

podobny sposób i wszystkie mają jeden kluczowy składnik: prywatność - nie chcesz, aby osoby z 

zewnątrz wpadły do twojego prywatnego wirtualnego klubu. Campfire działa dobrze, jeśli wszyscy, 

którzy go używają, znają pewną podstawową etykietę. Gdy otrzymasz więcej niż cztery lub pięć osób 

korzystających z Campfire, może to rozpraszać - za każdym razem, gdy ktoś wchodzi do wiadomości 

błyskawicznej w usłudze, emituje dźwięk na komputerach innych osób. Wyobraź sobie trzy rozmowy 

toczące się naraz, z całym ciągłym dingingiem. Dlatego wszyscy, którzy używają Campfire, powinni 

jednocześnie korzystać z klienta wiadomości błyskawicznych (Mashable korzysta z Google Talk; 

Gizmodo korzysta z AIM; TechCrunch korzysta ze Skype), więc tylko rozmowy, które są niezbędne dla 

wszystkich członków zespołu, odbywają się na aplikacja do czatu grupowego. Ognisko jest zwykle 

używane do wygłaszania opowieści. Gdy jeden z blogerów w zespole znajduje historię, którą uważa za 

postworthową, link do tej historii jest wklejany do Campfire, gdzie edytor i inni blogerzy mogą kliknąć 

ten link i spojrzeć na historię. W zależności od konfiguracji bloga może to być aktywne powiadomienie 

lub prośba o pozwolenie. W większości blogów, na których działaliśmy, wklejanie linku do Campfire 

jest podobne do stawiania roszczeń w tej historii, ale nie jest sprawiedliwe wklejanie więcej niż jednej 

historii do Campfire. Jako redaktor naczelny masz prawo zawetować każdą propozycję opowiadania. 



W tym miejscu rozpoczynają się ożywione dyskusje na temat Campfire, ale najlepiej przenieść tę 

dyskusję do indywidualnych wiadomości błyskawicznych, oszczędzając reszcie grupy rozpraszania 

gorącej dyskusji, w której każdej siatkówce towarzyszy obskurny efekt dźwiękowy Campfire, który staje 

się bardziej denerwujący przy każdej iteracji . Gdy twoja grupa blogerów zacznie się łączyć, niektóre 

osoby będą kręcić się ku pewnym tematom. Zachęcaj do tego indywidualnego zainteresowania, a 

nawet wytyczaj rytmy dla każdego z Twoich blogerów, aby je pokryć. Ułatwi im to pozostawanie poza 

nawzajem podczas wybierania i ustawiania historii, a Ty możesz zacząć tworzyć system ekspercki, w 

którym twoi pisarze specjalizują się w pewnych tematach, produktach i ludziach. Jeśli ktoś w twoim 

zespole jest ekspertem w określonej dziedzinie lub temacie, przekaż pomysły lub wskazówki do tej 

osoby, zamiast samemu ją omieszać. Może nawet przekazać pomysł na ten temat. Ale nie oferuj zbyt 

wielu szczegółów - będzie to wyglądało jak zamówienie. Ludzie nie pracują tak namiętnie, kiedy 

realizują zamówienia. Daj im własność swoich historii. Jako lider będziesz pośredniczył w sporach 

między blogerami. Kiedy masz do czynienia z utalentowanymi, wysoko rozwiniętymi osobami, 

nieuniknione jest, że pojawią się konflikty. Te spory zwykle dotyczą dwóch pisarzy, którzy chcą napisać 

tę samą historię. To tutaj będziesz decydować, kto pisze, ale starannie wybieraj. Musisz znać mocne i 

słabe strony swoich autorów, aby podjąć trafną decyzję o tym, który autor obejmie dany temat. Do 

Ciebie jako szefa i facylitatora należy uczczenie mocnych stron swoich pisarzy przy jednoczesnym 

bagatelizowaniu ich słabości. Cokolwiek robisz, unikaj wpychania jednego pisarza na drugiego lub 

okazywania faworyzowania. Już będzie wystarczająco dużo naturalnej rywalizacji między pisarzami w 

twoim zespole, bez wywoływania większego konfliktu. 

Sieci dla blogerów 

Chcesz poznać blogerów? Próbujesz wejść na blog „górny szczebel?” Próbując nie dać się skusić? 

Dobrze, ale nie bądź szkodnikiem. Blogerzy, podobnie jak wiele innych klik, mają pewien sposób 

podejścia do świata. Większość blogerów szanuje cichy humor, dowcip i życzliwość ponad zgubne bicie 

piany. Krótko mówiąc, bądź miły. Chcesz poznać blogera?. Nie wysyłaj wiadomości e-mail. Wysyłanie 

e-maila do blogera nigdzie cię nie zaprowadzi. W rzeczywistości, jeśli masz jakieś pytania, zalecamy, 

abyś napisał do nas przed wysłaniem wiadomości e-mail (wiem, że daliśmy Ci nasze adresy e-mail, ale 

zaufaj mi). Twitter jest o wiele bardziej bezpośredni niż każda inna sieć społecznościowa. Posty na 

Facebooku są często pogrzebane, a LinkedIn to czarna dziura. Kiedy wyciągniesz rękę, bądź miły. Nie 

tweetuj ani nie wysyłaj wiadomości e-mail: „SŁUŻĘ SWOJĄ POCZTĘ. TO POPISZEMY” .Spróbuj wysłać 

coś w stylu „Zobacz mwój film na XYZ. Może porozmawiamy? Jestem zaznajomiony z XYZ i być może 

będziemy mogli współpracować nad czymś” .Jeden z najbliższych przyjaciół blogera Johna, Ariel 

Adams, zwrócił się do niego pocztą elektroniczną i wyjaśnił, że może mieć pewne informacje, które 

mogą mu pomóc w projekcie badawczym. 

John, będąc Johnem, ignorował powtarzające się e-maile, aż w końcu ustąpił. Teraz Ariel jest 

przyjacielem i zaufanym powiernikiem. Charlie zwrócił się do Johna o pracę w Gizmodo, oferując 

bezpłatne kopiowanie edycji. John, znając dobrą ofertę, kiedy go zobaczył, zadzwonił do niego z 

propozycją, a Charlie dołączył. Prawie dekadę później jesteśmy jednymi z najlepszych blogerów w 

branży. Krótko mówiąc, bądź miły, bądź przyjazny i wytrwały. 

Ostrzał 

Każdy bloger musi być samodzielnym wszechświatem. Każdy musi tworzyć zawartość, która jest 

niezależna, kontekstowa i 99,9% wolna od literówek - jeśli nie 100%. Czasami, bez względu na to, jak 

bardzo starasz się pielęgnować i opiekować się jednym z nowo odkrytych blogerów, rzeczy po prostu 

nie działają. Wypalanie blogera jest trudne. Asystenci, którzy zazwyczaj pochodzą od czytelników, będą 

uważać cię za przyjaciela, a nie za szefa, a nawet jeśli im zapłacisz, trudno będzie wyciągnąć wtyczkę. 



Każda sytuacja jest inna, ale większość blogerów, którzy tego nie robią, będzie wiedziała prawie 

natychmiast. Jeśli bloger nie ma czasu, aby ci pomóc, ta osoba zazwyczaj wypada dobrowolnie z grupy, 

a nie cierpi z powodu rozczarowania. Jednak czasami po prostu wiesz, że nie działa, ale bloger 

odmawia. Nadszedł czas, aby wyciągnąć wielkie działa. Po pierwsze, zaoferuj blogerowi miesiąc na 

kształtowanie się. Zaoferuj jasne instrukcje i przedyskutuj, co cię rozczarowuje. Zrób to na prywatnym 

kanale - osobiście - jeśli to możliwe. Nie czyń tego publicznym besztaniem. Wyjaśnij swojemu 

błędnemu bloggerowi, że jest obserwowany. Miesiąc później albo pociągnij za spust, albo daj nowemu 

ulepszonemu bloggerowi ulgę. 

Płacenie blogerom 

Nie możemy ci powiedzieć, jak płacić swoim blogerom, ale nie zalecamy płacenia za post. Płacenie za 

post jest teoretycznie świetne, ale w praktyce zachęca do „spamowania” przez nowych lub mniej 

skrupulatnych pisarzy. Jedynym sposobem, aby naprawdę to zrobić, jest sposób, w jaki zrobił to jeden 

z szefów blogerów: oczekiwał pewnej liczby postów od swoich sług, przeczytał je wszystkie, ale 

zaakceptował i zapłacił tylko za te, które lubił. Chociaż czyni to coś w rodzaju bezwzględnego i 

darwinowskiego sensu, nie jest to najlepszy sposób na prowadzenie bloga. Ale zapewnia jakość, a także 

zapewnia, że twoi blogerzy nie pójdą na ciebie z niezrównoważonym postem. Polecamy miesięczną 

opłatę zryczałtowaną. Jeśli to nie jest możliwe, możesz skorzystać z powyższej metody testowania 

przetrwania. Zwykle prosimy o 1000 słów dziennie i jedno lub dwa posty w weekendy. Nie możemy 

zaproponować żadnych podstawowych wynagrodzeń, ale 4000– 6000 USD miesięcznie, jeśli naprawdę 

gotujesz, jest na równi z tym, co robi większość blogerów w 2014 r. Niektórzy znani blogerzy zarabiają 

10 000 USD miesięcznie na najlepszych stronach. Jeśli masz nieodpłatnych stażystów, traktuj ich dobrze 

i życzliwie. Kto dostanie się na stronę główną lub stronę Informacje? Naszą zasadą jest dodawanie 

nowych współpracowników do strony Informacje po tym, jak pracowali z nami przez miesiąc. Miło jest, 

aby ludzie zostali uznani za swoje poświęcenie, a to nie kosztuje wiele - zaledwie kilka sekund pisania. 

Pamiętaj też: ta branża jest mała. Znamy większość profesjonalnych blogerów w naszym rytmie i 

uważamy ich za przyjaciół. Nie powoduj zaburzeń i konfliktów tylko dlatego, że ktoś nie pracował. 

Oferuj dobre, solidne rekomendacje i zawsze zwracaj uwagę na innych blogerów. Kiedy nadejdzie czas 

i potrzebujesz pomocy, będą tam dla ciebie. 

Przepływ pracy grupowej blogów 

Istnieje wiele sposobów skonfigurowania przepływu pracy na swoim blogu. Wydaje się to takie proste, 

gdy sam piszesz blogi, wybierasz tematy, piszesz posty, publikujesz je, wykonujesz własną edycję kopii 

- jesteś odpowiedzialny za wszystko. Teraz, gdy masz kolegów, możesz zachować wszystko, co 

indywidualne, lub z większą grupą, podzielić pracę i wyspecjalizować się. Jeśli twoi blogerzy są mniej 

doświadczeni niż ty lub jeśli jesteś osobą, która musi kontrolować każdy aspekt swojego bloga, możesz 

ustawić bardziej tradycyjny sposób pracy. W tym scenariuszu pisarze przechodzą do historii jako 

redaktor naczelny, a następnie zatwierdzają lub odrzucają. Czasami przypisujesz historie swoim 

blogerom, a innym razem przekazują ci historie, umieszczając link w Campfire wraz z proponowanym 

nagłówkiem. W tym momencie, zwłaszcza jeśli twoi blogerzy są nowi, możesz zasugerować  opowieści, 

polecić źródła i ogólnie prowadzić proces. Gdy kończą pisać swoje posty, są zapisywani w trybie 

„niepublikowanym”, a autorzy wysyłają link do ich pracy do Ciebie, gdzie edytujesz zawartość, 

gramatykę i pisownię. W tym systemie będziesz jedynym, który naciska przycisk Publikuj. 

Jeśli pracujesz z bardziej zaawansowanymi blogerami lub dążysz do bardziej egalitarnego miejsca 

pracy, każdy bloger działa zarówno jako pisarz, jak i wydawca. Pisarze umieszczają linki w Campfire 

jako powiadomienia, pozwalając wszystkim wiedzieć, które historie będą omawiane. Po napisaniu 

swoich historii blogerzy wykonują własną edycję i edycję wierszy oraz publikują swoje historie, gdy są 



gotowe. Jest to najbardziej satysfakcjonujące ustawienie dla pisarzy, dając im pełną kontrolę nad tym, 

co publikują. Jednak ten system działa tylko wtedy, gdy całkowicie ufasz każdemu z Twoich blogerów, 

aby konsekwentnie wybierać interesujące tematy fabularne i kreatywne, coś, co jest bardziej 

odpowiednie, gdy tworzysz wszechstronny zespół weteranów blogosfery. Jest środek. Gdy Twój zespół 

powiększy się, możesz mieć budżet na specjalizację. Tak działa dziś Mashable, gdzie każda z głównych 

stron witryny (biznes, media społecznościowe, technika, styl życia itp.) mają edytor kanałów. Każda z 

tych osób przewodniczy swojemu obszarowi tematycznemu, edytując posty i opiekując się wszystkimi 

osobami pracującymi dla tego kanału. Ponadto redaktorzy kanałów przypisują historie otrzymane z 

pola wiadomości i źródeł wiadomości e-mail, a także zbierają je z kanałów RSS i Twitter. Po napisaniu 

historii pisarz wysyła post do edytora kanałów w celu edycji, który edytuje zmiany treści i stylu, czyści 

literówki i sprawdza inne błędy. Następnie przekazywany jest do edytora stowarzyszonego, który w 

odpowiednim czasie uderza przycisk Publikuj, a zaraz potem menedżer społeczności i jego lub jej 

koledzy udostępniają historię, umieszczając dowcipne podpowiedzi, przynęty i linki na obszernych 

stronach Mashable Kanały Twitter i Facebook. 

Porady dotyczące historii za pośrednictwem poczty elektronicznej 

Na początku będzie łatwo obsługiwać wskazówki dotyczące poczty e-mail, ponieważ nie będzie ich 

wiele. Ale wraz z rozwojem Twojego bloga, te cenne wskazówki rozkwitną, dając Ci wątki z 

informacjami wewnętrznymi, które możesz wykorzystać w blogu. Zdecyduj, czy wszyscy będą mogli 

otrzymywać te wskazówki, czy też będą obsługiwane przez jedną osobę. W Mashable ktokolwiek jest 

redaktorem stowarzyszonym w tym czasie, odpowiada również za porady mailbox, 

news@mashable.com. 

Posiadanie przez jedną osobę wszystkich wiadomości e-mail, które często zawierają mnóstwo śmieci, 

jest skuteczną metodą obsługi dużych ilości wiadomości e-mail, ponieważ tylko jedna osoba musi 

poświęcić trochę czasu, aby ją przesiać. Tak długo, jak osoba ta pilnie przekazuje wskazówki osobom, 

które mogą być w stanie na nie zareagować, system działa dobrze. CrunchGear zrobił to inaczej. John 

stworzył dwa adresy e-mail, everyone @ [domain]. com i tips @ [domain] .com, które trafiają do 

każdego pisarza na stronie. Gdy osoba z zewnątrz wysyła wiadomość e-mail z polem e-mail z poradami, 

wszyscy w grupie mogą ją przeczytać. Chociaż wymaga to więcej czasu od każdej osoby, siła tego 

przepływu pracy polega na tym, że każdy może zdecydować, czy każda wskazówka e-mail zawiera 

historię, która jest odpowiednia do publikacji, a nie jedną osobę decydującą o wszystkim, a może nie 

myślącą o tym, że inni z zespołu mogliby się zastanowić. W tym pliku roboczym CrunchGear pole 

„wszyscy” służy do komunikacji wewnętrznej, ale najlepiej byłoby, jeśli zmieniłeś słowo „wszyscy” na, 

na przykład, „wszyscyWWR”, jeśli Twoja strona internetowa to Zegarek na Rękę. oraz adresy e-mail 

pisarzy @, dzięki czemu członkowie zespołu mogą wysyłać wybuchy wiadomości e-mail do określonych 

grup w organizacji. 

Porozumieć się! 

Aby być świetnym komunikatorem, musisz użyć więcej niż jednego medium. Wiadomości błyskawiczne 

są szybkie i łatwe, ale czasem niuanse są tracone w trakcie pisania - emotikony mogą iść tylko tak 

daleko, aby przekazać subtelne znaczenie i emocje. Jeśli wpisujesz długie pisma w komunikatorach 

internetowych lub ognisku, może czas odebrać telefon. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy istnieje 

konflikt lub gdy powstaje skomplikowana sytuacja, którą trudno wyjaśnić w kilku słowach. Wiemy, że 

może to brzmieć staroświecko, ale po prostu podnieś słuchawkę. Miej wszystkie swoje numery 

telefonów na liście ulubionych i rozmawiaj co jakiś czas. 

Ale nie mów za dużo - zwłaszcza w tym winowajcy, który jest zmorą wielu korporacyjnych istnień: 

spotkań. Sugerujemy unikanie regularnych spotkań i łączenie się w konferencje, wideokonferencje lub 



spotkania przy stole tylko wtedy, gdy istnieje konkretny i ważny powód takiego postępowania. Mam 

nadzieję, że zbudujesz swoją organizację w taki sposób, aby nie była przeludniona ze średnimi 

menedżerami, których jedyną pracą jest uczęszczanie na spotkania. W niektórych korporacyjnych 

gigantach, na których pisaliśmy blogi, spotkania nabierają życia, marnując wiele godzin, podczas gdy 

niewiele osiągają. Chociaż istnieją różnice opinii na temat konieczności spotkań, a ich znaczenie 

zmienia się wraz z rozmiarem organizacji i poruszanymi tematami, opuścimy ten gorący temat z trzema 

sugestiami: 

1. Kiedy spotykasz się na spotkaniu, ustaw zegar na trzydzieści minut. Skieruj się na zegar, gdy ktoś 

stanie się zbyt długi. 

2. Zorganizuj spotkanie stand-up, na którym wszyscy pozostaną do momentu zakończenia spotkania. 

3. Każdy musi zgłosić się na spotkanie z pełnym pęcherzem - bez wcześniejszego zatrzymywania się w 

łazience. To przyspiesza. 

Dołączanie do zespołu blogów 

Jak zdobyliśmy nasze prace blogowe? Dowiedzieliśmy się o nich za pośrednictwem kontaktów 

osobistych lub za pośrednictwem szybkiego e-maila do edytora. Wiele blogów umieszcza reklamy na 

swojej stronie głównej. Kiedy go zobaczysz, skacz. Jeśli znajdziesz ofertę pracy szukającą blogera, a 

chcesz tę pracę, odpowiedz natychmiast na dwa posty napisane w stylu bloga. Jeden post powinien 

znajdować się na przedmiocie, którego blog dotyczył w przeszłości, a drugi powinien dotyczyć 

całkowicie nowego tematu. Dołącz również krótki blurb o sobie. To wszystko. Możesz dołączyć CV, ale 

nie będziemy. Jeśli masz szczególnie imponujące CV, umieść je online i dodaj do niego link lub wskaż 

swój profil na LinkedIn. Blogujący szefowie nie chcą słyszeć o twojej zdolności żonglowania 

monocyklem lub trenowania wilków. Niezależnie od tego, co powiedziała ci twoja mama, nie jesteś 

wyjątkowym, wyjątkowym kwiatem. Jesteś przypadkowym głosem wyjącym z Internetu. Spraw, by 

warto było edytować i otwierać wiadomości e-mail. 

Uważaj o co prosisz 

Jeśli udało ci się ominąć całą działalność polegającą na samodzielnym założeniu bloga i jakoś 

wylądowałeś w tętniącym życiem, trwającym już blogu, który już się ustanowił, uważaj się za 

szczęściarza. Zdarza się. Na przykład Charlie rozpoczął pracę w Gizmodo, kontaktując się z Johnem i 

narzekając na wszystkie literówki na stronie, oferując swoje usługi jako edytor kopii. Ku jego 

zaskoczeniu John poprosił go o rozpoczęcie następnego dnia. To może przydarzyć się tobie - wybitny 

bloger nagle szuka pisarzy, zdarza ci się mieszkać w odpowiednim mieście lub mieć odpowiednie 

kwalifikacje i boom! Nagle znalazłeś się w środku krzyczącego zespołu zapierających dech w piersiach 

blogerów A-list. Co robić? Co tam masz? Prawdopodobnie było to połączenie twoich umiejętności w 

zakresie blogowania i sieci. Może masz dużo połączeń. Prawdopodobnie jesteś miłą, wychodzącą 

osobą, więc nie będzie ci trudno ją wtopić. Nasza rada brzmi: pracuj razem. Wspierać się. Dzielić. 

Czyńcie innym, tak jak chcecie, abyście wam to uczynili. Zasady, których nauczyłeś się w przedszkolu 

(lub w szkole niedzielnej, jeśli to dotyczy ciebie) są tutaj pomocne. Jeśli zauważysz błąd, który ktoś 

popełnił, napraw go. Dokładnie powiadom tę osobę, że poprawiłeś błąd, jeśli zauważyłeś go wcześniej. 

Lub inne podejście: wystarczy je naprawić i nic nie mówić, jeśli jest to jednorazowy błąd. Dowiedz się, 

kto normalnie obejmuje pewne historie, i stąpaj lekko, rzucając pomysł na ten temat. Zapoznaj się z 

polityką lokalnego bloga - czy są inne blogi, do których nigdy nie powinieneś się przyłączać? Kiedy 

byliśmy w Gizmodo, uznano tabu za link do naszego blogowego nemezis i ostrego konkurenta, 

Engadget. I nasza wskazówka numer jeden, aby porozmawiać na nowym blogu: To proste - nie bądź 

palantem. 
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