
Biorąc pod uwagę inne platformy blogowe 

Chociaż WordPress i Blogger pozostają przytłaczającymi ulubionymi platformami blogowymi w 

blogosferze, istnieją inne opcje, które zyskały na popularności w ciągu ostatnich kilku lat. Wielu 

blogerów, którzy zaczynali od dwóch dużych, przeszło na platformy takie jak Joomla i Medium, a 

niektórzy blogerzy piszą wyłącznie na swoich profilach LinkedIn. Wybór najlepszej dla siebie platformy 

blogowej polega wyłącznie na osobistych preferencjach, a czasem na próbach i błędach. W tym miejscu 

przyjrzę się kilku opcjom poza opisanymi w poprzednich częściach – WordPress, Blogger – i zagłębiam 

się w dwie platformy, które nie tylko są zabawne, ale mogą być również odpowiednie dla Ciebie: Wix i 

Weebly. 

Blogowanie za pomocą Wix 

Wix, który można znaleźć pod adresem www.wix.com, zapewnia blogerom i ogólnie twórcom witryn 

bezpłatny dostęp do Internetu. Platforma obiecuje zapewnić bezpłatną witrynę zaprojektowaną dla 

Ciebie przez to, co nazywa Wix Artificial Design Intelligence, ale użytkownicy mają również możliwość 

dokonywania własnych wyborów projektowych za pomocą Edytora Wix. Platforma Wix oferuje: 

 Łatwa funkcjonalność blogowania 

 Przyjazny dla SEO (optymalizacja pod kątem wyszukiwarek) 

 Kompatybilny z e-commerce 

 Kompatybilny z mobilnym przeglądaniem 

 Łączność kont w mediach społecznościowych 

 Zapewnia analitykę bloga 

 Konfigurowalny za pomocą zakupionej nazwy domeny 

To, co odróżnia Wix od wielu innych platform blogowych, to próba zebrania ogromnej różnorodności 

funkcji w jednej lokalizacji online. Wix zapewnia użytkownikom możliwość hostowania forów, na 

przykład bez konieczności lokalizowania odpowiedniego oprogramowania lub wtyczki, a nawet 

konieczności hostowania tej funkcji z dala od oryginalnego bloga. Wix zapewnia również marketing e-

mailowy, który można znaleźć w innych usługach, takich jak MailChimp i Constant Contact. Ta szeroka 

gama opcji wykraczających poza zwykłe blogowanie sprawia, że Wix jest świetną opcją dla blogerów, 

którzy oczekują na swoich witrynach znacznie więcej niż tylko posty i komentarze. Jak często zauważa 

się w marketingu online Wix, Wix zaczyna swoją wycenę od łatwej do tolerowania ceny całkowicie za 

darmo. Ale oczywiście oferuje również ceny premium, dla tych, którzy chcą przenieść swoje 

doświadczenie z Wix na wyższy poziom. Wszystkie plany premium obejmują niestandardową domenę, 

Google Analytics i hosting. Plany premium zaczynają się od 11 USD miesięcznie. 

Chcesz wypróbować Wix? Wykonaj następujące kroki, aby stworzyć swoją darmową witrynę Wix: 

1. Skieruj swoją przeglądarkę na www.wix.com. 

2. Kliknij Zaloguj się w prawym górnym rogu strony. 

3. Na stronie logowania, pokazanej na rysunku 7-2, nowi użytkownicy mają możliwość utworzenia 

konta Wix przy użyciu istniejącego konta Facebook, przy użyciu istniejącego konta Google lub przy 

użyciu istniejącego adresu e-mail. 

Po zalogowaniu się do nowego, bezpłatnego konta Wix, zostaniesz poproszony o odpowiedź na serię 

pytań, które pomogą Ci stworzyć witrynę spełniającą Twoje potrzeby. Wix bierze pod uwagę zarówno 

Twoje potrzeby i zainteresowania, jak i poziom doświadczenia i wiedzy. W tym momencie masz 

możliwość skorzystania z Wix Artificial Design Intelligence lub Wix Editor. Jeśli założyłeś bloga na innej 



platformie i chciałbyś zaimportować zawartość do swojego nowego bloga Wix, również masz taką 

opcję. Dzieje się tak również wtedy, gdy masz możliwość dodania zakupionego niestandardowego 

adresu URL. Po umieszczeniu elementów projektu poświęć trochę czasu na przewinięcie nowego bloga 

i poznanie terenu. Aby edytować sekcję swojej witryny, po prostu przejdź do tej sekcji i wybierz Edytuj. 

Ważne jest, aby pamiętać, że dopóki nie klikniesz Opublikuj w prawym górnym rogu witryny, Twój 

nowy blog Wix nie będzie widoczny dla świata. 

Pisanie z Weebly 

Inną platformą do rozważenia jest Weebly, którą można znaleźć pod adresem www.weebly.com. 

Weebly wyrobił sobie markę, oferując projekt typu „przeciągnij i upuść”, dzięki czemu nowi blogerzy 

mogą łatwo i intuicyjnie zbudować i dostosować witrynę swoich marzeń. Nie musisz starannie wybierać 

idealnego układu dla siebie. Chcesz treści po drugiej stronie ekranu? Po prostu przesuń! Weebly nie 

tylko zapewnia użytkownikom witryny dostosowane do urządzeń mobilnych, ale także narzędzia do 

tworzenia witryn są dostosowane do urządzeń mobilnych. Zgadza się: możesz zbudować swojego bloga 

ze swojego smartfona! Weebly oferuje również te same funkcje co Wix, dzięki czemu Twój blog jest 

przyjazny dla SEO, kompatybilny z e-commerce i kompatybilny z analityką. Ceny Weebly wahają się od 

bezpłatnego do 25 USD miesięcznie przy płatności rocznej. 

Aby rozpocząć, wykonaj następujące czynności: 

1. Skieruj swoją ulubioną przeglądarkę na www.weebly.com. 

2. Wybierz Zarejestruj się w prawym górnym rogu ekranu. 

3. Utwórz darmowe konto, łącząc się z istniejącym kontem na Facebooku, łącząc się z istniejącym 

kontem Google lub podając swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. 

Po zalogowaniu się na nowe konto Weebly zostaniesz zapytany, czy potrzebujesz strony internetowej 

lub strony ze sklepem. Zawsze możesz dodać dodatkowe funkcje na późniejszym etapie, więc na 

początek nie musisz wybierać niczego poza witryną, chyba że masz już plan włączenia e-commerce do 

swojego bloga. Wybierz motyw i wybierz niebieską ikonę Rozpocznij edycję w prawym górnym rogu 

nowej witryny, aby od razu rozpocząć dostosowywanie wyglądu i stylu swojego bloga Weebly. 

Sprawdzanie dodatkowych platform 

Jasne, WordPress, Blogger, Tumblr, Squarespace, Wix i Weebly zapewniają wiele opcji blogowania, ale 

to nie znaczy, że stale zmieniający się Internet nie oferuje jeszcze większego wyboru! W samym sercu 

blogowania chodzi o kreatywność, więc jest zrozumiałe, że blogerzy będą nadal znajdować nowe 

sposoby i miejsca do blogowania. Poniżej znajdują się dodatkowe platformy blogowe, które możesz 

uznać za swój główny dom w Internecie lub jako uzupełnienie oryginalnej platformy blogowej: 

* Contentful (www.contentful.com) 

* Duch (www.ghost.org) 

* Hubpages (www.hubpages.com) 

* LiveJournal (www.livejournal.com) 

* Joomla (www.joomla.org) 

* Średni (www.medium.com) 

* Pen.io (www.pen.io) 



* Postach.io (www.postach.io) 

* Svbtle (www.svbtle.com) 

* Yola (www.yola.com) 


