
WSTĘP 

     Jeśli to czytasz, chcesz zostać blogerem. Być może pracujesz na pełny etat, co jest dla Ciebie 

ostatecznie niespełniającym marzeniem, a podczas wolnych chwil zastanawiasz się nad czymś zupełnie 

innym. Lub jesteś dziennikarzem, który chce wziąć udział w rewolucji blogów i odkryłeś niszę, na którą 

jak dotąd nie było konkurencji lub jej brak. A może czytasz wiele blogów, konsekwentnie przekonanych, 

że sam możesz wykonać lepszą pracę. Lub pracujesz nad tym, by stać się ekspertem w konkretnej 

dziedzinie i potrzebujesz pracy, którą możesz wskazać na spotkaniach. Bam! Jesteś na drodze do 

założenia bloga. Istnieje wiele blogów, ponieważ fan lub ekspert jest zmęczony czytaniem złych rzeczy 

na temat swoich zainteresowań. Podczas gdy w dawnych czasach nazywałeś tych ludzi "crackpots", 

teraz nazywani są blogerami. Będziesz jednak wykonywać tę usługę znacznie inteligentniej i bardziej 

inteligentnie, niż jakikolwiek dawny balansujący przeciwko rządowi na stronach redakcyjnych. 

Opowiesz tę historię, wykorzystując swój unikalny punkt widzenia i umiejętności. Więc przeciwko 

czemu jesteś? Co to jest blogowanie? Co to jest bloger? A co najważniejsze, jak możesz zostać jednym 

z nich? Blogowanie to dziennikarstwo w trzydziestominutowym terminie. To najłatwiejszy sposób na 

wyjaśnienie. Chociaż istnieje wiele rodzajów blogów online, najlepsze z nich obejmują wiadomości i 

obejmują je szybko, dodając trochę zabawy, dziwactwa lub dodatkowych informacji. Wpisy na blogu 

mogą również zawierać recenzje, eseje, infografiki i tym podobne, ale jeśli obejmujesz niszę, musisz 

być szybki, odpowiedni i czytelny. Bloger jest dziennikarzem. Powiedzieć inaczej to poniżać medium, 

które długo i ciężko walczyło o miejsce przy stole medialnym. Najlepsi blogerzy krążą wokół 

"profesjonalnych" dziennikarzy. Blogowanie jest nadal domeną oddanego amatora. Niech nikt nie 

mówi inaczej - blogowanie jest prowadzone przez małego faceta. Pewnie, że są duże blogi, ale 

najczęściej są pisane przez ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją działalność pisarską. Jest jednak 

różnica między pracą amatorską a amatorem. Amatorzy rozwijają się, zmieniają i ulepszają, i właśnie 

po to tu jesteśmy: aby pomóc Ci przejść od początkującego do eksperta w kilku krokach i upewnić się, 

że rozumiesz, że poświęcenie, ciężka praca i motywacja są wszystkim, czego potrzebujesz, aby stać się 

odnoszący sukcesy bloger. 

Jeśli obecnie blogujesz, opisz to, co piszesz w jednym pełnym zdaniu. To powinno być niezwykle proste. 

Jeśli piszesz na blogu o technologii, piszesz: "Bloguję o telefonach komórkowych, kładąc nacisk na 

urządzenia dla starszych osób". Jeśli piszesz o powieściach romantycznych, piszesz: "Bloguję o 

powieściach romantycznych ,historycznych okresach i silnej bohaterce" .Zauważysz poziom 

koncentracji na blogowaniu. Jesteś osobą piszącą na określony temat z pewną wiedzą specjalistyczną. 

Jeśli jesteś blogerem starszej technologii, pisz dla swojej grupy wiekowej. Jeśli jesteś matką, napisz o 

jeździe na rowerze dla mam. Kluczem tutaj jest nisza lub, jeśli myślisz o starych mediach, przesłanka. 

Nie musisz trzymać się tej przesłanki przez całą karierę, ale pierwszego dnia na klawiaturze ta 

przesłanka powinna być pierwszą rzeczą, o której myślisz. Pomyśl "Jestem blogerem, który pisze dla 

leworęcznych filatelistów, którzy zbierają mauretańskie znaczki pocztowe", a nie "Piszę o fajnych 

znaczkach". Te nisze również nie muszą być efemeryczne. Możesz zająć się wojną w Syrii. W 

wiadomościach możesz opisywać spiski terrorystyczne. Możesz zająć się biologią. Możesz chorobami. 

Wszystko jest uczciwą grą. Omówimy to bardziej szczegółowo, ale naszym celem jest teraz skupienie 

się. O czym piszesz? Czym się pasjonujesz? Jaki temat poprowadzi Cię przez próby i udręki związane z 

blogowaniem? Jeśli jeszcze nie zacząłeś blogować, masz szczęście. Twój blog jest jak dotąd zalążkiem 

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

czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie, teraz wykonujesz najważniejszą pracę, jaką kiedykolwiek 

wykonasz na swoim blogu: to znaczy wybierasz kierunek, w którym strona będzie odtąd. Tworzysz niszę 

na swoim blogu, a to, co teraz zdecydujesz, ostatecznie określi, czy Twoja praca odniesie sukces. Czego 

potrzebujesz, aby być dobrym blogerem? Poza wyposażeniem technicznym musisz umieć posługiwać 

się słowami i, co ważniejsze, wytrwałością. Internet jest zaśmiecony martwymi blogami, które miały 



niewiele z tych dwóch cech. Z milionów obecnie istniejących blogów wiele jest uśpionych, wiele 

nieprzeczytanych, a wiele po prostu złych. Krótko mówiąc, naszym celem jest pomóc ci uniknąć 

pułapek, w które wpada wielu blogerów, a tym samym zarobić trochę lub dużo pieniędzy robiąc to, co 

kochasz. Musisz określić swoje cele przed rozpoczęciem kariery w blogowaniu. Czy chcesz zarabiać 

pieniądze? Czy chcesz uznania? Chcesz zbadać temat? Chcesz zostać ekspertem? Twoja odpowiedź 

powinna być permutacją któregokolwiek z wyżej wymienionych pytań. Być może jesteś badaczem, 

który chce znaleźć nową pracę, stając się ekspertem w nowej dziedzinie. Być może jesteś zmęczony 

harówką i chcesz rozszerzyć swoją działalność. Być może chcesz poprawić swoją prywatną działalność 

konsultingową, stając się dobrze znanym w swoim zawodzie. Być może właśnie ukończyłeś 

dziennikarstwo i nie chcesz się zadomowić. Zanim przejdziemy dalej, zapisz swój cel. Ma to ogromne 

znaczenie, młody blogerze, i poprowadzi twoją karierę. 

CZYM DO CHOLERY JEST BLOGOWANIE? 

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

najbardziej transcendentnym wariancie, blog obejmuje dziennikarstwo, do którego dąży każdy pisarz 

literatury faktu. Blog jest witryną zorganizowaną w zwykle krótkie artykuły zwane postami. Nie nazywaj 

samych artykułów "blogami" - jeśli musisz tam umieścić słowo "blog", nazwij je postami. Nowsze wpisy 

są zawsze umieszczane u góry, podczas gdy starsze wpisy są przewijane w dół przy dodawaniu nowego. 

W miarę upływu czasu czytelnicy napotykają każdą historię ułożoną w tym odwrotnym formacie 

dziennika chronologicznego. Dlaczego nazywa się to blogiem? Pierwszy pisarz i programista o nazwisku 

Dave Winer stworzył pierwszy "dziennik internetowy", kiedy zbudował witrynę o nazwie Scripting.com. 

Strona zawierała układ w odwrotnej kolejności (najpierw najnowsze historie). Dziennik internetowy 

byłby więc podobny do logu kapitana do przechowywania fragmentów informacji. Pomysł Winera 

szybko stał się znany jako blog internetowy, termin, który odtąd ewoluował do skróconej i najbardziej 

znanej nazwy - blog. 

Winer stworzył podstawowy system do rozpowszechniania swoich pomysłów na temat 

programowania i sprzętu oraz wprowadził coś o nazwie Really Simple Syndication lub RSS, umożliwiając 

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

sensie oddzieliło blog od strony internetowej, na której był hostowany. Same blogi stały się częścią 

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

generalnych na wysyłanie drobnych listów z wewnątrz firmy lub organizacji. W rzeczywistości blogi 

organizacyjne Google i Apple zastąpiły wiele oficjalnych repozytoriów wiadomości. Wpisy na blogu 

szybko zastąpiły nudne i nudne komunikaty prasowe na stronach korporacyjnych - mile widziana 

zmiana. Prawdziwe blogowanie nie zaczęło się, dopóki nie zaczęła się rywalizacja Silicon Alley 

(odpowiedź Nowego Jorku na Dolinę Krzemową w Kalifornii) pomiędzy Nickiem Dentonem, byłym 

dziennikarzem Financial Times, a Jasonem Calacanisem, wydawcą The Silicon Alley Reporter. Denton 

założył witrynę o nazwie Gawker i koncentrował się na plotkach w Nowym Jorku. Gdy ta strona stała 

się popularna, rozwinął swoje imperium, otwierając stronę technologii i gadżetów o nazwie Gizmodo, 

gdzie obaj skromni narratorzy rozpoczęli karierę blogową w połowie 2000 roku. 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 oddanych redaktorów. Obie firmy wyrosły 

z popiołów w wyniku po szaleństwie dot-comów i obaj wydawcy znaleźli się w nadmiarze talentów. 

Calacanis jednak skłonił jednego z pisarzy Dentona do założenia Engadget, a kiedy Weblogs, Inc. została 

sprzedana America Online, narodziła się pierwsza milionerka blogująca - i pierwsza rywalizacja 

blogowa. Weblogs, Inc. i Gawker Media jako pierwsze połączyły zarządzanie treścią, reklamę i tanią siłę 

roboczą, tworząc sieć blogów zaprojektowaną poprzez synergiczne łączenie w celu zwiększenia ruchu. 

W rzeczywistości można argumentować, że Weblogs, Inc. i Gawker Media były pierwszymi stronami, 



w których "handel" był głównym problemem, w przeciwieństwie do lat poprzedzających powstanie 

tych organizacji, kiedy operacje medialne postrzegały internet jako najlepiej rozproszenie uwagi. 

Gawker Media oraz, w pewnym stopniu, Weblogs, Inc., określiły metodologię i styl, który krytykowali i 

ostatecznie przyjęli. Celem bloga był strumień treści tak przytłaczający, że wymagał częstych 

aktualizacji. Towarzyszy temu styl konwersacji, który mówi o "zewnętrznym" dziennikarstwie, co 

sugeruje, że pisarz znajdował się w oblężonej klasie niższej niż kaprysy zakorzenionych mediów. Ten 

plan działał dobrze przez lata, dopóki oczywiście blogi nie stały się mediami. Okopanie osiągnęło szczyt 

gorączki we wrześniu 2010 r. ,kiedy America Online zaczęło kupować. Najpierw rozszerzyło swój zasięg, 

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

strony, 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 

mniej niż pół roku AOL, który był pośmiewiskiem świata techniki,  stał się znany z wysyłania milionów 

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

na szczyt jako światowy bloger. 

Jeśli jest to zbyt ezoteryczne, zapewniamy, że ważne jest, aby zrozumieć, którzy główni gracze są w tej 

przestrzeni i jak działają. Możesz dowiedzieć się wiele, na przykład o tym, jak The Verge obejmuje 

konferencję prasową na temat technologii lub jak Politico obsługuje wybory. Jeśli jednak obowiązuje 

jedna zasada, wszystko brzmi: wszystko w blogowaniu jest tworzone na bieżąco. Choć witryny te są tak 

skuteczne, istnieje kilka "najlepszych praktyk", które można zastosować, i takie, które istnieją. 

Blogowanie posunęło się zbyt szybko, aby skodyfikować jakikolwiek "przewodnik po stylu" lub listę 

nakazów i zakazów. Chociaż w dzisiejszych czasach istnieje wiele bardziej popularnych blogów, strony 

takie jak Gawker i Gizmodo zdefiniowały cały gatunek pisania - warkliwy, nowojorski głos, który 

przemawia zarówno do ekspertów w dziedzinie technologii, mediów, sportu, jak i dyletantów. Wielcy 

blogerzy potrafią sprawić, by czytelnicy poczuli się, jakby uczestniczyli w poufnej rozmowie pełnej 

plotek, wiedzy i poufnych informacji. Cokolwiek mniej, a właściwie czytasz wycinek z gazety. Wielu tych 

samych blogerów, którzy zaczęli pracę w Gizmodo, prowadzi teraz duże blogi gdzie indziej. Pula 

talentów, która pojawiła się w tych wczesnych latach, wciąż kontroluje sieć. Calacanis i Denton 

wzbogacili się o swoje imperia blogów, ale to nie znaczy, że wszyscy zaangażowani w te wczesne lata 

blogowania szybko się wzbogacili. Było mnóstwo blogerów - miliony - którzy absolutnie nie zarabiali 

pieniędzy i nic nie osiągnęli. Ten tekst da ci narzędzia do uniknięcia tego frustrującego losu. Jednak 

biorąc model Denton / Calacanis i rozszerzając go, wiele blogów znalazło swoją niszę i odkryło silny 

model reklamowy. W niespełna dekadę powstało nowe medium. Najbardziej ekscytującą częścią tej 

rewolucji jest sposób, w jaki wykorzystał bezpośredniość sieci i dał głos tym, którzy mogli nie mieć 

takiej możliwości zaledwie dziesięć lat temu. Pomyśl o tym: na przełomie wieków większość ludzi nie 

miała dalekosiężnego głosu, by dotrzeć do mas. Mogą próbować zostać opublikowane w czasopismach 

lub czasopismach. Ich poszukiwania gwiazdorstwa często wynikały z prób bycia w "na scenie" lub 

wysyłania taśm demonstracyjnych do znudzonych facetów z A&R. Teraz jednak przeciętny Joe lub Jane 

(lub Justin lub Jenna) mogą stać się sensacją internetową z dnia na dzień. Blogerzy są zatrudniani jako 

eksperci w głównych programach informacyjnych, a blogi często zmuszają dziennikarzy do zejścia z 

piedestału i zbadania historii. Na przykład bloger przerwał raport Busha-Gore'a, a blogi pomogły w 

agregacji dokumentów wojny afgańskiej opublikowanych przez Wikileaks. Teraz jeszcze więcej historii 

jest łamanych na Twitterze, który jest ściśle powiązany z blogami, a także z Facebookiem, dużymi 

witrynami medialnymi i wiadomościami. Blogowanie jest wciąż nowym medium i konkuruje z wielką 

bronią mediów. Wszystkie media używają Twittera i Facebooka do kierowania ruchem do stron i 

blogów, dzieląc się wielkimi historiami. Wszystko dzieje się w przyspieszonym tempie w porównaniu 

do kilku  lat wcześniej. Blog jest potężnym medium, jeśli jest używany prawidłowo. Formaty blogów 

dają 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 w tym momencie na świecie, 

a następnie wniesienie własnego, unikalnego wglądu w te tematy. Dodaj więcej faktów, które znalazłeś 

w innym miejscu na świecie, lub rozmyślaj o tych dokuczliwych wyobrażeniach, które grzechotają w 

twojej głowie. Dodaj swoje własne perspektywy, o których czytelnicy mogliby nigdy nie pomyśleć. Baw 

ich i zaskakuj swoim dowcipem, osobistym doświadczeniem i dobrze popartymi opiniami. Naukowcy 

biorą pod uwagę: bycie blogerem to najszybszy sposób, aby stać się ekspertem w danym temacie lub 

niszy. Od razu jesteś postrzegany jako ktoś, kto się zna, a przy odpowiednio dużej grupie odbiorców 

możesz zamienić to doświadczenie w reklamę, kontrakt na książkę lub po prostu ukończoną pracę 

dyplomową. Najpopularniejsze blogi zostały utworzone przez pisarzy, którzy chcieli podzielić się tym, 

co wiedzieli. Zapytaj tylko Steve'a Huffmana i Alexisa Ohaniana, założycieli Reddit. Myśleli, że istnieje 

tak wiele źródeł informacji w sieci, że w jakiś sposób wszystko to musi zostać zebrane w jednym 

miejscu. "Wyglądało na to, że Internet będzie potrzebował nowej strony tytułowej" - powiedziała 

Alexis Ohanian. "Ponieważ treść była tworzona, nawet w 2005 r., z tak szerokiej gamy źródeł." Steve 

Huffman powiedział, że dwaj studenci z college'u zdecydowali się połączyć mechanizmy Delicious, 

która miała najpopularniejsze treści w sieci, oraz Slashdot, który miał talent do wyszukiwania treści 

wysokiej jakości. Połączenie jakości i popularności okaże się godne nazywania się nową stroną główną 

w sieci. Huffman i Ohanian stworzyli coś, co wcześniej nie istniało, stronę, której Internet potrzebował 

w najgorszy możliwy sposób. To właśnie musisz zrobić ze swoim blogiem. Znajdź niszę - pomysł, temat 

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

odniesiesz sukces. 

KTO TO JEST BLOGER? 

Zobaczmy, kim naprawdę są blogerzy i co faktycznie robią. Czy to gwiazdy, dziennikarze, dyletanci, 

motłoch, hackerzy? Tak, ale nie wszystkim naraz. To ludzie, krytycy, liderzy opinii i inicjatorzy 

zamieszek. Niektórzy z nich narzekają i narzekają. Niektórzy są kochankami, inni są rybakami; wielu jest 

obu. Ale zanim zdobędą którąkolwiek z tych etykiet, przede wszystkim muszą być filtrami. Najlepsi 

blogerzy są w stanie codziennie przeszukiwać ogromne ilości informacji i wybierać kilka błyszczących 

samorodków, które zafascynują ich czytelników. Blogerzy wiedzą, gdzie znaleźć najlepsze historie i kto 

ma zadać to najważniejsze pytanie: "Co słychać?". Wiedzą, jak odfiltrować tematy, które nie mają 

znaczenia, i spojrzeć na te, które przyciągną uwagę. Nawet jeśli jesteś największym pisarzem na 

świecie, jeśli wybierzesz temat, który nikogo nie obchodzi, będziesz mieć niewielu czytelników. Na dole 

list najpopularniejszych witryn na świecie znajduje się wielu wielkich pisarzy, którzy nie mają pojęcia, 

czego chcą ich czytelnicy. Najbliższa analogia, jaką udało nam się znaleźć dla blogera z prawdziwym 

profesjonalistą - i to nie znaczy, że blogowanie nie może być pracą - to reporter agencyjny. W dawnych 

czasach agencje informacyjne dostarczały czytelnikom na całym świecie stały dostęp do informacji i 

zgłaszano im prawie wszystkie informacje o imporcie. Jak na ironię, wraz ze wzrostem liczby blogów, 

raporty agencyjne w rzeczywistości stanowią większość treści pojawiających się w codziennych 

gazetach, a dzięki zmniejszeniu liczby pracowników i budżetów wiele artykułów jest dostępnych tylko 

w Internecie. Jest online, gdzie cena papieru i atramentu jest nieistotna, że organizacja informacyjna 

może naprawdę zabłysnąć. Blogerzy są również redaktorami lub, jeśli chcesz odejść od dziennikarskich 

terminów, kustoszami. Właśnie ponieważ czasopismo potrzebuje kogoś, kto wybierze historie 

pojawiające się na jego stronach, blogerzy wybierają historie, które pojawią się w jego kanale. Wiele 

powiedziano o blogerach "kopiujących" inne wiadomości. To nie jest prawda. W najgorszym przypadku 

bloger wycina akapit z innej historii i dodaje trochę komentarzy. W najlepszym razie bloger stworzy 

własną historię. Co więcej, bloger napisze własną historię, która poprowadzi rozmowę. Robią to cały 

czas organizacje informacyjne: jeden magazyn lub gazeta wyda ekskluzywny materiał, a setki innych 

organizacji "relacjonują" oryginalną historię, publikując własne poglądy. Przeczytaj jedno z najlepszych 



źródeł wiadomości - wiadomości są zwykle stare. Zostało zgłoszone gdzie indziej i rozszerzone przez 

reportera. Następnie mamy drugie stwierdzenie: blogerzy nie są dziennikarzami. Sugerowanie, że 

blogerzy kradną, a "raportowanie" przez gazety ,jest nieuczciwe, zwłaszcza biorąc pod uwagę budżety 

i siłę roboczą dostępną dla obu organizacji (przeczytaj "brak" i "dekady talentu i setki osób 

zaangażowanych w zawód redaktora"). Nie oznacza to, że blogerzy mają licencję na niechlujstwo. 

Wręcz przeciwnie, blogerzy mają czas i energię, aby wszystko dobrze, interesująco i dobrze 

sformułować - i mają nieskończoną ilość miejsca, aby opowiedzieć swoją historię. Blogowanie daje 

szansę pokazania czytelnikom wszystkiego, co wiesz (i ujawnienia wszystkiego, czego jeszcze się nie 

nauczyłeś) na wybrany temat, ale to dopiero początek. Natychmiast po opublikowaniu posta na blogu 

rozmowa jest kontynuowana, gdy tłum czytelników odpowiada wszystkim, co wiedzą na wybrany 

temat Twojego wpisu. Rezultatem jest bogata wiedza - czasem zupełnie nowa - będąca połączeniem 

wprowadzonego tematu i zbiorowej wiedzy czytelników. Gdy mówisz o tysiącach czytelników, ich 

zbiorowa wiedza znacznie przewyższa wiedzę jednej osoby. Nazywa się to crowdsourcingiem i 

obejmuje tak wiele faktów, postaci i szczegółów, że może być zniechęcający. Nasza oficjalna definicja 

blogowania: to dziennikarstwo pisane w krótkim terminie. Jeśli jesteś blogerem, jesteś dziennikarzem. 

Wkrótce sytuacja będzie odwrotna. Podobnie jak dziennikarstwo, blogowanie wymaga poświęcenia i 

dokładności, ale w przeciwieństwie do dziennikarstwa, blogerzy w większości przypadków nie mają 

starej siatki bezpieczeństwa procesu redakcyjnego, na której mogliby polegać. W dawnych czasach w 

newsroomie pojawiali się "pisarze", "redaktorzy" i "fotografowie" - umieszczaliśmy wszystkich w 

przerażających cytatach, ponieważ większość z tych stanowisk była obsadzona przez ludzi, którzy nie 

zajmowali się tymi pozycjami - i "układem" ludzie. Pisarze wysłali tekst do redaktorów, którzy naprawili 

tekst. Fotografowie zrobili przypisane zdjęcia, a wszystko poszło do zespołu odpowiedzialnego za 

układ, który następnie wysłał rzeczy do drukarki. Jak możesz sobie wyobrazić, działalność związana z 

produkcją czegokolwiek była najeżona trudnościami, a duże organizacje informacyjne były duże z 

powodu długiego łańcucha dowodzenia wymaganego do stworzenia jednego problemu. Teraz bloger 

robi te wszystkie rzeczy i wiele więcej. Bloger to zespół oneman-samotna organizacja z wiadomościami. 

Jeśli Twoim celem jest pisanie o swoich kociętach lub życiu, nie jesteś blogerem. Jesteś biegaczem. Jeśli 

jednak Twoim celem jest przekazywanie wiadomości, których nikt inny nie obejmuje w twojej niszy, 

jesteś dziennikarzem i oczekuje się, że będziesz działał jak organizacja dziennikarska. Chociaż twoje 

czytelnictwo nie wspomina o tym na początku, zawsze istnieje założenie: "Ta osoba to ktoś, kogo 

czytam ze względu na jego umiejętności i wiedzę. Oczekuję, że pismo będzie mocne i wyraźne, zdjęcia 

będą ostre, a układ będzie sprzyjał długiemu czytaniu". Przynajmniej tego oczekuje się od 

początkującego blogera. 

CZTERY PYTANIA 

Zanim zaczniesz blogować, musisz zadać sobie cztery proste pytania. Odpowiedz na nie tak dokładnie, 

jak to tylko możliwe. Pamiętaj: to, o czym zdecydujesz się napisać, to to, o czym będziesz myśleć i śnić 

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

* Kim jesteś?  

* Co wiesz ?       

* Czym się pasjonujesz?  

* O czym zamierzasz pisać?    

Są to cztery pytania, którym musisz poświęcić dużo czasu. 



Pytanie 1:  Kim jesteś ? Naprawdę chcę wiedzieć. Aby odnieść sukces jako bloger, musisz być 

samowystarczalny. Musisz być szybkim myślicielem, organizować swoje myśli i wyrażać je natychmiast. 

Potrzebujesz grubej skóry, ponieważ niezmiennie, osoby odwiedzające Twojego bloga nie zgadzają się 

z Tobą i wyrażają swoje zdanie w najokrutniejszy możliwy sposób w sekcji komentarzy. Krótko mówiąc, 

rozerwą cię na strzępy. Jeśli prowadziłeś życie, w którym wszyscy nieustannie wyrażają aprobatę dla 

wszystkiego, co robisz, być może czeka Cię przykre przebudzenie, gdy zaczniesz pisać swojego bloga. 

Czy jesteś wystarczająco twardy, aby to znieść? Czy masz konsekwencję w regularnym aktualizowaniu 

swojego bloga, dając czytelnikom dobry powód do powrotu każdego dnia? Dowiedz się, kim jesteś i 

zdecyduj, czy naprawdę jesteś blogerem. Czy masz czas? Czy masz energię? Blogowanie jest 

codziennym przedsięwzięciem i często jest nieopłacalne - dopóki nie będzie zaskakująco opłacalne. 

Pytanie 2: Co wiesz? Wiedza specjalistyczna zapewnia ogromną przewagę nad konkurencją. Na 

przykład, jeśli możesz zidentyfikować dowolny telefon w zasięgu wzroku i znasz numery modeli 

każdego z  dostępnych telefonów z Androidem, będziesz o krok przed nieszczęsnymi konkurentami, 

którzy zdecydowali się pisać o smartfonach i posiadasz wiedzę tylko na temat tego, który posiadali. To 

ty powinieneś pisać o smartfonach. Jeśli nie wiesz więcej na ten temat niż prawie wszyscy czytelnicy, 

co dokładnie zamierzasz wnieść do rozmowy? W idealnej sytuacji twoje bogactwo wiedzy i osobistych 

doświadczeń będzie pouczające dla twoich czytelników. Jeśli nie masz żadnego z nich, możesz chcieć 

dowiedzieć się wszystkiego na ten temat 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 

ranczo. Jeśli odkryłeś wskazówki dla rodziców, których nikt nigdy nie próbował, ale widziałeś cuda, 

możesz zdobyć złoto na własnym blogu dla mamusi. Jeśli lubisz gotować starożytne węgierskie 

przepisy, być może znajdziesz niszę na temat swoich eksperymentów 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 firma Northern Brewer (NorthernBrewer.com), firma zajmująca się 

zaopatrzeniem  browarnictwa w St. Paul w stanie Minnesota, stworzyła blog i podcast wideo oparty na 

warzeniu piwa. Dzięki kamerze i odrobinie wolnego czasu blogerzy firmy zbudowali "Brewing TV", 

umożliwiając im dzielenie się swoimi opiniami i wiedzą z klientami. W rzeczywistości mniejsze 

organizacje czerpią największe korzyści z istnienia osobistych blog. Chociaż postanowiliśmy nie 

koncentrować się na "blogowaniu korporacyjnym", zrozum, że techniki i postawy, które tutaj 

popieramy, mają zastosowanie w prawie każdej sytuacji, w której ekspert chce przekazać swoje zdanie. 

Jeśli chcemy podkreślić coś w tej sekcji, to fakt, że blogi "ogólne" rzadko działają. Jeśli masz na przykład 

zapalające opinie polityczne, skup się na jednym aspekcie polityki, który najbardziej Cię interesuje. Czy 

lubisz podróżować? Skoncentruj się na jednym obszarze świata lub jednym państwie. Czy lubisz zbierać 

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

więcej. Celem jest zmniejszenie i skoncentrowanie celu oraz zapewnienie, że wszystkie treści będą 

czytelne i zrozumiałe oraz zawierają wystarczający kontekst, aby przyciągnąć nowych czytelników i 

zaspokoić kaprysy fanów. Blogi "tematyczne" - podobnie jak ogólny blog na temat zbierania zegarków 

lub latania amatorskiego - mogą odnieść sukces po prostu dlatego, że może być konieczne rozszerzenie 

gromadzenia wiadomości, aby znaleźć wystarczającą ilość treści do codziennych postów.  Im bardziej 

skupiony, tym lepiej. Zamiast "oglądalnego" bloga, dlaczego nie nakreślić własnej kolekcji zegarków 

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

nie poczujesz się komfortowo, myśl o małym, a nie dużym. Myśl niszowo. 

Pytanie 3:  Co Cię pasjonuje? Bez względu na to, jak dobre jest Twoje pisanie, zabraknie tej fascynującej 

iskry, jeśli pod nią nie będzie pasji. Napisz o tym, co kochasz i o tym, co wiesz. Jeśli na przykład 



zdecydowałeś się napisać o polityce, upewnij się, że jesteś kimś, kto żyje, je, śpi i oddycha polityką. 

Kiedy dzieje się wielka historia polityczna, czy od razu masz na nią mocną opinię? Czy zaczynasz zaciskać 

zęby ze złości, zanim skończysz czytać pierwszą historię, którą widziałeś na ten temat? Czy rozmawiasz 

ze wszystkimi, których znasz, na temat tej historii, dowiadujesz się wszystkiego na ten temat, a 

następnie zastanawiasz się nad każdym opracowaniem, z którym się nie zgadzasz? Czy denerwuje Cię 

myśl o niektórych aspektach polityki? Czy to dominuje w twoich myślach? To pasja. To silnik, który 

potrafi jeździć dzień po dniu, pisząc swoje opinie i ostatecznie wyróżniając się na tle innych. Lepiej 

zakochaj się w wybranym temacie. Nie ma innego sposobu na sukces. Jeśli nudzisz się lub rozpraszasz 

innymi hobby i pozwalasz blogowi na marnowanie, w gruncie rzeczy wyrzucasz sobie pot. Im dłużej 

prowadzisz blog i im bardziej go aktualizujesz, tym większa szansa na sukces. Jeśli na przykład 

interesujesz się obserwowaniem ptaków tylko w niewielkim stopniu, nie rozpoczynaj blogu 

obserwacyjnego. Jeśli jednak żyjesz dla obserwowania ptaków, traktuj blog jako przedłużenie swojego 

hobby. Rozwijaj swojego bloga wraz z hobby i zostań ekspertem w swojej dziedzinie. Twoi czytelnicy 

będą mogli poczuć, że rozwijasz się z pasją i wkraczasz na nowe terytorium, gdy stajesz się bardziej 

komfortowo z tym tematem. Jeśli nie piszesz o czymś, co Cię pasjonuje, zabraknie Ci energii. Z naszego 

doświadczenia wynika, że najlepsze blogi dotyczą jednego konkretnego tematu. Blogi niszowe są 

znacznie bardziej wartościowe i zgromadzą więcej czytelników niż witryny zainteresowań ogólnych. 

Zamiast tworzyć blog techniczny, skup się na aspekcie, który Cię interesuje i z którym masz 

doświadczenie. Czy często podróżujesz w interesach? Dlaczego nie napisać o oburzeniach i 

przyjemnościach związanych z różnymi aspektami podróży? Czy lubisz telefony komórkowe? 

Skoncentruj się na jednym producencie lub przewoźniku. Zbyt wczesne pisanie zbyt szybko kończy się 

frustracją i przytłacza początkującego blogera. Skoncentruj się na niszy, o której możesz pisać 

codziennie i z wielką intensywnością. Istnieje już wiele blogów, a wyróżnienie się ma ogromne 

znaczenie. Tworzysz miejsce dla siebie w Internecie, a regularnie aktualizując to miejsce, zachęcisz 

odbiorców i potencjalne źródło dochodów. Nie myśl o sobie jako o źródle wiadomości. Nie jesteś 

Reutersem ani The New York Times. Jesteś samotną osobą z obsesją, a my powiemy ci, jak najlepiej się 

bawić i dać się zauważyć dzięki tej obsesji. Najlepsze blogi to poszukiwania. Większość dużych blogerów 

zaczęła swoje witryny, starając się dowiedzieć więcej na dany temat. Michael Arrington z TechCrunch 

założył swoją witrynę, aby gromadzić informacje o potencjalnych inwestycjach. Wiele blogów 

politycznych powstało jako blogi osobiste, które przekształciły się w publiczne komentarze. Oglądaj 

blogerów, takich jak Ariel Adams z ABlogToWatch .com, którzy rozpoczęli swoje witryny, aby edukować 

potencjalnych odbiorców na temat kaprysów świata zegarków i uczyć się sporo. Dzięki poświęceniu 

wszyscy blogerzy zamienili pracę miłości w źródło dochodów. 

Pytanie 4: O czym zamierzasz pisać? Teraz, gdy usunęliśmy metafizykę z drogi, skupmy się na 

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

najważniejsze pytanie z naszego kwartetu pytań. Pasja do sportu nie czyni z ciebie dobrego kandydata 

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

najbardziej Cię ekscytuje. Skoncentruj swoją energię zamiast rozproszyć ją z ochotą. Pytanie brzmi, o 

czym konkretnie chcesz pisać? Poświęć kilka dni na szukanie informacji w Internecie, a jeśli znajdziesz 

blog, który dotyczy dokładnie tego samego tematu, który sam wybrałeś, nie oznacza to, że powinieneś 

się poddać i rozważyć inny. Zapoznaj się z blogami podobnymi do twoich i naucz się. Co robią źle? 

Dlaczego odnoszą sukcesy? Kolejna ważna kwestia do rozważenia: czy jest nadmiar blogów na wybrany 

temat? Jeśli rynek jest już nasycony, będzie ci o wiele trudniej wyróżnić się ponad tłumem. Po 

dokładnym przestudiowaniu konkurencji w rozważanym obszarze zastanów się nad wyjątkowym 

kątem, jaki blog może zająć w tym temacie. Czy będziesz w stanie wnieść świeżą perspektywę do 

rozmowy? Wybierz swój temat ostrożnie, a połowa twojej 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 dać Ci szansę na sukces na mniejszą 

skalę, jednocześnie oczekując wielkich rzeczy w przyszłości. Po udzieleniu odpowiedzi na te pytania 

musisz zrozumieć podstawowe zasady dotyczące blogowania. 

DWIE ZASADY 

Ignorujesz te dwie zasady na własne ryzyko. Zrozum, że blogi żyją własnym życiem, a jeśli Twoim celem 

jest blogowanie w celu zarabiania pieniędzy lub blogujesz jako rozszerzenie swoich zainteresowań lub 

pracy, te dwie zasady stanowią część tego, co nazwalibyśmy "planem blogowym" - są absolutnie 

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

ciężkiej pracy i dyscypliny.  

 Zasada 1. Zawsze bądź na blogu 

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

duchach, strona, która wydaje się być co jakiś czas aktualizowana. Czytelnicy stają się ekspertami w 

wyczuwaniu świeżości treści. Jeśli zostawisz swojego bloga przez kilka tygodni bez nowych postów, 

szybko się połapią, a Twoi odbiorcy będą migrować gdzie indziej. Publikuj dalej! Co masz na myśli, że 

nie ma dziś o czym pisać? Oczywiście, że tak! Niektóre w pełni ukierunkowane nisze nie będą miały o 

czym pisać co godzinę, ale zawsze dzieje się coś, co zainteresowałoby czytelników każdego dnia. Twoim 

celem jest bycie osobą "znającą" wszystkie rzeczy związane z twoim tematem. Jeśli naprawdę kochasz 

to, o czym piszesz, nie będziesz mieć problemu z pisaniem czegoś co najmniej codziennie. Jeśli uważasz, 

że masz problemy, możesz mieć poważny problem z wyborem tematu. Nie ma zbyt przyziemnego 

tematu, z którego nie można wyciągnąć posta. Nie możesz znaleźć wiadomości? Opublikuj zdjęcia z 

ostatniej aktywności związanej z Twoim tematem. Porozmawiaj o tym, co robią inni blogerzy w Twojej 

niszy. Przygotuj podsumowanie wiadomości z innych źródeł. Twoje posty nie zawsze muszą być 

wiadomościami. Mogą to być osobista historia, reakcja na wiadomości dnia lub prosty link do innej 

strony z informacjami, które lubisz. Jeśli jednak czujesz się leniwy i nie publikujesz postów, złamałeś 

pierwszą podstawową zasadę swojego planu blogowania. Nie wpadnij jednak w pułapkę "osobisty wpis 

na blogu". Nie opowiadaj historii swoich problemów w DMV ani problemów z relacjami. Nie mów nam, 

co jadłeś zeszłej nocy na kolację (chyba że jesteś krytykiem kulinarnym), ani nie mów nam o szczegółach 

tego snu, który miałeś zeszłej nocy. Nie wyrzucaj z głębi serca swoich niczego nie podejrzewających 

odbiorców. Ale jeśli możesz w jakiś twórczy sposób wplatać osobiste posty w swoje posty, może to być 

właśnie to, co czyni tę historię Twoją. Brakuje Ci inspiracji? Utwórz kalendarz dla siebie i listę rzeczy do 

zrobienia. Dodawaj elementy do listy rzeczy do zrobienia, gdy o nich myślisz, a następnie dodaj je do 

kalendarza. Te "wiecznie zielone" pomysły na posty można opublikować w dowolnym momencie. Jeśli 

czujesz się sfrustrowany lub stajesz w obliczu przerażającego bloku pisarza, po prostu przejdź do listy 

rzeczy, których jeszcze nie masz, i zrób to. Nie oznacza to, że będziesz musiał siedzieć przed 

komputerem 24 godziny na dobę. Wiele blogów to myślenie, obserwowanie i odkrywanie nowego 

spojrzenia na temat, który został już omówiony w innym miejscu. Jeśli dbasz o swojego bloga, 

znajdziesz pomysły, gdziekolwiek jesteś. Kto wie, gdzie znajdziesz inspirację? Beethoven chodził na 

codzienne spacery i słyszał, jak ptak śpiewa pierwsze cztery nuty jego V Symfonii. Wszędzie pojawiają 

się zdarzenia, ludzie, przedmioty i nowe doświadczenia, które mają ogromny potencjał, aby zamienić 

je w posty na blogach, i to od Ciebie zależy, aby się z nimi wyśmiać, napisać o nich, sprawić, by były 

interesujące i przyciągnąć czytelników. 

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

Jaki głos będzie miał Twój blog? Chcesz, aby czytelnicy zapoznali się ze sposobem, w jaki robisz różne 

rzeczy, sposobem wyrażania siebie i układem bloga. Czy chcesz codziennie robić długie posty? Wiele 

krótkich postów każdego dnia? Najświeższe wiadomości z prostymi linkami? Wideo? Dużo zdjęć? 



Podcasty? Istnieje wiele sposobów na utworzenie bloga i większość z nas wybrałaby podejście 

rozproszone do codziennego publikowania postów. Jeśli jednak lubisz pisać dłuższe posty, możesz 

trzymać się tego stylu. Daje to czytelnikom dużo do regularnego "przeżuwania", a pomiędzy nimi 

możesz dodawać krótsze posty. Ustal swój styl na początku i zachowaj go. Posiadanie stylu nie oznacza, 

że musisz być ponury, wredny lub głupi. Oznacza to, że musisz być jasny i zwięzły, a także wyróżniać się 

na ogromnym morzu treści "ja też". Bądź osobą, z którą łączą się ludzie, gdy chcą udowodnić swoje 

racje. Bądź ekspertem, któremu ufają inni eksperci, jeśli chodzi o kwestie dokładności technicznej. 

Chlubić się spójnym i czytelnym stylem. I niech brzmi jak ty. Bez względu na to, jak długie będą Twoje 

posty, najważniejsze jest, aby zdecydować o stylu pisania. Czy na swojej stronie zaakceptujesz 

wulgaryzmy, przeklinając jak marynarz w każdym zdaniu, czy będziesz prymitywny i właściwy? Czy 

zaatakujesz swoje tematy z sarkazmem i agresywnym humorem, czy zagrasz prosto? Czy będziesz miał 

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

się swoim gniewem? Czy znajdziesz sposób, by być innym, wyróżniając się z tłumu blogów otaczających 

ziemię swoimi olśniewającymi spostrzeżeniami? Może jesteś zabawny. Jednak komedia, jak mówią, 

jest trudna. Jednym z pułapek, jakie widzieliśmy u nowych blogerów próbujących wulgarnego stylu, 

jest zejście do podłości ze względu na podłość. Kiedy skupiasz się na temacie z dowolną intensywnością, 

"rodzimy" i pozwalasz, aby rzeczy wpłynęły na ciebie bardziej niż powinny. Antidotum na to jest pisanie 

wszystkiego w stylu trudnych wiadomości lub konwersacji. Unikaj także atakowania postaci i głównych 

graczy w swojej niszy. I pamiętaj, odrobina deprecjonującego humoru i osobowości przechodzi długą 

drogę. Nie zapomnij nadać temu charakteru osobistego. Jedną z rzeczy, których nie mogą zrobić "duże 

redakcje", jest nadanie osobowości ich pracy. Oczywiście są pewne wyjątki, ale w sumie wiele serwisów 

informacyjnych jest przestarzałych i nudnych z powodu swojej misji. Czy będzie to rejestr twoich 

doświadczeń i opinii? O ile nie zamierzasz po prostu przepisywać wiadomości lub robić prostych 

raportów, prawdopodobnie umieścisz w swoich tekstach wiele swoich doświadczeń i opinii. We 

wczesnych latach blogowania znaczna część pisania była podobna do pierwszych dni Twittera, gdzie 

pisarze opowiadali o codziennych błahostkach, takich jak to, co właśnie zjedli na śniadanie. Teraz 

pisarze przekroczyli ten poziom, o rząd wielkości. Jeśli grasz solo, pozwól czytelnikom w środku 

odsłonić swoją duszę. To jest rozrywka! Jeśli piszesz blog z grupą współpracowników, Twój styl blogu 

musi odzwierciedlać fakt, że istnieje grupa osób pracujących razem. Określenie siebie jako "my" jest 

prawdopodobnie najlepszym pomysłem tutaj, ale to nie znaczy, że nie możesz używać przysłowiowego 

"my", gdy piszesz bloga solo. Jest to ważny element Twojego stylu blogu: Czy będziesz pisać jako grupa 

czy jako zbiór osób? Możesz wybrać, czy każdy post będzie odzwierciedlał osobne opinie i postawy 

poszczególnych pisarzy, w których wszyscy pisarze z twojej grupy starają się wyróżnić. Lub możesz 

pracować jako zespół redakcyjny, podobny do tego, jak redakcje gazet piszą i przemawiają jako grupa. 

W pierwszym rozdziale zadaliśmy Ci wiele pytań i sugerujemy uważne rozważenie każdego z nich oraz 

znalezienie solidnych odpowiedzi dla siebie. Bądź szczery. Jeśli to zrobisz, będziesz mieć solidne 

podstawy do rozpoczęcia udanego przedsięwzięcia. Po przejściu tego okresu samokontroli możesz 

pomyśleć, że to zabiera dużo pracy. Miałbyś rację. W rzeczywistości pisanie może wydawać się łatwe, 

ale codzienne poświęcenie potrzebne do udanego blogu jest trudne. Musisz przywołać całą swoją 

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

realistyczne cele i osiągaj je codziennie, a zdziwisz się, jak nawet niewielka ilość konsekwentnie 

wykonywanej pracy zmieni serię pozornie małych wysiłków w monumentalne osiągnięcie. 



ODKRYWANIE BUZZ 

Buzz Marketing  stał się hasłem w naszej kulturze. Generowanie "szumu" na temat marki lub produktu 

stało się fajną rzeczą. Niezależnie od tego, czy próbujesz sprzedać modne dżinsy, iPody, czy najnowszy 

film, który trafi do kin, tworzenie szumu to świetny sposób na zwiększenie zainteresowania i sprzedaży 

Twojego produktu. Ale czym dokładnie jest buzz marketing i jak się to robi? Tu dowiesz się więcej o 

tym, jak z powodzeniem stosowano buzz marketing, i zapoznasz się z niektórymi przykładami działań 

marketingowych i marketingu szeptanego związanych z Internetem i blogiem. 

DEFINIOWANIE BUZZ MARKETINGU    

W najściślejszym znaczeniu tego słowa buzz marketing to praktyka polegająca na tworzeniu rozmowy 

na temat produktu, usługi, firmy lub marki. Na przykład możesz rekrutować wolontariuszy - najlepiej 

proaktywnych konsumentów, którzy są ośrodkami wpływu wśród swoich rówieśników - aby 

wypróbowali produkty, a następnie wysłali ich, aby opowiedzieli o swoich doświadczeniach. Jedna 

agencja marketingowa, BzzAgent, ma sieć 60 000 "agentów" wolontariuszy, którzy wychodzą i 

rozpowszechniają informacje o produktach, które ich zdaniem są atrakcyjne. Mark Hughes, dyrektor 

generalny Buzzmarketing, definiuje buzz marketing jako "przyciągnięcie uwagi konsumentów i mediów 

do tego stopnia, że rozmowy o Twojej marce stają się zabawne, fascynujące i warte uwagi". Buzz polega 

na rozpoczynaniu rozmów. 

STOWARZYSZENIA ZAWODOWE  

Niedawna ankieta przeprowadzona wśród dyrektorów ds. marketingu, wiceprezesów ds. marketingu i 

menedżerów marek wykazała, że spędzają więcej czasu na poszukiwaniu alternatyw dla tradycyjnej 

reklamy niż w poprzednich latach. Brzęczenie i wiadomość ustna. Ta taktyka stała się tak ważna, że 

powstało nie jedno, ale dwa stowarzyszenia branżowe - Viral and Buzz Marketing Association 

(www.vbma.net) i Word of Mouth Marketing Association (womma.com). Stowarzyszenie Marketingu 

Wirusowego i Buzz pracuje nad walidacją i promocją technik marketingowych zorientowanych na 

konsumenta. Są członkowie w większości dużych miast na świecie. Jego strona internetowa zawiera 

bardzo przydatną listę linków na temat wirusów i informacji marketingowych, informacje o 

członkostwie oraz listę mailingową. Stowarzyszenie Marketingowe Word of Mouth, ma na celu 

promowanie marketingu szeptanego, a także ochronę konsumentów poprzez pomoc w ustanawianiu 

standardów etycznych w branży. Członkowie obejmują międzynarodowe firmy marketingowe i 

komunikacyjne zajmujące się rozliczalnością i rzetelnymi praktykami. Na stronie znajduje się blog, listy 

mailingowe, informacje o członkostwie i dobre zasoby dla osób zainteresowanych marketingiem 

szeptanym. 

Zasadniczo buzz marketing to nowsza wersja starszej techniki marketingu wirusowego: poczta 

pantoflowa. Marketing szeptany to strategia, która zachęca osoby do przekazywania komunikatu 

marketingowego innym osobom, stwarzając potencjał do gwałtownego wzrostu ekspozycji i wpływu 

wiadomości. Częściowo dzięki zwiększonej fragmentacji naszej kultury konwencjonalny marketing 

masowy stracił swój blask i skuteczność. Marketing Buzz stał się podstawowym elementem zestawu 

narzędzi marketingowych i jest wykorzystywany coraz częściej. Oczywiście najlepszymi produktami i 

usługami generującymi szumy są konsumenci, o których dobrze się mówi. Wypróbuj świetny produkt , 

a Twoi zadowoleni klienci będą chcieli opowiedzieć o tym swoim znajomym, współpracownikom i 

rodzinie, generując w ten sposób szum, którego szukasz. Buzz marketing ma kilka innych nazw: 

marketing odśrodkowy, marketing oddolny, marketing partyzancki, marketing polecający lub 

marketing pożaru. Słyszałem nawet wyrażenie "słowo myszy" używane do opisania specyficznych 

praktyk marketingowych online. Jedną z rzeczy, która jest bardzo trudna do zrobienia z buzz 

marketingiem, jest ocena jego sukcesu. Jeśli nie możesz zaspokoić popytu na swój produkt, to dobry 



znak, że buzz marketing działał dla Ciebie, ale prawdopodobnie nigdy nie będziesz w stanie skorelować 

konkretnych wysiłków z konkretnymi klientami, tak jak kiedyś mógłbyś to zrobić z telewizorem lub 

drukiem kampania reklamowa. Chociaż buzz ma na celu zwiększenie sprzedaży, możesz nigdy nie być 

w stanie udowodnić, że tak się stało, szczególnie dlatego, że większość działań marketingowych 

prowadzonych jest w połączeniu z bardziej tradycyjnymi technikami marketingowymi 

BADAIE PRZYKŁADÓW BUZZ MARKETINGU  

Pojawienie się Internetu dało marketerom nowe kanały, dzięki którym mogą tworzyć szum. Kampanie 

są inicjowane w pokojach czatowych, wiadomościach e-mail, witrynach internetowych, a nawet w 

aplikacjach do przesyłania wiadomości błyskawicznych. Poniższe sekcje zawierają przykłady 

konkretnych firm, które wykorzystały kampanie marketingowe w celu budowania świadomości marki 

w Internecie. 

Bacardi: Granie "fajną" kartą  

Bacardi rozpoczęła globalną internetową kampanię wirusową i marketingową o nazwie "Planet Party" 

(www.planet-party.net/sucker). Tematem Planet Party była "Podróż z kosmosu na Ziemię", podczas 

której odwiedzający podróżowali po galaktyce i planecie w poszukiwaniu najlepszych miejsc do 

zabawy. Szybko odkrywają, że Ziemia - nieprzypadkowo jedyna planeta, która ma Bacardi - jest także 

jedynym miejscem we wszechświecie, w którym naprawdę można się bawić. Międzygalaktyczny 

wirusowy klip filmowy "Sucker" rozprzestrzeniał się w Internecie, zapraszając imprezowiczów na 

mikrostronę Planet Party, gdzie mogli pobrać kolejny klip o nazwie "Come". Odwiedzający mikrostronę 

mogli również zwiedzić klub nocny, załadować Bacardi DJ, znaleźć przepisy na koktajle i odkryj, jak 

zmieścić się na Ziemi, między innymi. Kampania była skierowana do osób w wieku 25-30 lat, grupy 

uważanej za poszukujących rozrywki, bardzo aktywnych użytkowników online. 

Burger King: zagrywanie kartą "humoru" 

Po sukcesie Burger Kinga w dwóch innych kampaniach buzzów - Subservient Chicken i Ugoff - firma 

wprowadziła dietę Angus. Dieta Angusa była fałszywą dietą mającą na celu wykorzystanie i 

przeciwdziałanie popularności wszechobecnej diety Atkinsa. Witryna internetowa 

www.angusintervention.com zawierała fikcyjnego guru samopomocy dr. Angusa, który wydawał 

zabawne, interaktywne "Angus Interwencje", mające przypominać przyjaciołom, że należy cieszyć się 

życiem. Strona zawiera około 30 gotowych interwencji, które można dostosować z przyjaciółmi, którzy 

przenoszą ich na stronę, na której animowany dr Angus czyta niestandardowy skrypt. Podobnie jak w 

przypadku kampanii "Subservient Chicken" Burger King, powodem Angus Interwencji było to, że ludzie 

rozpowszechniali informacje o tej stronie ze względu na jej niecodzienny humor oraz dlatego, że można 

ją dostosować i spersonalizować. Kampania była skierowana do nieuchwytnego i bardzo pożądanego 

segmentu mężczyzn w wieku 18-34 lat, grupy często uważanej za odporną na tradycyjne reklamy. 

Kampania została zaprojektowana jako pojazd promujący markę i współpracowała z spotami 

telewizyjnymi i radiowymi, aby zwiększyć obecność marki Burger King. 

Hotmail: gra "darmową" kartą 

Hotmail (www.hotmail.com) jest prawdopodobnie klasycznym przykładem marketingu wirusowego / 

buzz-marketingowego. Firma udostępnia swoją usługę e-mail za darmo. Hotmail, później kupiony przez 

Microsoft, odnotował ogromny wzrost, gdy do stóp każdej wiadomości wysyłanej przez subskrybentów 

dodano następujący klikalny link: "Zarejestruj się, aby otrzymać DARMOWE konto Hotmail". Każda 

wiadomość e-mail stanowiła okazję promocyjną, która prowadziła do większej liczby e-mail jest 

wysyłany. 



UŻYWANIE BLOGÓE DO ROZPRZESTRZENIANIA BUZZ    

Internet oferuje mnóstwo sposobów rozpowszechniania i budowania buzza, ale naszym tematem jest 

tworzenie buzza za pomocą blogów. Jak więc można wykorzystać blogi do tworzenia lub ułatwiania 

buzza? Cieszę się, że zapytałeś. Blogi stanowią dziś niezwykle ważny trend w Internecie. Zmieniają 

sposób, w jaki wyrażają się konsumenci i inni wpływowi, a także sposób, w jaki firmy i konsumenci 

komunikują się ze sobą. Mają moc ułatwiania rozprzestrzeniania wiadomości szybciej niż jakakolwiek 

inna forma komunikacji internetowej. Możesz używać blogosfery na dwa sposoby do generowania lub 

rozprzestrzeniania buzza: 

* Utwórz blog dla marki, firmy, produktu, usługi, wydarzenia lub nowej inicjatywy. Często publikując 

przydatne informacje i informując odbiorców docelowych o blogu, możesz wygenerować czytelnictwo 

i gwar. 

* Poszukaj blogów lub blogerów, którzy mogą być zainteresowani Twoimi produktami i usługami. Przy 

odpowiednim podejściu możesz zaoferować blogerom bezpłatne wersje próbne lub produkty 

demonstracyjne, które zamieniają się w posty i rozmowy w blogosferze. 

Blogi mają wrodzone cechy, dzięki czemu są rodzimymi narzędziami do marketingu szeptanego: 

* Aktywność na blogach jest mierzalna i policzlalna. W blogach pozostawia się "ślad" informacji 

cyfrowych, który wykładniczo zwiększa zasięg danej wiadomości. 

* Dzięki zastosowaniu wbudowanej technologii komentarzy blogi zachęcają do rozmowy między 

blogerem a czytelnikiem. Bardzo często rozmowa, która rozpoczyna się na blogu, jest kontynuowana 

w komentarzach, na innych blogach i za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

* Są doskonałym narzędziem do uzyskiwania informacji zwrotnych. Na przykład jeśli chcesz sprawdzić 

zaufanie konsumentów do konkretnego produktu, możesz zapytać swoich klientów za pośrednictwem 

wpisu na blogu. Możesz być pewien, że otrzymasz uczciwe i szczere odpowiedzi; bez kości! 

* Dzięki technologii towarzyszącej zwanej RSS, posty na blogach mogą być szybciej rozpowszechniane. 

RSS syndykuje posty na blogach do innych 

* Blogi to magnesy wyszukiwarek. Wiodąca wyszukiwarka, Google, uwielbia je. Wynikiem netto są 

wyższe pozycje w wynikach wyszukiwania. Z perspektywy ROI (zwrot z inwestycji) pomagają 

marketerowi wykorzystać potencjalnie lukratywną pulę ruchu. 

* Blogi są oddolnym medium, które umożliwia bezpośredni kontakt z  konsumentem. 

* "Osobisty" charakter blogów ma tendencję do budowania zaufania wśród czytelników, co prowadzi 

do lojalnej niszy. Bloger staje się wirtualnym centrum wpływów i liderem myśli. Według Pete'a 

Blackshawa, dyrektora generalnego Intelliseek, "Blogi są dostosowane do" wpływowych "i służą jako 

urządzenia do ustalania tempa dla innych wpływowych". I ta lista może być długa. . . . Faktem jest, że 

blogi to marketing szeptany, który doprowadził do szczęśliwej skrajności. 

 BUDOWANIE ROZWÓW OPARTYCH NA ZAUFANIU 

Blogi stanowią doskonałe narzędzie do wspierania rozmów. Oczywiście rozmowy mogą się odbywać 

tylko wtedy, gdy buduje się zaufanie między sprzedawcą a klientem. Blogi to narzędzie dobrze 

dostosowane do tej potrzeby. Bloger biznesowy, który rutynowo publikuje posty, dostarcza cennych 

informacji i mówi szczerze i z głębi serca, może znaleźć kontakty z klientami na nowe i ekscytujące 

sposoby. Być może najważniejszą rolę, jaką odgrywają blogi w generowaniu szumu, jest oddanie 

władzy w ręce konsumenta. Według Digital Media Communications Australia: "Najsilniejsza sprzedaż 



produktów i pomysłów nie odbywa się między marketerem a konsumentem, ale od konsumenta do 

konsumenta. . . . 

Kolejna rewolucja w marketingu to przejście od odgórnego, przerywanego podejścia reklamowego do 

bardziej zorientowanego na oddolność podejścia opartego na ustnych przekazach ustnych. Marki 

przechodzą zatem od podejścia do komunikacji konsumenckiej "dowodzenia i kontroli" do podejścia 

"połącz i współpracuj". 

PATRZĄĆ NA BLOGI , KTÓRE MAJĄ BUZZ    

Możesz używać blogów do określonych kampanii lub do długoterminowego rozpoznawania marki; 

budować relacje z klientami; w celu rozwiązania określonych problemów lub problemów; a nawet w 

sprawach związanych z obsługą klienta, takich jak pomoc techniczna. Dobrym sposobem na 

sprawdzenie, czy blogi są odpowiednie dla Twojej firmy, jest uruchomienie bloga w połączeniu z 

kampanią marketingową lub nowym przedsięwzięciem, którego termin zakończenia jest 

krótkoterminowy. Blogowanie przez dwa lub trzy miesiące może dać ci posmak obciążenia pracą i 

korzyści. Lub wyślij swój produkt do aktywnych blogerów, aby spróbowali; jeśli uznają to za przydatne, 

prawdopodobnie będą o tym pisać na blogu. Jeśli szukasz pomysłów na korzystanie z bloga w swojej 

firmie, zobacz, jak blogi i buzz marketing spotkały się w tych firmach. 

Subservient Chicken  

Prawdopodobnie jednym z najlepszych przykładów wykorzystania blogów do tworzenia szumu jest 

historia Subservient Chicken, internetowej kampanii wirusowej sponsorowanej przez Burger King. To 

była specjalna strona internetowa, która umożliwiała odwiedzającym wpisywanie zamówień komuś 

ubranemu w kostium z kurczaka, który jest posłuszny, jak na żywo z kamery internetowej. Strona była 

częścią promocji linii kanapek z kurczakiem TenderCrisp firmy Burger King. Ze względu na swoją 

kreatywność i nowość wiadomości o witrynie szybko rozprzestrzeniły się w blogosferze, co może być 

może pierwszą kampanią wirusową w 2004 r. Burger King uznał, że sprzedaż ta osiągnęła tak pomyślny 

sukces w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia kampanii osiągną 500 milionów dolarów - rozpoczęła 

kolejną taką kampanię zwaną Mistrzostwami Świata w Sandwich na www.chickenfight.com. 

Nokia 

Nokia (www.nokia.com) zatrudniła blogerów, którzy pomogli uruchomić nowy telefon z aparatem, 

3650. Nokia dała blogerom telefony; wielu uważało, że to dobry produkt i pisało o nim na blogu. Szukali 

indywidualnych blogerów w wieku powyżej 18 lat, którzy już publikowali zdjęcia na swoich stronach w 

innowacyjny sposób, a nie tylko standardowe zdjęcia. Ostatecznie wymyślili krótką listę dziesięciu 

blogerów, z których ośmiu wzięło udział. Po zidentyfikowaniu blogerów Nokia wysłała każdy telefon z 

dwumiesięcznym serwisem komórkowym. Każdy bloger został poproszony o zrobienie zdjęć 

telefonem. Nokia nie poprosiła blogerów o publikowanie postów na ich własnych stronach, ani nawet 

wspominania o telefonie na swoich blogach (choć oczywiście mieli nadzieję, że to zrobią). Zamiast tego 

udostępnili mikrostronę, której blogerzy mogliby używać do publikowania zdjęć, jeśli zechcą. Pięciu z 

ośmiu dodało zdjęcia zrobione telefonem na swoich blogach i pisało o tym doświadczeniu. Dwóch 

blogerów posunęło się do stworzenia własnych oddzielnych "blogów telefonicznych". Większość 

opublikowała dość bezpłatne opinie na temat telefonu na swoich stronach, a kolejne badanie 

wykazało, że uczestnicy pokochali ten produkt. Nokia zastosowała również eklektyczną mieszankę 

technik marketingowych online i offline - reklamy telewizyjne, banery w witrynach internetowych, 

reklamy w aplikacjach komputerowych, takich jak RealPlayer, a nawet buzz marketingowe zespoły 

uliczne, które wędrowały po dużych miastach. 



Blogstakes   

Blogstakes to witryna internetowa loterii, która wykorzystuje blogi jako narzędzia marketingowe. 

Marketerzy udostępniają niektóre swoje produkty jako nagrody, a blogerzy je promują. Strona 

wykorzystuje sprytny zwrot z budowania buzzów, ponieważ nie ma jednego, ale dwóch zwycięzców na 

każdą nagrodę. Wygrywa nie tylko osoba, która wzięła udział w konkursie, ale także bloger, który 

polecił zwycięskie zgłoszenie. Gdy ludzie klikają link Blogstakes na danej stronie i biorą udział w 

konkursie, kliknięcie jest automatycznie śledzone i wpisywane jako witryna odsyłająca. Niektóre z 

rozdanych nagród to roczna wartość BrowserCam, usługi, która pokazuje twórcom stron 

internetowych, jak ich strona wygląda na wielu platformach przeglądarek, oraz Clip-n-Seal, łatwego w 

użyciu zapięcia do zamykania i ponownego otwierania torby. 

Project Blog 

Projekt Blog jest inicjatywą Richards Interactive, agencji marketingu interaktywnego z siedzibą w 

Dallas. (Nokia wybrała tę firmę do znalezienia blogerów do kampanii telefonicznej z aparatem). 

Richards łączy firmy z blogerami, którzy mogą pochwalić się lojalnymi obserwatorami i którzy byliby 

gotowi pomóc w uruchomieniu produktów, takich jak telefon komórkowy Nokia i inne. Firma nie daje 

blogerom reklam do uruchomienia ani nie płaci ich za jednego widza. Po prostu oddaje produkty w 

ręce blogerów i pozwala im omawiać produkt w dowolny sposób. Firma podkreśla, że nie mówi 

blogerowi, co napisać. Innymi słowy, produkt musi być samodzielny. 

Program blogosfery Marqui      

Firma komunikacyjna Marqui (www.marqui.com/Paybloggers), rozpoczęła program, który faktycznie 

płaci blogerom za publikowanie wzmianek o usługach Marqui na ich blogach. Każdy bloger otrzymuje 

miesięczne wynagrodzenie w wysokości 800 USD za opublikowanie grafiki Marqui na stronie 

internetowej i blogowanie o Marqui (i link do niego) raz w tygodniu. Blogerzy otrzymują dodatkowe 50 

USD za kwalifikowanego potencjalnego sprzedawcę, który wysyłają do firmy. Firma wyjaśniła, że 

blogerzy nie mają obowiązku wypowiadać się pozytywnie na temat firm lub ich produktów. Celem 

Marqui było wykorzystanie opinii i komentarzy czytelników w celu ulepszenia produktu. 

Nike Art of Speed 

Producent obuwia sportowego Nike podpisał umowę z wiodącym wydawcą blogów Gawker Media, 

aby założyć blog Art of Speed (www.gawker.com/artof speed), który jest krótkoterminową eksploracją 

niezależnych twórców filmowych. Kampania prowadzona była na mikrostronie i składała się z 15 

filmów krótkometrażowych przygotowanych przez przyszłych filmowców i artystów, zamówionych i 

wybranych przez Nike. Blog był prowadzony przez miesiąc, a posty dotyczyły filmów, ich twórców oraz 

stanu współczesnego kina i jego technologii. Ideą kampanii było to, że blogi pozwalają marketerom 

uczestniczyć w blogosferze, a nie tylko obserwować ją jako pasywnego sponsora. 

UTRZYMANIE TEGO W REALU 

Używanie blogów jako narzędzi buzz-marketingu może mieć swoją ciemną stronę. Blogi, w rękach tych, 

którzy używają technologii bez skrupułów lub w trybie "ukrycia", są mieczem obosiecznym, który może 

generować złą reklamę, ponieważ są dobre. Jak w przypadku każdego innego rodzącego się narzędzia 

marketingowego, błędy są nieuniknione. Ze względu na wirusową naturę i szybkość cyberprzestrzeni, 

błędy te są zauważane i omawiane. Spójrz prawdzie w oczy: brak autentyczności i przejrzystości kupuje 

tylko jedno - cały problem w blogosferze! Mazda popełniła ten błąd podczas promocji nowych 

samochodów Mazda M3. W październiku 2004 r. bloger pojawił się na blogu o nazwie HolloweenM3. 

Blog rzekomo został napisany przez Kid Halloween, 22-letniego blogera, który twierdził, że lubi filmy z 



pościgami samochodowymi. Oba posty na tej stronie są powiązane z filmami przedstawiającymi Mazdę 

M3, które jak twierdził bloger ,  znalazł je w Manhattan Neighborhood Network, nowojorskiej stacji 

telewizyjnej o publicznym dostępie. Chociaż Mazda może nie być odpowiedzialna za bloga, wielu jest 

przekonanych, że to pomysł działu marketingu firmy, powołując się na wartości produkcyjne, serwer, 

na którym hostowane były filmy oraz fakt, że Manhattan Neighborhood Network nie sprzedaje reklam. 

Prawda czy nie, wrażenie, że Mazda próbuje manipulować blogosferą, wywołało negatywny sprzeciw 

wobec firmy. Fałszywe to fałszywe, ludzie, a konsumenci nie doceniają tego. To samo dotyczy 

kampanii, w których marketerzy rekrutują innych blogerów w celu rozpowszechniania wiadomości w 

ich imieniu. Bądź świadomy tego, co robisz, dlaczego i czego oczekujesz od blogera. Spodziewaj się, że 

blogger  zrobi to samo z jego czytelnikami. A jeśli chcesz osiągnąć autentyczność, nie próbuj wpływać 

na to, co blogger ma do powiedzenia na temat produktu lub usługi. Stosowanie praktyk etycznych 

pomaga zapewnić, że szum, który otrzymujesz, to taki, jaki chcesz. W końcu ludzie będą rozmawiać i 

używają do tego blogów. 



BLOG BIZNESOWY 

Jeśli potrzebujesz kursu awaryjnego dla tworzenia bloga biznesowego, trafiłeś we właściwe miejsce! 

Dotykam prawie każdego aspektu tworzenia udanego bloga dla Ciebie i Twojej firmy, od ustanowienia 

zasad edytorskich blogów po techniki projektowania, które nadadzą Twojemu blogowi blasku. Kluczem 

do sukcesu Twojego bloga jest to, że traktujesz to nowe przedsięwzięcie z szacunkiem, szanując 

tradycje - choć mogą one być różne - tego medium. Twoi czytelnicy mają pewne oczekiwania co do 

tego, jak będziesz się z nimi komunikować i jak mogą z tobą rozmawiać. Możesz generować 

niesamowitą lojalność klientów za pomocą bloga, ale możesz też zrobić coś przeciwnego. W tej części 

znajdziesz także niektóre podstawowe narzędzia potrzebne do prowadzenia bloga, w tym niektóre tagi 

HTML niezbędne dla blogerów. Zdjęcia są coraz bardziej zabawnym i skutecznym formatem blogów i 

nie ma powodu, dla którego nie możesz nauczyć się umieszczać obrazów na swoim blogu. Jednym z 

najważniejszych elementów każdego projektu technicznego jest znajomość swoich ograniczeń. Możesz 

nauczyć się robić większość szczegółów technicznych związanych z prowadzeniem bloga we własnym 

zakresie, ale w przypadku bardziej złożonych zadań może się okazać, że zatrudnienie eksperta jest po 

prostu sensowniejsze niż samodzielne zdobywanie nowych umiejętności. Znajdziesz informacje o tym, 

kiedy outsourcing ma sens.     

WYKONANIE PRACY PRZYGOTOWAWCZEJ 

Zastanawiając się nad założeniem bloga biznesowego, należy wziąć pod uwagę kilka czynników 

nietechnicznych. Na przykład, kto napisze ten blog? Jak często będę publikować wpis? Czy blog zostanie 

poddany edycji, a jeśli tak, to jak to zrobić, aby Twój blog nie stracił bezpośredniości i osobowości? Co 

najważniejsze, co właściwie próbujesz osiągnąć dzięki temu blogowi? Założenie blogu, aby go mieć, to 

strata czasu i czytelników. Zanim zaczniesz tworzyć blog biznesowy, określ cel lub cel swojego bloga. 

Dobry blog mówi czytelnikom, co powinni wiedzieć, a także mówi, co powinni wiedzieć. Zastanawiając 

się nad założeniem bloga, który może buzować wokół Twojej firmy, zdaj sobie sprawę, że to, co 

naprawdę robisz, to tworzenie nowych relacji z klientami. Otwierając tę nową formę komunikacji, 

zgadzasz się na ustalenie czystych procesów, motywów i wiedzy, które firmy tradycyjnie trzymały z 

dala od społeczeństwa. W zamian będziesz czerpać korzyści z klientów, którzy uważają, że rozumieją 

Twoją firmę i dlatego ufają temu, co im powiesz. Pomyśl o blogu jako sposobie promowania postawy i 

wartości firmy, demonstrując je. Czy spoty telewizyjne, reklamy w czasopismach lub opakowania 

produktów Twojej firmy mogą zrobić to samo dla Ciebie? Większość tych technik wzmacnia markę - 

nie wzbudza lojalności. Firmy, które tworzą blogi w celu promowania swoich usług, osiągają sześć 

następujących celów: 

* Informuj lub edukuj społeczeństwo i swoich obecnych klientów. Jest to najczęstszy cel blogu 

biznesowego. Niektóre firmy używają blogów, aby informować ludzi o zmianach w firmie, nowość 

projektów i inne wydarzenia. Inne firmy utworzyły blogi, aby pomóc swoim czytelnikom zdobyć 

wiadomości, problemy i informacje o śledzeniu wiedzy, zachęcając do wymiany pomysłów. Blogi te 

służą natychmiastowemu celowi jako użyteczna, praktyczna usługa i pokazywanie wiedzy 

specjalistycznej opinii publicznej.    

* Zapewnij obsługę klienta lub pomoc w korzystaniu z produktu lub usługi. Blogi mogą być świetnym 

sposobem radzenia sobie z problemami obsługi klienta. Rozwiązywanie problemów klientów w 

otwartym terenie jest przerażające, ale wszyscy korzystają z dostępności informacji. Właśnie wysłałeś 

wiadomość że Twoja firma dba o pomoc w rozwiązywaniu problemów w bardzo publiczny sposób. 

Przygotuj się do ciągłego monitorowania bloga służącego temu celowi i szybkiego reagowania na 

komentarze.    



* Przekazuj poczucie osobowości i kultury firmy. Podstawową ideą jest to, że Twój blog pokazuje, jak 

jest fajnie i zabawnie, a także, że człowiek jest Twoją firmą. Blog zaczyna wywoływać reakcje 

emocjonalne od czytelników, a końcowy rezultat jest taki, że czytelnicy mogą naprawdę polubić Twoją 

firmę. Nie chodzi mi o to, że lubią twoje produkty. Mam na myśli to, że lubią cię, tak jak lubią swoich 

przyjaciół i zwierzęta. Pomyśl o fanatycznej lojalności wielu użytkowników Apple'a: ich uczucia do 

produktów, które produkuje Apple, często popychają ich do stania się fanami samej firmy. Każda firma 

może korzystać z tego rodzaju wartości firmy, nawet jeśli nie można jej zmierzyć pod względem 

wzrostu przychodów lub liczby nowych klientów   

* Zabawiaj czytelników i klientów. Podobnie jak w poprzednim punkcie, blog mający na celu rozrywkę 

publiczności opłaca się, budując trwałe pozytywne relacje z czytelnikami i klientami. Nie musisz znaleźć 

komiksu, aby napisać swojego bloga, ale dodanie dowcipu tu i tam i ogólnie humorystyczny styl pisania 

może zachęcić czytelników do powrotu. Odrobina samo-kpiny może przejść długą drogę w tym 

formacie. Jeśli wydaje się, że firma ma poczucie humoru, klienci później wybaczają błędy.    

* Zachęć użytkowników do podjęcia działania.      

Blogi polityczne były w wiadomościach od kilku lat i jasne jest, że kandydaci prowadzący bloga mają 

nadzieję przekonać ludzi do podjęcia określonego działania: Głosowanie na blogera. Blogi można 

zdecydowanie wykorzystać, aby zachęcić ludzi do podjęcia działania,  ale musisz użyć delikatnej dłoni. 

Na przykład nie spodziewaj się założyć bloga, aby sprzedawać więcej jednostek swojego najnowszego 

gadżetu, blogując o tym, jak świetny jest ten gadżet. Publiczność widziała wiele reklam i nie ma 

powodu, by szukać więcej. Załóż blog, który pomaga obecnym właścicielom gadżetu robić z nim więcej 

i lepsze rzeczy, a zachęcasz obecnych klientów do rozmowy na temat tego, jak korzystają z produktu i 

jak wspaniale jest. Rezultatem będą prawdopodobnie więcej zakupów, a Twoja firma otrzyma kredyt 

za dbanie o konsumenci jego produktu.      

ZACHĘCAJ DO DIALOGU Z OBECNYMI I POTENCJALNYMI KLIENTAMI      

Innym doskonałym zastosowaniem blogu jest rozpoczęcie ciągłego dialogu z klientami. W końcu 

Twoimi klientami są ludzie, którzy najlepiej znają Twoje produkty i usługi, i mają zdecydowane opinie 

na temat tego, jak możesz poprawić to, co robisz. Blog może uzyskiwać tego rodzaju informacje 

zwrotne z ogromną wydajnością i taniej niż ankiety użytkowników i testy grup fokusowych. Większość 

blogów biznesowych łączy kilka z tych celów w jeden blog, ale nie wpadnij w pułapkę próbowania 

zrobienia wszystkiego naraz. Na przykład nie łącz obsługi klienta z blogiem wymiany informacji. Oba 

podejścia osłabiają się, a nie wzmacniają. Z drugiej strony humorystyczny blog obsługi klienta może 

służyć wspólnemu celowi, jakim jest pomaganie klientom i zapewnianie im rozrywki podczas tego, co 

zwykle nie jest zabawne. Jeśli masz na myśli kilka celów, rozważ założenie kilku blogów. Użytkownicy 

rozumieją, że każdy blog to inna rozmowa i podchodzą do tego, który najlepiej im służy. Pamiętaj 

jednak, aby koniec rozmowy był podobnie posegregowany, w przeciwnym razie osłabisz skuteczność 

tego, co robisz sam. Stonyfield Farms, mleczarnia w Vermont (www.stony field.com/weblog/), 

stworzyła zestaw czterech blogów o różnych celach: Strong Women Daily News, The Bovine Bugle, The 

Daily Scoop i Creating Healthy Kids.      

USTAWIENIE SCENY      

Po zdefiniowaniu celu swojego bloga - a może kilku celów - musisz przygotować grunt pod sukces, 

umieszczając zasoby na dobrym blogu. Każdy z poniższych elementów przyczynia się do ogólnego 

sukcesu bloga i powinien być starannie zaplanowany przed uruchomieniem bloga na świecie.      

Znalezienie blogera 



Ponieważ ktoś, kto pisze Twojego bloga, przemawia w imieniu Twojej firmy, musi być rzetelny, 

sumienny, dokładny i godny zaufania. Poza tym musisz znaleźć blogera, który ma pełną wiedzę na 

temat bloga i który jest naprawdę zainteresowany przekazywaniem tych informacji. Należy pamiętać, 

że specjalista ds. marketingu, choć przeszkolony do przekazywania wiadomości korporacyjnych i 

komunikowania się z opinią publiczną, może być złym wyborem. Ich wiedza specjalistyczna może 

działać przeciwko nim; w oczach opinii publicznej to "marketingowe szylingi" i nie można im ufać. To 

niemiłe, ale należy wziąć pod uwagę przy wyborze blogera.      

Decyzja o edycji    

To jest edycja, czy nie, oto jest pytanie. W 2003 r. Blogosfera była pełna argumentów za i przeciw 

edytowanym blogom. Dziś zagadnienie to zostało omówione na śmierć, a wniosek wydaje się być taki, 

że czasami edytor jest użyteczny, choćby po to, by sprawdzić gramatykę i pisownię. Niektóre blogi są 

również edytowane pod kątem zawartości. Jednak utrzymanie spontaniczności i świeżości blogu, gdy 

każdy post musi przejść redakcję lub komitet w celu zatwierdzenia treści, jest trudne. Lepszą techniką 

jest ustalenie zasad odpowiednich praktyk blogowych i pozostawienie swojego blogera temu. Jeśli 

wierzysz w swojego blogera, sprawdź jego pisownię i pozwól treściom zająć się sobą.      

Ustalanie zasad dla swojego bloga biznesowego     

W przypadku blogów biznesowych ważne jest ustalenie kilku wskazówek dotyczących blogów. Musisz 

stworzyć klimat, w którym blog może się rozkwitać, co nie spowoduje, że twoje włosy będą siwe i nie 

będziesz mógł zasnąć w nocy. Wytyczne nie muszą być długie ani bardzo formalne, ale powinny 

ustanowić pewne zasady działania dotyczące roli blogera; edytor, jeśli taki istnieje; i wszyscy inni 

zaangażowani w nadzorowanie bloga. Musisz także przemyśleć, jak radzić sobie z błędami i 

poprawkami, najlepiej zanim się pojawią. Zasady redakcyjne bloga powinny również zawierać zasady 

dotyczące linkowania - czy zezwalasz na linki do konkurentów lub do wiadomości zawierających krytykę 

produktu lub usługi?      

ZAPOZNANIE SIĘ Z BLOGOSFERĄ      

Zakładając bloga, dołączasz do zupełnie nowej społeczności, która nie ma nic więcej wspólnego z Twoją 

firmą niż przypadkowi nieznajomi z ulicy. Ponieważ zdecydowałeś się korzystać z tego medium, 

blogosfera (blogerzy i osoby, które czytają blogi) zwraca uwagę na to, co robisz. Ta grupa dużo mówi 

do siebie i do swoich czytelników, którzy często są członkami szanowanych organizacji medialnych. 

Ponieważ większość bloguje jako osoby prywatne, nie mają oni żadnych komplikacji, jeśli chodzi o 

krytykę tego, co robisz, lub o nadzorowanie reklam w postaci blogów. Coraz częściej to, co mówią, ma 

wpływ na poziomie krajowym i międzynarodowym. Musisz więc zwrócić uwagę na konwencje świata 

blogów i zapoznać się z wybitnymi blogami i blogerami. Poświęć trochę czasu na czytanie blogów, 

nawet tych, które nie mają nic wspólnego z Twoją branżą, ale odnoszą sukcesy. Postaraj się zanotować 

dobre praktyki i konwencje oraz odpowiednie sposoby uczestnictwa w rozmowach prowadzonych w 

blogosferze. Wypłata może być dobrą wiadomością na temat wysiłków innych blogerów, którzy mogą 

wysyłać czytelników po swojemu!      

WYBÓR NIEZAPOMNIANEJ NAZWY      

To najważniejsza decyzja: nazwa. Prawdopodobnie już zauważyłeś, że wiele blogów ma nietypowe 

nazwy, często jedno lub dwa słowa, które zwykle nie są używane razem lub humorystyczna fraza. 

Niektórzy blogerzy używają po prostu własnego imienia i nazwiska. Niektóre z najbardziej znanych 

blogów w sieci to InstaPundit (www.instapundit.com),oraz Notatka z Talking Points 

(www.talkingpointsmemo.com). Oba mają niezwykłe i zapadające w pamięć nazwy, które można łatwo 



przeliterować lub znaleźć za pomocą wyszukiwarki. Chodzi o to, aby znaleźć nazwę, którą można łatwo 

zapamiętać i która nie będzie mylona z innymi blogami i witrynami internetowymi. Może się okazać, 

że włączenie jakiejś formy nazwy firmy do nazwy bloga jest przydatne. Na przykład Fast Company 

prowadzi blog o nazwie FC Now (blog.fastcompany.com). W przypadku firmy prawdopodobnie nie jest 

to dobry pomysł, aby oznaczyć swojego bloga nazwą swojego blogera - jeśli on lub ona kiedykolwiek 

opuści Twoją firmę, nazwa bloga nie będzie już mieć sensu. Szukaj inspiracji w wewnętrznych żartach, 

frazach catch lub motto. Czy produkt lub usługa, na której koncentrujesz się, mają pseudonim, którego 

możesz użyć? Jeśli tworzysz blog informacyjny, poszukaj nazwy, która ustanawia Twojego bloga jako 

zasób ogólnopolski. Skorzystaj z tych wskazówek, aby podejmować decyzje podczas burzy mózgów:      

* Wybierz nazwę, która nie wymaga używania spacji lub która może zostać zwinięta (jak w nazwach 

domen) i nadal ma sens.      

* Upewnij się, że nazwa Twojej domeny nie zostanie przypadkowo podwójna. Wymiana Lumber Jacka 

staje się zupełnie inną witryną, gdy interpunkcja i spacje są upuszczane w adresie URL.      

* Szukaj nazwy zawierającej rzeczownik identyfikujący. Na przykład jeśli blogujesz o telefonach 

komórkowych, dobrym pomysłem byłoby użycie słowa "telefon" w nazwie.      

* Nie wybieraj imienia, które trudno przeliterować lub wymówić.      

* Nie używaj łączników - są niesłyszalne i nie są tak przydatne w reklamach, które opierają się na ustnej 

identyfikacji.      

Co ciekawe, większość blogerów unika terminu "blog", "log" lub "web log" w oficjalnej nazwie bloga, 

w sposób, w jaki nie widzi się terminu "gazeta" w nazwach The New York Times i The Wall Street Journal 

. Cokolwiek wybierzesz nazwać swojego bloga, powinieneś rozważyć zarejestrowanie nazwy domeny 

dla niego, niezależnie od tego, czy planujesz korzystać z domeny. Uniemożliwiasz innym osobom 

rejestrację domeny (przez przypadek lub projekt) i zapobiegasz nieporozumieniom w przyszłości     

PROJEKTOWANIE BLOGA BIZNESOWEGO      

Prawdopodobnie widziałeś kilka bardzo eleganckich, atrakcyjnych blogów online - ludzie, którzy zadbali 

o to samo z wizualnym tonem swoich blogów, jak podczas pisania swoich wpisów. Szczególna estetyka 

projektowania wyrosła wokół blogów, która jest kształtowana przez sposób, w jaki blog funkcjonuje. 

Większość blogów jest ułożona tak, aby wyświetlać najnowszy wpis u góry strony, z kolumną informacji 

uzupełniających po prawej lub lewej stronie. Każdy pakiet blogów ma co najmniej jeden domyślny 

szablon i często z tego podstawowego układu nowy blogger może stworzyć swój własny wygląd. 

Doświadczeni internauci rozpoznają domyślne szablony i mogą osądzić witrynę, której personalizacja 

nie zajęła czasu. Przynajmniej mogą założyć, że jest to zupełnie nowy blog i zupełnie nowy bloger. Wiele 

szablonów do użytku osobistego jest przejrzystych i dobrze wykonanych, ale w przypadku blogów 

biznesowych chcesz stworzyć własny projekt. Niezapomniana strona przyciąga więcej czytelników. W 

poniższych sekcjach opisuję elementy generujące szumy, których możesz użyć do stworzenia 

charakterystycznego bloga biznesowego.      

DOSTOWANIE PROJEKTU      

Niezależnie od tego, czy modyfikujesz istniejący szablon blogu, czy tworzysz coś zupełnie nowego, 

projektowanie odgrywa dużą rolę w sposobie, w jaki czytelnicy myślą o Twoim blogu. Znakowanie jest 

tutaj równie ważne, jak na wizytówkach, materiałach biurowych i stronie internetowej Twojej firmy. 

Dobrze zaprojektowany blog zazwyczaj obejmuje:      

* Charakterystyczne logo lub baner, który wyraźnie przekazuje nazwę bloga.    



* Ograniczona paleta kolorów zaprojektowana w celu zwiększenia czytelności i atrakcyjności bloga.    

* Zwłaszcza branding, który pasuje do twojej istniejącej tożsamości korporacyjne ,style ustalone przez 

inne strony internetowe.      

Niektórzy blogerzy doprowadzili pomysłowy projekt do skrajności technologicznej, którą większość z 

nas może podziwiać, ale nie naśladować. Weźmy na przykład interaktywną grafikę wyświetlaną na 

górze blogu projektowego Dunstana Orcharda z 1976 r. (www.1976design. Com / blog). Obraz, jest 

graficznym renderingiem widoku z okna, przy którym Dunstan siedział przy projektowaniu bloga. 

Odzwierciedla bieżącą porę dnia, fazę księżyca i warunki pogodowe w niewiarygodnych 90 

automatycznych aktualizacjach. Jest przesadzony, ale niezapomniany i nie można go pomylić z żadnym 

innym blogiem. W przypadku większości blogów ładnie zaprojektowane logo / nagłówek u góry strony 

i niektóre dobrze dobrane kolory tła lub wzory, które nie przesłaniają tekstu, są więcej niż 

wystarczające. Jeśli zatrudniasz artystę lub projektanta graficznego, tworzenie atrakcyjnego projektu 

nie jest dużym problemem, ale nie wszyscy jesteśmy obdarzeni dużymi budżetami lub okiem artysty, a 

czasem zatrudnienie projektanta może być najmądrzejszym rozwiązaniem. Nawet jeśli masz własnego 

artystę, pamiętaj, że projektowanie broszury drukowanej i projektowanie strony internetowej to 

bardzo różne umiejętności. Ograniczenia techniczne związane z publikowaniem strony internetowej są 

na tyle złożone, że nowy projektant drukujący może być bardziej sfrustrowany niż zakwestionowany. 

Faktem jest, że strategie projektowania, które dobrze sprawdzają się w druku, niekoniecznie działają 

w Internecie. Jedną z dużych trudności technicznych jest to, że potencjalni odbiorcy mogą odwiedzać 

Twoją witrynę internetową na wielu różnych komputerach, używając wielu różnych przeglądarek - i 

różnych wersji przeglądarek, z których każda ma dziury, w które wpadłby niedoświadczony projektant! 

Wszystkie te zmienne oznaczają, że potrzebujesz wykwalifikowanego projektanta i wykwalifikowanego 

programisty HTML, aby stworzyć witrynę internetową, która wygląda dobrze i działa dobrze dla 

większości odbiorców. Jeśli próbujesz zdecydować, czy zatrudnić kontrahenta, czy skorzystać z wiedzy 

specjalistycznej, przejdź do sekcji "Zatrudnianie projektantów i programistów zewnętrznych" później.      

ZAWIERANIE HTML     

Oprócz hostowanego rozwiązania blogowego lub niezależnego oprogramowania blogowego będziesz 

wygodniejszy i będziesz mieć lepszy blog, jeśli masz podstawową wiedzę o HTML. HTML lub Hypertext 

Markup Language to kod używany do tworzenia stron w Internecie. Chociaż może być niezwykle 

skomplikowane, gdy używane są ramki, dynamiczne strony bazy danych lub Kaskadowe arkusze stylów, 

niezbędne elementy są nadal dość proste. Jako bloger po prostu musisz umieć robić kilka rzeczy z 

HTML:      

* Utwórz pogrubiony lub pochylony tekst.    

* Utwórz link do innej strony internetowej.      

DODANIE PODSTAWOWEGO FORMATOWANIA      

HTML to język oparty na idei obejmowania lub oznaczania treści, na które chcesz wpływać. Możesz 

również myśleć o tym jako o włączaniu i wyłączaniu znacznika. Tag to po prostu indywidualny kod 

HTML. Na stronie internetowej można pogrubić słowo, używając następującego znacznika:      

To <b>  słowo  </b> jest pogrubione.      

Znacznik <b> rozpoczyna pogrubienie, a ten sam znacznik poprzedzony ukośnikiem kończy 

pogrubienie. Jeśli chcesz pogrubić i pochylić słowo, spróbuj tego:      

Użyj   <b> <i> pogrubienia i kursywa </ i> </b >   .     



Na koniec możesz wstawić wcięcie tekstu, być może cytatu. Specjalny znacznik HTML służy tylko do 

wcięcia i używasz go w następujący sposób:      

<blockquote> <blockquote>Cztery partytury i siedem lat temu nasi ojcowie zrodzili na tym kontynencie 

nowy naród, poczęty w wolności i poświęcony twierdzeniu, że wszyscy ludzie są równi. </blockquote> 

</blockquote>     

Cały blok tekstu jest przesunięty względem lewego marginesu. To nie było takie trudne, prawda? Tylko 

za co płacisz tym drogim programistom internetowym ?! Zapewniamy, że robi się coraz trudniej. Na 

szczęście dla blogera skupiającego się na pisaniu nie trzeba się komplikować, gdy szablony zostaną 

dostosowane do własnych upodobań. Po prostu martwisz się o wpisanie tekstu, a otaczający kod HTML 

jest tworzony automatycznie.      

TWORZENIE LINKÓW     

Zdecydowanie powinieneś wiedzieć, jak utworzyć link. Spójrz na następujący przykład kodu:      

Muszę przejść do < a href = http://www.google.com > Google < / a > i wyszukać podstawowe tagi 

HTML!      

W tym przykładzie słowo Google jest linkiem do strony internetowej popularnej wyszukiwarki. Link 

tworzysz za pomocą tagu kotwicy (< a >) i dodając tak zwany atrybut - w tym przypadku href (odwołanie 

hipertekstowe). Wartość atrybutu (część w cudzysłowie) informuje przeglądarkę, którą stronę 

internetową otworzyć po kliknięciu łącza. Podczas tworzenia łącza za pomocą HTML, w tym pełnego 

adresu URL strony internetowej, którą ty linkujesz jest ważne, w tym http: // na początku adresu. 

Wyłącz to, a przeglądarka nie zrozumie, że szuka serwera WWW, a zamiast tego spróbuje znaleźć plik 

o tej nazwie. Nadal możesz być trochę bardziej fanatyczny. Możesz tworzyć linki HTML, które nie tylko 

prowadzą użytkownika do nowej witryny internetowej, ale robią to w nowym oknie przeglądarki. 

Odbywa się to również za pomocą znacznika <a>. Aby to zrobić, użyj następującego kodu:      

<a href = "http://www.google.com" target = "_ blank" > Przejdź do Google teraz! </a>     

Drugi atrybut, cel, mówi przeglądarce, aby używała nowego ( _blank ) okna przeglądarki podczas 

wyświetlania adresu URL. Teraz możesz już blogować!      

DODAWANIE ZDJĘĆ      

Na odpowiednim blogu fotografie mogą dodawać zainteresowanie, informacje, szczerość i kolory - i 

mam nadzieję, że wygenerują trochę biznesu. Nie każde zdjęcie jest warte 1000 słów w świecie blogów, 

ale czasami mogą być najszybszym, najprostszym sposobem wyjaśnienia czegoś odbiorcom, a zdjęcia 

czasami zyskują większą reakcję lub uwagę - być może wprowadzasz nowe logo, testujesz reakcję 

klienta do elementów sterujących odtwarzaniem nowego telefonu lub chcesz pokazać nową grafikę w 

holu budynku centrali. A może zespół softballowy Twojej firmy właśnie wyczyścił boisko z konkurencją. 

Niezależnie od zastosowania, jeśli zamierzasz używać zdjęć na swoim blogu, musisz mieć możliwość 

przekształcenia obrazów w kompozycje gotowe do Internetu, a następnie wyświetlenia ich na swoim 

blogu. Niektóre rozwiązania blogowe są tworzone specjalnie dla zdjęć - jeśli chcesz prezentować 

informacje wizualne częściej niż informacje tekstowe, na przykład architekt lub strona pogodowa - 

możesz rozważyć jedno z nich.      

POZYSKIWANIE ZDJĘĆ      

Uzyskanie zdjęć do umieszczenia na blogu jest dość łatwe. Możesz użyć dowolnego z poniższych:      



* Aparat cyfrowy: są one dostarczane w pakiecie z oprogramowaniem graficznym i zdecydowanie 

oferują sposób przesyłania zdjęć z aparatu do komputera.    

*  Standardowa kamera filmowa: Zdobądź cyfrową płytę CD z obrazami o każdej porze twój film się 

rozwinął.    

* Skaner: jeśli masz już swoje wydruki lub masz dokument, który chcesz wyświetlić, przenieś się do 

świata skanerów. Obrazy internetowe rzadko mają bardzo wysoką jakość, więc jeśli będziesz skanować 

zdjęcia lub dokumenty i wyświetlać je tylko w Internecie, łatwo znajdziesz niedrogi skaner płaski. Do 

skanerów często dołączane jest oprogramowanie graficzne, które przeprowadzi Cię przez skanowanie 

zdjęć i dokumentów.      

FORMATY     

Po umieszczeniu obrazu na komputerze musisz zapisać go w formacie internetowym. Istnieją dwa pliki 

GIF i JPEG. Te okropnie brzmiące akronimy to po prostu skrócone skróty formatów kompresji 

używanych do zapisywania obrazów w Internecie i oba z nich nieco inaczej radzą sobie z kompresją. 

Ogólnie rzecz biorąc, pliki JPEG będą działać lepiej w przypadku zdjęć i obrazów, które zawierają wiele 

kolorów i dużą różnorodność kolorów. Format GIF działa dobrze w przypadku grafiki z dużymi 

jednolitymi obszarami o kilku kolorach. Nie zawsze jest to prawdą, a prawdziwym testem jest zawsze 

oko: co wygląda lepiej? Większość przeglądarek może wyświetlać trzeci format: PNG. Obecnie nie jest 

powszechnie używany, ponieważ pełne wsparcie po prostu nie jest spójne we wszystkich 

przeglądarkach i wersjach przeglądarek. Ale w przypadku zdjęć i jeśli wiesz, że twoi odbiorcy korzystają 

z obecnych przeglądarek, PNG ma swoje zalety.      

ROZMIAR      

Najważniejszą rzeczą, o którą musisz się martwić w przypadku grafiki internetowej, jest rozmiar pliku. 

Większe obrazy - zarówno pod względem rozmiaru pliku, jak i rozmiaru wyświetlacza - wymagają 

dłuższego pobierania, a użytkownicy doceniają wszelkie starania, aby zachować rozsądne rozmiary 

obrazów. Jest to szczególnie ważne, jeśli zamierzasz używać wielu zdjęć na swoim blogu. Teraz fakty i 

liczby - obrazy gotowe do Internetu muszą mieć 72 ppi / dpi. Jest to rozdzielczość obrazu, w zasadzie 

liczba pikseli lub kropek na cal kwadratowy obrazu. Grafika o jakości wydruku jest prawie zawsze 

tworzona co najmniej przy 150 ppi / dpi, ale ekrany komputerów mają wbudowane ograniczenie, które 

pozwala im wyświetlać tylko 72 dpi / ppi, nawet jeśli obraz ma wyższą rozdzielczość. Zdjęcie 8 x 10 z 

twojego aparatu cyfrowego, które ma rozdzielczość 150 dpi / ppi, w rzeczywistości wygląda na ekran 

większy niż 8 na 10 cali.      

WYBÓR PROGRAMU GRAFICZNEGO      

Wiele innych programów graficznych może tworzyć grafiki internetowe, interfejs ze skanerem i 

importować zdjęcia z aparatu cyfrowego. Oto krótki wybór tych programów:      

* CorelDRAW Essentials : CorelDRAW Essentials ma świetne narzędzia do poprawiania i ulepszania 

zdjęć, zarówno zeskanowanych, jak i zrobionych aparatem cyfrowym. Program zawiera również 

narzędzia do rysowania i ilustrowania oraz umożliwia korzystanie z biblioteki obrazów clipart. 

CorelDRAW Essentials jest dostarczany z interaktywnym szkoleniowym dyskiem CD, który pomoże Ci 

zacząć. www.corel.com/drawessentials2/   

* JASC Paint Shop Pro : Możesz importować zdjęcia z aparatu cyfrowego, skanować drukowane 

dokumenty i zamieniać je w grafikę internetową. JASC Paint Shop Pro radzi sobie szczególnie dobrze z 

problemami z retuszem zdjęć - ziarnistością, balansem bieli, regulacją kolorów. Program umożliwia 



tworzenie grafiki przy użyciu standardowych narzędzi, takich jak ołówek, długopis, pędzel i narzędzie 

tekstowe. www.jasc.com/products/paintshoppro/   

* Macromedia Fireworks MX: Ten program od lidera oprogramowania do projektowania stron 

internetowych został stworzony specjalnie z myślą o Internecie. W pełni funkcjonalny, nie obejmuje 

funkcji i funkcji, które nie dotyczą tworzenia grafiki internetowej. Program Fireworks obejmuje retusz 

zdjęć, kadrowanie i zwykłe narzędzia, a także ma kilka zaawansowanych wbudowanych narzędzi, które 

pozwalają tworzyć animowaną grafikę. Jeśli używasz Macromedia Dreamweaver MX 2004, będziesz 

cieszyć się integracją tych dwóch programów, która pozwala pracować trochę szybciej. 

www.macromedia.com/fireworks/   

* Adobe Photoshop Elements: Adobe Photoshop Elements to lżejsza edycja standardowego programu 

graficznego Adobe Photoshop, w którym można zmieniać, przycinać, obracać i retuszować zdjęcia. 

Możesz go również użyć do tworzenia oryginalnej grafiki i ilustracji. Elements jest bardzo przystępny 

cenowo i jest jednym z najlepszych dostępnych pakietów graficznych. Co najlepsze, ma 30-dniową 

bezpłatną wersję próbną. 

www.adobe.com/products/photoshopelwin   

* Adobe Photoshop CS: Jeśli chcesz lidera w branży projektowania i tworzenia grafiki, Adobe 

Photoshop CS jest programem dla Ciebie. Używany przez projektantów pracujących na wszelkiego 

rodzaju mediach, ten potężny program oferuje rysowanie, czcionkę, retusz zdjęć, kadrowanie i inne 

narzędzia, oprócz szeregu filtrów i innych wysokiej jakości dodatków produkcyjnych. Jeśli pracujesz 

nad drukiem broszur lub innych programów graficznych, a także nad tworzeniem grafiki internetowej, 

Adobe Photoshop spełnia Twoje potrzeby. www.adobe.com/photoshop/     

ZNAJDOWANIE ZASOBÓW FOTOGRAFII I KLIPARTÓW      

Możesz użyć lub dostosować wiele dobrych zasobów do fotografii i obiektów clipart do swojego 

projektu blogu.      

* Creative Commons: ta organizacja non-profit pozwala wyszukiwać, wykorzystywać i publikować 

dzieła chronione prawem autorskim. Możesz znaleźć narzędzia do blogowania, takie jak audio, obrazy, 

wideo za darmo. Sprawdź www.creativecommons.org   

* Comstock: Comstock oferuje szeroki wybór zdjęć royalty-free, ryczałtowych i zarządzanych prawami. 

Jego specjalna funkcja Ask Angela może zasugerować odpowiednie obrazy na podstawie wyszukiwania. 

Upewnij się, że kupiłeś odpowiednią licencję na obraz, którego chcesz użyć. www.comstock.com   

* GettyImages: jeśli szukasz czegoś bardzo konkretnego, wypróbuj obszerną bazę danych Getty-Images 

z bezpłatnymi i zarządzanymi prawami fotografiami. Ma świetne archiwum wiadomości i filmów. 

Upewnij się, że kupiłeś odpowiednią licencję na obraz, którego chcesz użyć. www.gettyimages.com   

* Hemera: Hemera sprzedaje obiekty clipart i zbiory fotografii. Kup płytę CD lub przeszukaj internetową 

bazę danych zdjęć w Hemera Images Express, aby znaleźć to, czego potrzebujesz. Możesz kupić 

nieograniczony dostęp na miesiąc lub rok, lub kupić pojedyncze obrazy. www.hemera.com   

* Photos.com: Aby uzyskać tańszą alternatywę i nieograniczony dostęp, rozważ subskrypcję 

photos.com. Możesz subskrybować przez miesiąc lub rok, a otrzymasz nieograniczony dostęp do 100 

000 zdjęć w bibliotece usługi, z możliwością wykorzystania większości zdjęć do celów biznesowych. 

www.photos.com   



* Clipart.com: Clipart.com jest po części bardzo tanim zasobem graficznym ponieważ możesz 

subskrybować tylko przez tydzień i nadal mieć nieograniczony dostęp do ich kolekcji clipartów, zdjęć, 

animacji internetowych, czcionek i dźwięków. Możesz także wybrać subskrypcję trzy-, sześcio- lub 

dwunastomiesięczną. www.clipart.com     

ZATRUDNIENIE PROJEKTANTÓW I PROGRAMISTÓW ZEWNĘTRZNYCH    

Przez wiele lat istniał wielki odgłos i płacz na temat Internetu, dzięki czemu "każdy może publikować!" 

Chociaż jest to prawda, zauważysz, że wyrażenie to nie brzmi "każdy może dobrze publikować". 

Rejestracja nazwy domeny i kupowanie hostingu jest często bardzo łatwe, a po południu można 

nauczyć się podstaw programowania w Internecie. Nie musi to wcale oznaczać, że Twoja witryna 

wygląda tak profesjonalnie i wiarygodnie, jak to naprawdę możliwe. To, że na przykład posiadasz 

drukarkę, nie oznacza, że możesz stworzyć jakość New York Timesa biuletyn prosto z bramki startowej. 

Niemniej jednak możesz skutecznie dowiedzieć się wiele o tym, co dzieje się na blogu, i powinieneś 

poświęcić na to czas - rozwijając czytelny styl pisania, zasady pisania i edytowania, a nawet zakładając 

blog. Dla niektórych rzeczy, jednak możesz chcieć zatrudnić profesjonalistę, a konfiguracja szablonów 

HTML lub tworzenie projektu witryny są zwykle kandydatami do outsourcingu. Jeśli zastanawiasz się, 

czy kupno pomocy eksperta jest naprawdę konieczne, zapoznaj się z tymi problemami i zastosuj je w 

swojej sytuacji.      

* Czy posiadasz wewnętrzną wiedzę techniczną? Jaki rodzaj? Jeśli masz artystę bez doświadczenia w 

pracy w sieci lub webmastera, który nosi paski w kratę, pojawi się na stronie internetowej.    

* Jeśli posiadasz specjalistyczną wiedzę, której potrzebujesz, czy masz do niej dostęp? Wszyscy 

jesteśmy przepracowani w tym zatłoczonym świecie i może być trudno skoncentrować się na tym 

nowym projekcie. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy inny dział pożyczy ci zasoby, a relacje 

menedżerskie i ustalone terminy mogą być trudne do ustalenia.    

* Czy kiedykolwiek tworzyłeś witrynę internetową przed projektem sieciowym lub zarządzałeś nim? 

Twoja gotowość i wiedza odgrywają ogromną rolę w pozyskiwaniu tego, czego potrzebujesz od 

personelu wewnętrznego, zwłaszcza gdy próbujesz czegoś po raz pierwszy.    

* Czy masz czas i budżet, aby przedstawić osoby postronne? 

Szacowanie, jakie będą Twoje koszty, jeśli zdecydujesz się na outsourcing, może być trudne - w końcu 

zakres blogów wszystkich jest inny! Trzymanie się budżetu jest prawdopodobnie największym 

czynnikiem decydującym o tym, czy chcesz nauczyć się tworzyć skomplikowane kaskadowe strony 

arkuszy stylów, instalować oprogramowanie na serwerze, czy zostać artystą. Projekt bloga nie musi 

jednak stanowić ogromnej pozycji budżetowej. Potrzeby projektowe bloga są minimalne. Na przykład 

większość blogów używa standardowego układu, który pozostaje taki sam na różnych stronach. Nawet 

nagłówek graficzny u góry strony zwykle się nie zmienia. Dlatego zwracając się do projektanta stron 

internetowych, pamiętaj, że szukasz pomocy w stworzeniu jednego standardowego projektu strony 

oraz szablonów strony głównej, stron archiwum i poszczególnych stron wejściowych. Ponieważ wiele 

elementów pozostaje niezmienionych na stronie i prawdopodobnie z czasem niewiele się zmieni, 

możesz być w stanie kupić więcej czasu dla projektantów niż myślisz.    

* Jak dobre są twoje umiejętności techniczne? Ile masz czasu? poświęcić na naukę nowych 

umiejętności, które możesz wykorzystać od czasu do czasu, a nie wrócić do nich przez kilka lat? Strony 

internetowe są zwykle przeprojektowywane co kilka lat, więc utrzymanie umiejętności technicznych 

może być trudne, jeśli nie ćwiczysz ich codziennie. Możesz także łatwo ekscytować się nauką czegoś 



nowego i zapomnieć, że tak naprawdę nie masz czasu, aby stać się ekspertem w czymś, co nie jest dla 

ciebie specjalistą.      

Ustalenie, czy potrzebujesz pomocy z zewnątrz, aby założyć swojego bloga, nie ma łatwej formuły, ale 

gdy wchodzisz w proces, możesz znaleźć pewne sposoby na usprawnienie procesu i zaoszczędzenie 

pieniędzy.      



Wybór rozwiązania blogowego 

Jeśli zdecydujesz się na rozpoczęcie i założenie bloga, musisz podjąć natychmiastowe decyzje. Jakie 

zastosujesz rozwiązanie zależy od tego, kim jesteś: czy jesteś technofobem, który chce szybkiego 

rozwiązania, aby zacząć blogowanie dzisiaj, czy też guru komputerowy, który chce mieć możliwość 

dostrojenia każdego aspektu wyglądu i funkcjonalności swojego bloga? Tak czy inaczej, Twoim 

pierwszym dużym zadaniem jest wybranie platformy blogowej. Możesz skorzystać z usług firmy 

zewnętrznej, która zajmuje się wszystkim za Ciebie, lub zainstalować niezależne rozwiązanie i wszystko 

skonfigurować samodzielnie. W tym rozdziale pomogę Ci poznać potrzeby związane z blogowaniem. 

Na koniec będziesz miał znacznie lepszy pomysł na to, które rozwiązanie blogowe pasuje do Twojej 

sytuacji. 

Decydowanie, którego rozwiązania blogowego użyć 

Istnieje wiele sposobów na założenie bloga, a kolejne są udostępniane każdego dnia. Musisz 

zdecydować między dwoma scenariuszami blogowania: 

* Hostowane rozwiązanie blogowe: Twój blog, a interfejs publikujący, który go tworzy, znajduje się na 

serwerze firmy blogowej. 

* Niezależne rozwiązanie blogowe: Instalujesz pakiet blogowy na własnym serwerze internetowym. 

Hostowane rozwiązanie blogowe to takie, w którym rozwiązuje się wszystkie problemy techniczne. 

Jeśli jesteś technofobem, a nawet masz dużą presję czasu, skorzystanie z hostowanego rozwiązania 

blogowego sprawi, że zaczniesz szybko blogować i nie będziesz musiał poświęcać dużo czasu na 

konfigurację lub zdobywanie nowych umiejętności. Inwestycja finansowa wymagana do korzystania z 

tych usług jest zazwyczaj dość rozsądna; niektóre są nawet darmowe. Jeśli chcesz kontrolować 

wszystkie aspekty swojego bloga, niezależne rozwiązanie blogowe może być dla ciebie lepszym 

wyborem. Jeśli wybierzesz tę drogę, przygotuj się na zakup, instalację i dostosowanie oprogramowania 

blogowego na własnym serwerze. Będziesz mieć bardzo potężne, elastyczne rozwiązanie do 

blogowania, które możesz dostosować do treści swoich serc, znacznie wykraczając poza zwykłe 

umieszczenie logo firmy u góry strony i dostosowywanie koloru linku. Cała ta elastyczność wiąże się 

jednak z ceną. 

Odkrywanie hostowanych rozwiązań blogowych 

Kiedy rejestrujesz się w hostowanej firmie blogowej, takiej jak Blogger lub TypePad, kupujesz miejsce 

na ich serwerach i używasz narzędzia blogowego do wprowadzania wpisów. W przypadku większości 

tych rozwiązań możesz wprowadzać zmiany w projekcie i kodzie, jeśli masz do tego odpowiednie 

umiejętności, ale są one przeznaczone do użytku przez osoby, które nie mają doświadczenia w 

blogowaniu. Plusy i minusy hostowanego bloga Najlepsza część hostowanego bloga - fakt, że ktoś inny 

zajmuje się kwestiami technicznymi - może być również najgorsza. Korzystasz z całego rozwoju 

technicznego, który twórca blogów wprowadził do produktu, ale masz również problemy techniczne, 

które może mieć blog, takie jak przestój serwera. Istnieje również ryzyko nietechniczne, ponieważ 

firmy (szczególnie firmy internetowe) przychodzą i odchodzą - a wraz z nimi dane mogą zniknąć. 

Niemniej jednak dla wielu firm hostingowy blog jest świetną alternatywą do nauki wielu nowych 

umiejętności technicznych lub zatrudnienia technika w celu zainstalowania oprogramowania na 

serwerze. W rozdziale 5 podaję konkretne zalecenia dla firm z solidnymi hostingowymi rozwiązaniami 

blogowymi, a jeśli chcesz rozpocząć blogowanie już dziś, możesz od razu założyć hostowanego blogu. 

Wiedza, kiedy użyć hostowanego rozwiązania 



Chociaż oprogramowanie blogowe (zarówno hostowane, jak i niezależne) zostało zaprojektowane tak, 

aby było łatwe w użyciu, hostowane oprogramowanie blogowe jest po prostu bardziej dostępne dla 

użytkowników bez doświadczenia technicznego. Korzystanie z hostowanego bloga oznacza, że masz 

dostęp do narzędzi zbudowanych przez innych ludzi oraz adresu e-mail lub numeru telefonu obsługi 

klienta na wypadek, gdybyś utknął. Rozważ następujące punkty: 

* Ograniczenia czasowe: Twoje wcześniejsze doświadczenia z Internetem oznaczają, że możesz być w 

stanie rozwiązać zagadkę, instalując samodzielnie niezależne oprogramowanie blogowe, a może nawet 

ekscytujesz się nauką nowych umiejętności. Ale utworzenie niezależnego bloga może zająć trochę 

czasu. Czas niestety jest towarem, którego wielu przedsiębiorców po prostu nie ma, i prawdopodobnie 

nie jesteś wyjątkiem. Kiedy decydujesz, którą drogą wybrać, zastanów się, czy naprawdę masz czas na 

naukę instalowania i konfigurowania oprogramowania blogowego - zadanie, które może zająć wiele 

godzin i stać się umiejętnością, z której nie będziesz musiał korzystać w pośpiechu. Nie pozwól, by Twój 

własny entuzjazm do posiadania najbardziej spersonalizowanego bloga kiedykolwiek oślepił Cię na 

fakt, że ekspert lub firma prowadząca blog może być w stanie wykonać pracę lepiej i szybciej, 

pozwalając Ci skoncentrować się na prawdziwym biznesie pod ręką - blogowanie. 

* Ograniczenia finansowe: wykonałeś trudną część, gdy przekonałeś dyrektora generalnego, że 

blogowanie nie jest czymś, czego potrzebuje hydraulik. Zrobiłeś niemożliwe, kiedy udało ci się zgodzić, 

że warto spróbować. 

- Bez budżetu: potrzebujesz darmowego hostowanego bloga. Nie rozpaczaj, że stracisz dostęp do 

zaawansowanych funkcji wspólnych dla droższych rozwiązań; nawet darmowe rozwiązania blogowe są 

dostarczane z ładnym pakietem narzędzi technicznych. 

- Budżet, choć bardzo mały: Chociaż hosting blogów jest prawdopodobnie odpowiedni dla Ciebie, 

możesz wybierać spośród kilku, na różnych poziomach cenowych. Pomyśl nie tylko o tym, co chcesz 

teraz robić, ale także o tym, co musisz zrobić w przyszłości, i oceń ewentualne potrzeby związane z 

ruchem i pamięcią. 

Wybór rozwiązania blogowego opartego na niewielkim budżecie jest ograniczający, ale nie jest to coś, 

co musi wpłynąć na to, czy masz udany blog, czy nie. Wydawaj te dolary w sposób, który zwiększy 

prawdopodobieństwo sukcesu i planuj poszukać większego budżetu, kiedy wykażesz ten sukces. Na 

przykład mądrzej byłoby wydać pieniądze na unikalną nazwę domeny i niestandardowe logo niż na 

bardziej wyszukane techniczne dzwonki i gwizdy. Dzwony i gwizdki można łatwo dodać później, ale 

branding musi być obecny od samego początku. 

* Wersja próbna: Hostowane rozwiązanie blogowe zapewnia niedrogi, a nawet bezpłatny sposób na 

blogowanie bez konieczności angażowania się w duży projekt, na który nie masz czasu ani zasobów. 

Zaskakująco duża liczba blogów jest tworzona, a następnie opuszczana - niektóre tego samego dnia. W 

rzeczywistości blogowanie nie jest przeznaczone dla wszystkich lub dla każdej firmy. Blog to dużo pracy 

i możesz po prostu spróbować zrobić to przez tydzień, zanim z całego serca skoczysz do kupowania 

domeny, wybierania oprogramowania blogowego i znajdowania hostingu. 

* Anonimowe blogowanie: anonimowe utworzenie bloga w hostowanej usłudze jest łatwiejsze niż 

założenie bloga na własnym serwerze. Jeśli wolisz mieszać się z resztą hord blogów i nie chcesz, aby 

Twój blog był przypisany do konkretnego źródła, pomyśl o blogu hostowanym. 

Nie masz gwarancji zachowania anonimowości. Jeśli twoja tożsamość jest źródłem spekulacji, 

wytrwała, sprytna społeczność blogerów może zebrać wskazówki, odszukać na bok i dowiedzieć się, 

kim jesteś. 



Odkrywanie niezależnych rozwiązań blogowych 

Kiedy kupujesz niezależne rozwiązanie blogowe, na przykład od Movable Type lub dostawców 

oprogramowania pMachine, kupujesz stałą licencję na instalację i używanie jego oprogramowania na 

własnym serwerze internetowym. Oprogramowanie zapewnia interfejs umożliwiający dostosowanie 

wyglądu, działania i zachowania bloga, a także umożliwia wprowadzanie i edytowanie wpisów na 

blogu. Prawie zawsze trzeba zainstalować i skonfigurować niezależne oprogramowanie blogowe przed 

jego użyciem, co wymaga czasu i kilku różnych umiejętności technicznych. Nawet najłatwiejsza 

instalacja może się nie powieść i możesz nie mieć oprogramowania pomocniczego niezbędnego do 

zainstalowania oprogramowania blogu. Po za tym jest zainstalowane oprogramowanie jest potężne, 

ale nie jest technicznie słabe. Ponadto kodowanie HTML, na którym zbudowano większość blogów, 

należy do najbardziej złożonych obecnie kodowanych stron internetowych. Oczywiście, jeśli kupisz 

oprogramowanie, które musi być zainstalowane na serwerze sieciowym, być może będziesz musiał 

znaleźć firmę hostingową i prawdopodobnie zarejestrować nazwę domeny dla swojego bloga. Mówię 

więcej o rejestracji nazwy domeny i wyborze hostingu na końcu tego rozdziału. Dobra znajomość HTML 

i kaskadowych arkuszy stylów jest kluczem do naprawdę ciężkiego działania tego oprogramowania. 

Powstały blog jest w pełni spersonalizowany, chociaż większość dostępnego oprogramowania zawiera 

szereg ogólnych i rozpoznawalnych szablonów, od których można zacząć. Przejdź do rozdziału 6, aby 

dowiedzieć się więcej na temat wybierania i konfigurowania niezależnego rozwiązania blogowego. 

Ocena twoich umiejętności technicznych 

Chociaż wydajesz kilka dolarów na niezależne rozwiązanie blogowe, rzeczywisty koszt jest liczony jako 

czas nauki i konfiguracji. Musisz mieć silne umiejętności techniczne, aby w pełni korzystać z 

oprogramowania blogu lub pracować z kimś, kto może obsłużyć konfigurację za Ciebie. Po 

udoskonaleniu może się okazać, że aktualizowanie bloga jest niekończącym się procesem. Zawsze jest 

nowa wtyczka do wypróbowania lub nowe narzędzie internetowe do dodania. Wiele blogów jest 

tworzonych przez ludzi technicznych i dla nich, a jeśli jesteś częścią tej społeczności, możesz już 

wiedzieć, że niezależne oprogramowanie blogowe jest tym, co chcesz zrobić. Podczas konfigurowania 

i konfigurowania bloga te umiejętności są pomocne: 

* Doświadczenie w tworzeniu stron internetowych, pisaniu HTML, projektowaniu grafiki internetowej 

i programowaniu: Nawet jeśli nie masz tych wszystkich umiejętności na wyciągnięcie ręki, znajomość 

działania Internetu i publikowania w Internecie oraz chęć eksperymentowania są dobrymi wskaźnikami 

że możesz sprawić, by niezależne oprogramowanie blogowe działało dla Ciebie. 

* Doświadczenie z innym oprogramowaniem blogowym, nawet hostingowym: Nie oznacza to jednak, 

że każdy z dużym doświadczeniem technicznym musi korzystać z niezależnego oprogramowania 

blogowego, ale bardziej prawdopodobne jest, że odniesiesz sukces skutecznie go używać, jeśli masz 

dobre umiejętności techniczne. 

Wiedza, kiedy używać niezależnego oprogramowania 

Zastanawiając się, czy niezależny pakiet oprogramowania blogowego jest dla Ciebie odpowiedni, weź 

pod uwagę następujące kwestie: 

* Personalizacja: być może Twoja firma ma określony styl projektowania graficznego, który musisz 

naśladować podczas tworzenia bloga. Wiele hostowanych rozwiązań blogowych pozwala 

dostosowywać szablony lub zmieniać palety kolorów, ale jeśli chcesz mieć ostateczną kontrolę nad 

każdym aspektem wyglądu, działania i działania bloga, niezależne rozwiązanie blogowe jest najlepszą 

metodą. Poszukaj systemu szablonów i arkuszy stylów, który pozwala zmieniać następujące elementy: 



• Kolory, grafika, układ i sformułowania 

• Jak tworzyć adresy URL i tworzyć niestandardowe strony błędów i wyników wyszukiwania 

Powinieneś także poszukać niezależnego bloga, który pozwala instalować wtyczki, dzięki czemu możesz 

w przyszłości rozszerzyć możliwości swojego bloga. 

* Finanse: jeśli pieniądze nie stanowią problemu, możesz wybrać najlepsze oprogramowanie dla tego 

zadania. Ponieważ niezależne oprogramowanie blogowe jest zazwyczaj droższe niż rozwiązania 

hostowane, posiadanie dużego budżetu daje lepszą pozycję do rozważenia jego zastosowania. Hojny 

budżet na założenie bloga może wynosić od 500 do 1000 USD na pokrycie kosztów oprogramowania i 

hostingu. Twój budżet może również pozwolić ci zapłacić za najlepszego projektanta i / lub programistę 

WWW, który zainstaluje i dostosuje to oprogramowanie dla Ciebie. 

Stawki dla projektantów stron internetowych kontraktowych różnią się w zależności od regionu, ale 

pamiętaj, aby uzyskać wyceny od co najmniej trzech różnych projektantów. Wybierz ten, który najlepiej 

odpowiada Twoim potrzebom, i nie utożsamiaj wysokiej ceny z wysoką jakością 

* Bajery blogi to popularny obszar technologii w sieci 

Teraz, a to oznacza wiele innowacji w tej dziedzinie. Blogi audio, wideo, mobilne i fotograficzne to tylko 

niektóre z interesujących sposobów, w jakie ludzie wybierają blogowanie. Jeśli chcesz korzystać ze 

wszystkich najnowszych narzędzi na swoim blogu i być może zwiększyć ruch, robiąc to, niezależne 

oprogramowanie blogowe często dotrzymuje kroku rozwojowi lepiej niż rozwiązanie hostowane. 

Niezależni programiści blogów są przygotowani dla doświadczonych technicznie, 

najnowocześniejszych odbiorców, którzy znają i wymagają obecnej technologii. Nawet jeśli nie 

regularnie rozszerzają swojego oprogramowania, wiele niezależnych firm blogowych zachęca 

programistów zewnętrznych do tworzenia wtyczek, których można używać z ich oprogramowaniem. 

Możesz skorzystać z nowszej technologii lub nawet wnieść swój własny kod, aby zaspokoić określone 

potrzeby. Hostowane rozwiązanie blogowe po prostu nie dorówna zwinności niezależnego 

oprogramowania blogowego - przynajmniej tak długo, jak długo trwają innowacje w blogowaniu. 

Jednocześnie cała ta dodatkowa funkcjonalność może nastąpić przy poświęceniu stabilności lub 

kompatybilności. Nic nie jest pewne, ale hostowane rozwiązania są zwykle mniej problematyczne w 

regularnym użyciu. 

* Reputacja: blogosfera to stosunkowo niewielki świat i ściśle związana społeczność do uruchomienia. 

Są szanse, że odwiedzający, którzy są również blogerami, zauważą oprogramowanie, w którym 

tworzysz swojego bloga, a zyskasz nieco więcej wiarygodności blogu, jeśli korzystasz z niezależnego 

oprogramowania blogowego, a nie z hostowanego rozwiązania. Chociaż nie jest to całkowicie uczciwe 

wobec wielu doskonałych blogerów zajmujących się hostingowymi rozwiązaniami blogowymi, jest to 

jednak rzeczywistość blogosfery. Jeśli chcesz przetestować tę teorię, zacznij przeglądać regularnie 

czytane blogi. Wiele blogów wskazuje, z jakiego oprogramowania korzysta, nawet jeśli nie jest to 

konieczne. Jest to trochę techniczne popisywanie się, a może jedna poprawka - jeden bloger mówi 

drugiemu, że ma spryt i umiejętności, aby przejść do trudnego rozwiązania. Waxy (www.waxy.org) to 

popularny blog, który wyświetla grafikę „Powered by Movable Type”. Ponieważ jednym z najlepszych 

sposobów budowania szumu wokół swojego bloga jest przyciąganie innych blogerów, możesz sam 

zagrać w tę grę - jeśli korzystasz z niezależnego bloga, dodaj logo do ostatecznego projektu bloga. 

* Istniejące witryny: Być może tworzysz blog, który faktycznie będzie dostępny w witrynie internetowej 

Twojej firmy, jako część większego pakietu informacji, które firma udostępnia publicznie. Potrzebujesz 

bloga, który pozwoli Ci opublikować bloga na serwerze Twojej firmy. Niektóre hostowane rozwiązania 



blogowe pozwalają na to, ale prawdopodobnie niezależne rozwiązanie blogowe jest tym, czego 

potrzebujesz. 

Zanim się zbytnio porwiesz: oprogramowanie serwera używane w bieżącej witrynie może decydować 

o tym, jakiego oprogramowania blogowego możesz użyć. Powszechnie używanych jest kilka różnych 

rodzajów platform serwerowych, a większość niezależnych programów blogowych jest dostępna tylko 

dla jednej lub dwóch z tych platform. W razie wątpliwości sprawdź wymagania techniczne 

oprogramowania blogowego, którego chcesz używać, i skonsultuj się z personelem IT w sprawie 

zgodności technologii. Nigdy nie lekceważ wartości posiadania pod ręką kogoś, kto może pomóc Ci 

znaleźć nową technologię. Posiadanie kogoś, kto może ci pomóc, który już zna i korzysta z technologii 

blogów, jest lepsze niż najlepsza obsługa klienta. Jeśli technologia, której używa Twój przyjaciel lub 

kolega, odpowiada Twoim potrzebom, przestań się męczyć, wybierając odpowiednie rozwiązanie - już 

je znalazłeś. Kup mu lunch i przynieś swój notatnik 

Przygotowywanie się do blogu 

Jeśli zamierzasz blogować, musisz po prostu założyć własną domenę. Posiadanie własnej domeny 

zapewnia wiarygodność i stały adres, który pozostaje stały, nawet jeśli zdecydujesz się później zmienić 

usługi podstawowe. Jeśli nie zarejestrujesz imienia, istnieje ryzyko, że ktoś przyjdzie i zarejestruje to 

imię - nie chcesz tego. Jeśli zdecydujesz się na niezależne oprogramowanie blogowe i nie masz 

firmowego serwera sieci Web, na którym można zainstalować to oprogramowanie, zdecydowanie 

musisz znaleźć hosting. Ta decyzja jest ważna, nawet jeśli używasz hostowanego rozwiązania 

blogowego, choćby w celach marketingowych. W końcu buzzmarketingwithblogs.com jest łatwiejszy 

do zapamiętania dla odbiorców niż buzzmarketingwithblogs.blogspot.com. 

Sprawdzanie, czy nazwa Twojej domeny jest dostępna 

Aby dowiedzieć się, czy domena, której chcesz użyć, jest dostępna, nie wpisuj preferowanej nazwy w 

przeglądarce internetowej. Nawet jeśli nie pojawi się żadna witryna internetowa, nazwa domeny może 

być już zajęta. Postępuj zgodnie z tymi wskazówkami, aby uzyskać żądaną nazwę domeny 

* Sprawdź firmę rejestrującą domeny: istnieje wiele firm rejestrujących domeny, takich jak domeny.tv. 

Oferują one szereg różnych usług w różnych cenach, więc koniecznie sprawdź to przed dokonaniem 

zakupu. 

* Sprawdź dostępność za darmo, a następnie zarejestruj domenę na 10 lat, w odstępach rocznych. 

* Poszukaj dodatkowych usług oferowanych za darmo. Wybierając rejestratora domen, możesz chcieć 

sprawdzić, czy rejestrator domen oferuje przekazywanie domen lub maskowanie domen jako 

bezpłatne usługi, czy też wymaga dodatkowej opłaty. 

Przekazywanie domen przypomina trochę tę wiadomość, którą otrzymujesz, gdy dzwonisz na numer, 

który został rozłączony, i mówi ci o nowym numerze. Użytkownik pisze na 

www.buzzmarketingwithblogsfordummies.com, a po uruchomieniu przekazywania przeglądarka 

wyświetla hostowanego bloga na buzzmarketingwithblogs. blogspot.com, gdzie blog faktycznie 

mieszka. Każdy, kto tworzy zakładki w zakładce, zaznacza końcowy adres. Maskowanie domen jest 

czasem trochę droższe i działa jak wywołanie dużejsieć hoteli - dzwonisz na numer lokalny, a połączenie 

kończy się w call center w całym kraju. Maskowanie zapewnia, że adres internetowy zawsze pokazuje 

się w pasku adresu przeglądarki jako www.buzzmarketingwithblogsfordummies.com, nawet jeśli 

podstawowa witryna internetowa znajduje się na stronie firmy zajmującej się hostingiem blogów. Ta 

funkcja może być nieco bardziej skomplikowana technicznie do wdrożenia, ale jeśli ktoś utworzy 

zakładkę lub prześle stronę, otrzyma stały URL, którego wolisz. Maskowanie jest czasem nazywane 



również mapowaniem domen. Jeśli twoje imię nie jest dostępne, załóż czapkę myślenia. Czas wymyślić 

kilka alternatyw. Myśląc o dobrych nazwach, unikaj nazw domen, które różnią się tylko niezna znie od 

już używanych, ponieważ odwiedzający bez wątpienia kończą odwiedzanie drugiej witryny 

internetowej, gdy chcą przyjść do Ciebie. Na przykład, jeśli buzzmarketing w blogu.com jest już 

zarejestrowany, buzz-marketing-with-blogs.com (z łącznikiem) nie jest dobrą alternatywą, szczególnie 

jeśli właściciel buzz marketingwithblogs.com jest konkurentem! Jeśli masz serce ustawione na nazwę 

domeny, która jest niedostępna, rozważ skontaktowanie się z właścicielem i zaoferowanie zapłaty za 

domenę. Jeśli witryna jest nieaktywna, właściciel może rozważyć jej zwolnienie. Spodziewaj się, że 

złożysz ofertę dla domeny znacznie więcej niż w przypadku zakupu niezarejestrowanej domeny. 

Niemniej jednak dni, w których domena taka jak business.com sprzedała się za 7,5 miliona dolarów - 

jak miało to miejsce w 1999 roku - już minęły i możesz rozważyć otwarcie oferty za 150 dolarów. W 

każdym razie, jeśli masz na myśli nazwę, którą chcesz użyć i odkryć, że jest dostępna, zarejestruj ją od 

razu! Nie ma nic bardziej frustrującego niż odkrycie, że nazwa domeny, która była dostępna wczoraj, 

została poraniona. Mówię więcej o wyborze nazwy swojego bloga w rozdziale 3. Używam Internetu 1 

i 1 w moich przykładach, ponieważ proces rejestracji jest prosty, a jego ceny są bardzo konkurencyjne. 

Wykonaj następujące kroki, aby skorzystać z Internetu domeny.tv, aby dowiedzieć się, czy interesująca 

Cię nazwa domeny jest dostępna: 

1. Przejdź do strony www .domeny.tv. 

2. Wpisz nazwę domeny, którą jesteś zainteresowany, w polu Uzyskaj swoją domenę i kliknij Idź. 

3. Wybierz sufiks, którego wolisz używać. 

Rejestrator sprawdza rejestr domeny internetowej i informuje, czy domena jest dostępna do zakupu, 

czy nie. Jeśli nazwa Twojej domeny jest dostępna, gratulacje! Jesteś o krok bliżej do urzeczywistnienia 

swojego bloga biznesowego. 

Rejestracja nazwy domeny 

Po znalezieniu dostępnej nazwy domeny do użycia musisz ją zarejestrować. Możesz użyć procesu 

podobnego do opisanego poniżej, aby zarejestrować nazwę domeny u dowolnego rejestratora domen. 

Wykonaj następujące kroki, aby zarejestrować domenę w Internecie 1 & 1: 

1. Wybierz nazwę domeny, którą chcesz kupić, i kliknij Kontynuuj. To może być już wybrane dla ciebie. 

2. Kliknij Kontynuuj, jeśli jesteś gotowy do zakupu i nie chcesz dodawać dodatkowych nazw domen do 

swojego zamówienia, a następnie wybierz pakiet 1 & 1 Instant Domain. 1 i 1 mogą dać ci możliwość 

dodania kolejnych nazw domen do swojego zamówienia. Możesz to zrobić, jeśli chcesz, lub po prostu 

klikaj przycisk Kontynuuj, aż będziesz mieć możliwość wybrania pakietu 1 & 1 Instant Domain. 

3. Klikaj Kontynuuj, aż dojdziesz do strony wprowadzania adresu. Jeśli jesteś już klientem 1 i 1, możesz 

pominąć wpis adresu, wprowadzając swoją nazwę użytkownika i hasło. Jeśli nie jesteś jeszcze klientem 

1 i 1, wpisz wymagane informacje adresowe, a następnie kliknij Kontynuuj. 

4. Wybierz hasło o długości od sześciu do ośmiu znaków, które ma być używane z witryną 1 i 1, i kliknij 

Kontynuuj. 

5. Powiedz 1 i 1, jak o nich słyszałeś, i kliknij Kontynuuj. 

6. Wprowadź dane karty kredytowej i kliknij Kontynuuj. 

7. Przejrzyj informacje na ekranie kasy pod kątem błędów, przeczytaj zasady i warunki i kliknij Zamów 

teraz, aby sfinalizować zakup. 



Twoje zamówienie zostało ukończone. 1 i 1 wysyła potwierdzenie e-mailem potwierdzającym 

Twój zakup. Możesz również wydrukować kopię swojego zamówienia do swoich akt. 

Znalezienie hosta internetowego 

Posiadanie nazwy domeny to tylko połowa równania przy tworzeniu strony internetowej. Jeśli nie 

korzystasz z hostowanego bloga, musisz również zorganizować hosting. Firma hostingowa utrzymuje 

komputery (zwykle całkiem sporo), na których znajdują się strony Twojej witryny. Rejestrując domenę, 

informujesz rejestratora, z którego hosta internetowego korzystasz. Następnie, gdy ktoś chce 

odwiedzić Twoją witrynę internetową, rejestrator informuje przeglądarkę użytkownika, na którym 

komputerze znajdują się strony. Jeśli myślisz o nazwie domeny jako o adresie, rzeczywisty jest hosting, 

który znajduje się pod tym adresem - to znaczy rzeczywistymi stronami Twojej witryny. Różnice między 

hostami internetowymi oraz ich opcjami technicznymi i cenami są nieograniczone. Nie popełnij jednak 

błędu, kupując najtańsze rozwiązanie! Pakiety oprogramowania blogów często mają określone 

wymagania techniczne w celu uruchomienia, a przed zakupem musisz upewnić się, że Twój host 

internetowy może je obsłużyć. A jeśli potrzebujesz pomocy technicznej, najtańsze rozwiązanie może 

nie mieć najlepszej obsługi klienta. Wybierz pakiet oprogramowania blogowego, a następnie 

skontaktuj się z firmami hostingowymi, których chcesz użyć. Zapytaj ich konkretnie, czy obsługują ten 

pakiet. Co więcej, poproś ich o skierowanie Cię do klienta, który obecnie korzysta z oprogramowania. 

Nie można uzyskać lepszych dowodów zgodności oprogramowania i hostingu niż przeglądanie go w 

akcji! Nie pomyl hostowanego bloga z hostingiem - to nie to samo. Hostowany blog to blog, który 

mieszka na serwerze innej firmy. Twoje posty, zdjęcia, komentarze i strony są tworzone przez ich 

oprogramowanie i pozostań na swoim serwerze. Hosting jest niezbędny dla każdej witryny. Hostowane 

rozwiązanie blogowe obejmuje hosting jako część całego pakietu, ale hosting prawie nigdy nie 

obejmuje oprogramowania blogowego. Hostowany dostawca blogów nie obejmuje również rzeczy, 

które otrzymujesz z hostingu - takich jak przekazywanie wiadomości e-mail, witryna FTP lub dzienniki 

ruchu. Jeśli wybierzesz niezależny pakiet oprogramowania blogowego, nie otrzymasz hostingu, tylko 

oprogramowanie, więc nadal potrzebujesz hosta, na którym możesz zainstalować to oprogramowanie. 

Istnieje kilka firm blogowych, które również zaczęły oferować hosting, i może to być dobra opcja dla 

pakietu all-in-one, który gwarantuje, że serwer i oprogramowanie będą pasować. Wordpress i Movable 

Type to dwa przykłady firm blogujących, które również oferują hosting. 



Konfigurowanie hostowanego bloga 

Blog hostowany to taki, który mieszka na serwerze firmy blogowej i jest również obsługiwany przez 

interfejs produkcyjny tej firmy. Hostowane blogi są szybkie w konfiguracji i łatwe w użyciu, a zwykle 

nie trzeba pobierać i instalować oprogramowania. Niektóre z tych usług są nawet bezpłatne! 

Korzystanie z hostowanego rozwiązania blogowego oznacza, że możesz zacząć blogowanie bardzo 

szybko, a także że nie musisz mieć wszystkich umiejętności technicznych wymaganych do instalowania 

i konfigurowania oprogramowania na własnym serwerze internetowym. Hostowane rozwiązanie do 

blogowania pozwoli Ci przejść od razu do blogowania, zamiast rozpraszać Cię skomplikowanymi 

problemami technicznymi. Chociaż korzystanie z hostowanego bloga może znacznie uprościć ten 

proces, nadal musisz podjąć pewne decyzje. Do wyboru jest kilka naprawdę świetnych hostowanych 

rozwiązań internetowych. Możesz znaleźć firmę, której pakiet Ci odpowiada, ale być może będziesz 

musiał rozejrzeć się, aby to zrobić. 

Koncentrując się na ważnych funkcjach bloga 

Odpowiednie rozwiązanie dla Twojego hostowanego bloga zależy od wielu czynników: 

* Budżet: Hostowane rozwiązania blogowe są dostępne w kilku przedziałach cenowych. Niektóre są 

bezpłatne; niektóre wymagają opłaty miesięcznej, która różni się w zależności od sposobu korzystania 

z bloga. 

* Elastyczność: w zależności od wybranego hostowanego rozwiązania blogowego będą miały różne 

wbudowane funkcje. Poszukaj takiego, który da Ci możliwość dodawania narzędzi i wprowadzania 

zmian, nawet jeśli nie planujesz tego od razu. 

* Plany na przyszłość: pamiętaj o swoich długoterminowych planach dotyczących bloga kiedy 

wybierzesz swoje rozwiązanie blogowe; jeśli wybierzesz teraz usługę uproszczoną, możesz ograniczyć 

się w przyszłości. 

Przeniesienie bloga o znacznych rozmiarach do nowego hosta jest zadaniem, którego można uniknąć, 

jeśli możesz temu pomóc! 

Wybór funkcji 

Dobre blogi mają kilka ważnych wspólnych cech, których należy szukać podczas zakupów hostowanego 

rozwiązania blogowego. Nawet jeśli nie masz pewności, w jaki sposób będziesz korzystać z bloga. Zwróć 

uwagę, że następujące funkcje znajdują się na większości dobrych blogów, a ich posiadanie może 

sprawić, że twoje będą bardziej użyteczne i elastyczne w przyszłości. 

* Kategorie: Podczas blogowania możesz zauważyć, że robisz rzeczy inaczej niż na początku - możesz 

nawet opracować nowy cel. Na przykład blog utworzony w celu omówienia trendów technicznych 

może zacząć zawierać znaczną liczbę postów dotyczących w szczególności jednego trendu. Możesz 

więc wykorzystać ten trend jako kategorię. Zapewnienie ludziom dostępu do poszukiwanych informacji 

może być trudne, a kategoryzacja wpisów może pomóc ci z tym poradzić. Większość blogów 

archiwizuje wpisy według daty (na przykład możesz przejrzeć wszystkie wpisy z września 2004 r.), Ale 

to tylko część historii, jeśli szukasz konkretnej informacji. Używanie kategorii do wpisów pozwala 

logicznie podzielić rzeczy i daje użytkownikom większą szansę na znalezienie informacji 

opublikowanych w zeszłym miesiącu lub w zeszłym roku. Niektóre kategorie będą częściej używane niż 

inne, a z pewnością dodasz je z czasem (a nawet przestaniesz używać innych), ale brak tej funkcji 

utrudni Ci życie. Przykład skategoryzowanego bloga można znaleźć w Bovine Bugle Stonyfield Farm 

(www.stonyfield.com/weblog/BovineBugle. Ten blog jest poświęcony krowom, które dostarczają 



surowce do produktów Stonyfield. Każdy wpis ma przypisaną kategorię, na przykład Choinki lub Krowy. 

Zarchiwizowane wpisy można następnie sortować i czytać według kategorii zamiast chronologicznie. 

* RSS: Akronim RSS oznacza trochę niejasny - może to być naprawdę prosta syndykacja lub bogate 

podsumowanie witryny, w zależności od tego, kogo zapytasz. W każdym razie kanał RSS to technologia 

oparta na języku XML, która tworzy krótkie podsumowania każdego wpisu opublikowanego na blogu. 

Te streszczenia mogą następnie być: 

• Zebrane przez strony internetowe syndykacji blogów 

• Wyświetlany w innych dziennikach lub witrynach internetowych 

• Dostęp za pośrednictwem oprogramowania do czytania grup dyskusyjnych 

Aby zobaczyć, jak działa RSS, odwiedź Bloglines na www.bloglines.com. Bloglines to strona 

internetowa, która gromadzi kanały RSS z całej sieci i pozwala subskrybować i czytać te, które Cię 

interesują. Nawiasem mówiąc, ta strona to świetny sposób na zapoznanie się z blogosferą 

* Blogrolls: prawie każdy blog, który odwiedzasz, zawiera listę blogów czytanych przez blogera. 

Zazwyczaj lista ta jest opracowywana w celu polecania blogów lub przekazywania czytelnikom 

informacji o jego nawykach związanych z czytaniem blogów. Ta lista jest zwykle nazywana blogrollem 

Tworzenie listy jest dobrą etykietą blogu, więc chcesz znaleźć hostowane rozwiązanie blogowe, które 

pozwoli ci to zrobić. Jeśli zakochujesz się w hostowanym blogu, który nie oferuje tej usługi, sprawdź, 

czy możesz edytować szablony. Przy odrobinie wiedzy na temat HTML możesz samodzielnie utworzyć 

listę i umieścić ją na stronie, ale to rozwiązanie jest wykonalne tylko wtedy, gdy masz dobre 

umiejętności HTML. 

* Komentarze: Komentarze czytelników są tym, co czyni blogi blogami. Bez komentarzy Twój blog to 

po prostu kolejna strona internetowa, platforma dla twoich poglądów i nic więcej. Jeśli poważnie 

myślisz o wspieraniu dialogu na swoim blogu, po prostu musisz umieć obsługiwać komentarze. Istnieją 

wyjątki od ogólnej zasady, że blog ma komentarze, ale większość tak. Nawet jeśli nie uważasz, że chcesz 

tej technologii teraz, otrzymasz prośby o nią w przyszłości, więc powinieneś poszukać hostowanego 

rozwiązania blogowego, które ją oferuje. Jeśli obawiasz się komentarzy, poszukaj hostowanego 

rozwiązania, które pozwala wyłączyć komentarze dla jednego wpisu. 

* Projekt: Możliwość stworzenia niepowtarzalnego wyglądu bloga może wydawać się drugorzędna w 

stosunku do pomysłu, aby zacząć już dziś, ale z czasem przekonasz się, że chcesz sprawić, by Twój blog 

był inny niż cała reszta. Wiele hostowanych blogów oferuje szereg wzorów do wyboru, ale wybór nie 

jest ogromny. Istnieje tak wiele blogów, że wybór szablonu projektu w ten sposób gwarantuje, że setki 

innych blogów będą miały ten sam wygląd. 

Poszukaj rozwiązania blogowego, które oferuje możliwość dalszej personalizacji tych szablonów lub 

pozwala na samodzielny dostęp do kodu szablonu. Jeszcze lepiej, poszukaj takiego, który działa 

zarówno! Daje to elastyczność, aby przyspieszyć, a nawet przeprojektować 

Zapoznanie się z rozwiązaniami hostowanymi 

Ta lista w żadnym wypadku nie jest wyczerpująca, ale każda z poniższych firm zapewnia świetny pakiet 

usług i łatwy w użyciu interfejs. 

Blogger 

www.blogger.com 



Blogger jest jednym z najstarszych hostowanych rozwiązań blogowych. Firma otworzyła się w 1999 

roku podczas szału gospodarczego boomu dot-com. Przetrwała krach i wciąż rośnie w siłę dzięki 

solidnemu zestawowi usług. W 2002 roku Blogger został kupiony przez Google, co zapewnia solidne 

wsparcie finansowe i pewne zapewnienie, że ta firma będzie dostępna przez jakiś czas. Co najlepsze, 

Blogger nadal wprowadza innowacje i dodaje funkcjonalność. Oto kilka zalet korzystania z Bloggera: 

* Jest bezpłatny i obejmuje blog, który mieszka na serwerze Bloggera. 

* Otrzymujesz unikalny adres strony internetowej. 

* Możesz spersonalizować swojego bloga, korzystając z różnych funkcji, w tym różnych projektów i 

komentarzy użytkowników. 

* Wielu autorów może korzystać z Bloggera i możesz wysyłać wiadomości e-mail, zdjęcia i pliki audio. 

* Możesz dodać przycisk na pasku narzędzi przeglądarki, aby ułatwić dostęp do swojego bloga. Jeśli 

znasz trochę HTML, Blogger zapewnia dostęp do wnętrzności twojego bloga, dzięki czemu możesz 

dostosować swój projekt. Możesz także wyświetlić blog Bloggera we własnej witrynie, jeśli taki masz. 

Blogger twierdzi, że założenie bloga zajmuje tylko pięć minut i wydaje się to prawdą. Przejdź do sekcji 

„Otwieranie konta Blogger” w dalszej części tego rozdziału, aby dowiedzieć się, jak łatwo możesz 

założyć nowe konto w Bloggerze. 

TypePad 

www.typepad.com 

Funkcjonalność TypePad, choć potężniejsza niż w Bloggerze, jest również nieco bardziej złożona w 

użyciu. System został zaprojektowany tak, aby umożliwić maksymalne dostosowanie, od personalizacji 

projektu po albumy ze zdjęciami. TypePad to świetny wybór dla kogoś, kto chce nadać swojemu 

blogowi wyjątkowy wygląd bez spędzania miesięcy na nauce HTML. 

TypePad pozwala wykonywać następujące czynności: 

* Hostuj swojego bloga: unikalny adres strony internetowej. 

* Album ze zdjęciami: przesyłaj zdjęcia, aby udostępnić je swoim czytelnikom. 

* Dodaj linki: funkcja o nazwie TypeLists pozwala łatwo dodawać listy linków - lub innych blogów, 

książek, Webringów, wiadomości lub innych grup - również do bloga. 

* Spersonalizuj swój projekt i układ: Twój blog może zawierać zdjęcia, komentarze, kategorie, wielu 

autorów, wyszukiwanie i informacje statystyczne na temat wykorzystania twojego bloga. 

* Chroń swojego bloga hasłem: ogranicz swoich odbiorców do tych, których ty wysłałeś hasło. 

* Blogowanie mobilne: Moblogowanie ma miejsce wtedy, gdy wysyłasz tekst lub zdjęcia do swojego 

bloga z aparatu cyfrowego, urządzenia PDA lub telefonu. 

W przeciwieństwie do Bloggera TypePad pobiera opłaty za swoje usługi. Istnieją trzy poziomy usług, w 

zależności od stopnia dostosowania i liczby potrzebnych funkcji, korzystanie z TypePad kosztuje od 

4,95 do 14,95 USD miesięcznie. Możesz rozpocząć swój blog TypePad z 30-dniowym bezpłatnym 

okresem próbnym. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z opcji przedpłaty przez rok, otrzymasz dwa 

miesiące za darmo. 

Radio UserLand 



radio.userland.com 

Radio UserLand działa trochę inaczej niż Blogger lub TypePad. Dzięki temu rozwiązaniu faktycznie 

pobierasz i instalujesz oprogramowanie, które pozwala tworzyć i edytować bloga na własnym 

komputerze. To oprogramowanie jest dostępne zarówno na komputery Mac, jak i PC. Możesz nawet 

dostać po angielsku, francusku, niemiecku lub włosku. 

Funkcje Radio UserLand obejmują: 

* RSS: plik zawierający podsumowanie Twoich postów, który można przeglądać za pomocą 

oprogramowania do czytania grup dyskusyjnych lub wyświetlać na stronach internetowych, które 

śledzą nowe posty na blogu. Posiadanie kanału RSS zapewni czytelnikom szybszy dostęp do twoich 

postów. 

* Agregacja wiadomości: ta technologia pozwala poinformować Radio UserLand o swoich 

zainteresowaniach związanych z wiadomościami. Firma przeszukuje witryny z wiadomościami i inne 

blogi w poszukiwaniu artykułów pasujących do Twoich zainteresowań. Możesz przeglądać te nagłówki 

za pomocą oprogramowania Radio UserLand lub otrzymywać je e-mailem, a następnie utworzyć wpis 

z linkiem do wiadomości, o której piszesz na blogu. 

* Wielokrotne pisanie: Niektóre blogi to wysiłki kilku blogerów, z których każdy wnosi swoją wiedzę i 

treść. Są dobrym sposobem na uwzględnienie kilku punktów widzenia i zmniejszenie obciążenia 

blogowaniem. 

Radio UserLand ma także aktualizacje poczty e-mail, kategorie treści, unikalny adres strony 

internetowej, komentarze, licznik trafień oraz informacje statystyczne o tym, jak blog jest używany. 

Zaawansowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do kodu blogu, a także można użyć Radio UserLand, 

aby opublikować blog na własnej stronie internetowej zamiast na serwerach Radio. Radio UserLand 

oferuje 30-dniowy bezpłatny okres próbny. Następnie Radio UserLand kosztuje 39,95 USD miesięcznie. 

Korzystanie z innych hostowanych rozwiązań 

Istnieje wiele innych hostowanych blogów. Xanga i LiveJournal mają dobre narzędzia do blogowania i 

oba oferują bezpłatne poziomy usług, ale koncentrują się również na zaspokajaniu potrzeb 

internetowych dzienników, a nie firm. Nawet AOL ma dostęp do bloga dzięki usłudze AOL Journals. 

Internetowy salon e-zine oferuje markową wersję Radia UserLand. 

Konfigurowanie hostowanego bloga 

Jeśli próbujesz zdecydować, z której hostowanej usługi blogowej korzystać, spróbuj założyć konto dla 

każdej z nich, a następnie korzystać z nich przez kilka tygodni. Większość płatnych rozwiązań oferuje 

bezpłatny okres próbny, którego możesz użyć do tego. Ta strategia naprawdę się opłaca na dłuższą 

metę, ponieważ możesz podjąć najbardziej świadomą decyzję. Każde z hostowanych rozwiązań działa 

nieco inaczej, a niektóre z nich są ukierunkowane na nieco inny poziom doświadczenia technicznego, 

więc trzeba trochę eksperymentów, aby dowiedzieć się, który jest dla Ciebie najlepszy. 

Otwieranie konta Blogger 

Założenie konta Blogger to świetny sposób na rozpoczęcie pracy. Proces rejestracji jest prosty i nie 

musisz mieć na myśli nic oprócz nazwy swojego bloga. Wykonaj następujące kroki: 

1. Otwórz przeglądarkę i przejdź do www.blogger.com. 

2. Kliknij strzałkę Utwórz swój blog teraz na stronie głównej. 



3. Wypełnij wymagane informacje, przeczytaj warunki usługi i  kliknij Kontynuuj. Konieczne może być 

przeprowadzenie eksperymentu w celu znalezienia dostępnej nazwy użytkownika. Bądź kreatywny! 

4. Nazwij swojego bloga, wybierz adres bloga i kliknij Kontynuuj. Ponownie możesz wypróbować kilka 

różnych nazw, aby znaleźć taką, która jest dostępna. 

5. Wybierz projekt szablonu i kliknij Kontynuuj. Jeśli nie podobają Ci się te, które są dostępne, pamiętaj, 

że dzięki niektórym umiejętnościom HTML możesz zmienić kod, aby uzyskać bardziej odpowiedni 

projekt. 

6. Kliknij przycisk Rozpocznij publikowanie, aby rozpocząć korzystanie z nowego bloga. 

Publikowanie na swoim blogu 

Blogger zapewnia interfejs, z którego można publikować wpisy. W razie potrzeby przejdź do witryny 

Blogger i zaloguj się. Możesz kliknąć pole Zapamiętaj mnie, aby nie trzeba było logować się za każdym 

razem, gdy wchodzisz na blogger.com. Możesz mieć wiele blogów na tym samym koncie użytkownika 

w Bloggerze, więc kiedy się zalogujesz, musisz wybrać blog, na którym chcesz publikować, nawet jeśli 

masz tylko jeden blog. Wykonaj następujące kroki, aby utworzyć nowy post: 

1. Wybierz swojego bloga. 

2. Kliknij przycisk Utwórz nowy post. 

3. Wpisz tytuł. 

4. Wpisz tekst wpisu. 

Jeśli chcesz pogrubić jakiś tekst, kliknij i przeciągnij, aby go podświetlić. Kliknij przycisk B i kod HTML, 

który tworzy pogrubiony tekst jest wstawiany. Możesz także pochylić tekst i wprowadzić wcięcie. 

5. Zdecyduj, co chcesz zrobić ze swoim postem: 

• Aby zapisać ten post i wrócić do niego później, kliknij przycisk Zapisz jako wersję roboczą. 

• Aby opublikować wpis na swoim blogu, kliknij przycisk Opublikuj post. 

Wpis pojawi się na Twoim blogu. 

Dodawanie linków 

Blogger ma wbudowane narzędzie, które pozwala tworzyć linki w swoich postach. Wykonaj 

następujące kroki, aby dodać link: 

1. Wybierz tekst, który ma być klikalny. 

2. Kliknij ikonę Wstaw łącze (wygląda jak mała kula ziemska z łańcuchem na górze). Zostanie otwarte 

okno dialogowe Wprowadź adres URL. 

3. Wprowadź adres URL witryny, do której chcesz utworzyć link. Pamiętaj, aby podać adres http: // 

przed adresem. 

4. Kliknij OK. HTML, który tworzy link, jest dodawany do twojego wpisu. 

Dodawanie zdjęć 

Blogger nie zezwala na publikowanie zdjęć na swoim serwerze, dlatego musisz umieścić je online w 

innym miejscu. Na przykład możesz umieścić swój obraz na własnej stronie internetowej lub skorzystać 



z usługi fotograficznej, takiej jak Flickr (www.flickr.com) lub BloggerBot (www.hello.com), aby 

opublikować swoje zdjęcia w Internecie. Niektóre z tych usług, takie jak Flickr, zmieniają rozmiar zdjęć 

za Ciebie. Zanotuj adres URL, pod którym publikujesz swoje zdjęcia, abyś mógł podać link do nich na 

swoim blogu. Użytkownicy systemu Windows mogą pobrać oprogramowanie BloggerBot Hello na 

swoje komputery i używać swoich nazw użytkowników Blogger do przesyłania zdjęć za darmo. 

Włączanie komentarzy 

Blogger pozwala ci na komentowanie Twojego bloga, ale możesz chcieć zmienić niektóre ustawienia. 

Wykonaj następujące kroki po zalogowaniu się na konto, aby zaktualizować ustawienia komentarzy: 

1. Wybierz blog, nad którym chcesz pracować. 

2. Kliknij kartę Ustawienia, a następnie kliknij link Komentarze. Pojawi się strona ustawień komentarzy. 

3. Wybierz, aby pokazać lub ukryć komentarze. Jeśli zdecydujesz się ukryć komentarze w swojej 

witrynie, nie będą one wyświetlane, ale nie zostaną usunięte. Aby wyświetlić wszystkie komentarze, 

wybierz opcję Pokaż. 

4. Wybierz jedną z następujących trzech opcji w sekcji Kto może komentować? Lista rozwijana: 

- Każdy: każdy użytkownik bloga może komentować. 

- Tylko zarejestrowani użytkownicy: tylko członkowie usługi Blogger mogą komentować. (Czytelnicy 

mogą zarejestrować się bezpłatnie). 

- Tylko członkowie tego bloga: jeśli dodasz członków do swojego bloga, tylko oni będą mogli publikować 

komentarze. 

5. Wybierz zachowanie przyszłych postów z rozwijanej listy Domyślne dla postów. Opcja Nowe posty 

mają komentarze włącza komentarze w przyszłości. 

6. Jeśli chcesz wiedzieć, kiedy ktoś opublikuje komentarz na Twoim blogu, wpisz swój adres e-mail w 

polu Adres powiadomienia o komentarzu 

7. Kliknij przycisk Zapisz ustawienia. Blogger ponownie ładuje stronę z widocznym przyciskiem Publikuj. 

8. Kliknij przycisk Opublikuj ponownie, aby aktywować te zmiany ustawień. Twój następny post ma 

włączone komentarze. 

Dodanie innego autora 

Blogger pozwala mieć więcej niż jednego autora bloga. Możesz użyć tej funkcji do tworzenia blogów 

współpracujących lub pozwolić bloggerowi gości na prowadzenie Twojego bloga przez tydzień. 

Wykonaj następujące kroki, aby dodać kolejnego współpracownika (Blogger nazywa ich członkami 

zespołu) do swojego bloga Blogger: 

1. Zaloguj się i wybierz blog, do którego chcesz dodać nowego autora. 

2. Kliknij kartę Ustawienia, a następnie kliknij link Członkowie. 

3. Kliknij Dodaj członków zespołu. Możesz dodać maksymalnie trzech nowych członków jednocześnie. 

Aby je dodać, wprowadź jednego nowego członka w polu obok opcji Nowy użytkownik. 

4. Jeśli chcesz dołączyć wiadomość do tego e-maila, wpisz swoją wiadomość w polu Wiadomość. 



5. Kliknij przycisk Zapisz ustawienia. Blogger wysyła zaproszenia do nowych członków zespołu z linkiem, 

który pozwala im założyć konto Blogger lub połączyć istniejące konto Blogger ze swoim blogiem. 



Przejęcie kontroli dzięki niezależnemu oprogramowaniu blogowemu 

Tu skupiam się na instalacji i korzystaniu z niezależnego oprogramowania blogowego - to znaczy 

oprogramowania blogowego, które umieszczasz na własnym serwerze i konfigurujesz sam. Chociaż 

przeszkody techniczne są znacznie większe niż w przypadku większości hostowanych rozwiązań 

blogowych, użycie niezależnego rozwiązania zapewnia większą elastyczność. Blogerzy, którzy decydują 

się na korzystanie z niezależnego oprogramowania blogowego, to zazwyczaj osoby posiadające bardzo 

silne umiejętności techniczne w zakresie tworzenia witryn internetowych, programowania lub 

projektowania graficznego, lub osoby mające dostęp do osób posiadających te umiejętności. Ze 

względu na stopień złożoności takich pakietów oprogramowania wielu blogerów rozważa korzystanie 

z nich jako znak prestiżu - rodzaj cyfrowej karty telefonicznej, która pokazuje umiejętności i know-how. 

Dotyczy to zwłaszcza blogów, które zostały dodatkowo dostosowane za pomocą dodatkowego 

programowania i funkcjonalności. Korzystanie z niezależnego oprogramowania blogowego jest trudne, 

ale naprawdę doświadczeni blogerzy wybierają to rozwiązanie, więc wiesz, że wybierasz się na coś 

dobrego, idąc tą drogą. Przejdź do rozdziału 4, aby dowiedzieć się, jak ustalić, czy hostowane lub 

niezależne oprogramowanie blogowe lepiej spełnia Twoje potrzeby. 

Niezależne oprogramowanie blogowe 

Podobnie jak w przypadku hostowanych rozwiązań blogowych, możesz wybierać spośród wielu opcji. 

Większość tych pakietów oprogramowania obejmuje: 

* Instrukcje dotyczące nabywania i instalowania oprogramowania na serwerze sieci Web 

* Wskazówki dotyczące wymagań technicznych serwera 

* Instrukcja obsługi 

Przejrzyj wszystkie te dokumenty, oceniając różne pakiety oprogramowania. Jeśli jesteś ograniczony 

przez pewien zestaw możliwości serwera lub nie możesz zawrzeć głowy w instrukcjach instalacji, pakiet 

oprogramowania może nie być dla Ciebie! Dostępnych jest wiele niezależnych programów blogowych; 

Można by wymieniać dalej dla stron. Aby szybko blogować, firmy, które omawiam w poniższych 

sekcjach, to firmy o bardzo mocnych pakietach oprogramowania, konkurencyjnych cenach i solidnym 

zestawie funkcji. 

Wybór funkcjonalności 

Dobre blogi mają kilka ważnych wspólnych cech, których należy szukać w każdym niezależnym 

oprogramowaniu do blogowania, które rozważasz (a także w rozwiązaniach hostowanych). Niezależnie 

od rozwiązania, które zdecydujesz się zastosować, upewnij się, że masz dostęp do następujących 

technologii, nawet jeśli nie planujesz ich od razu używać. Jeśli Twój blog odniesie sukces, bez wątpienia 

zechcesz dodać niektóre z tych funkcji. 

* Kategorie: Jednym z najlepszych sposobów, aby pomóc czytelnikom uzyskać informacje, które 

najbardziej ich interesują, jest kategoryzowanie treści. Jeśli często publikujesz posty, zezwalasz wielu 

autorom lub omawiasz wiele tematów, znajdziesz kategorie niezbędne. Przykład skategoryzowanego 

bloga można znaleźć na blogu Micro Persuasion Steve'a Rubela (www.micropersuasion.com). Steve 

pisze o wpływie blogów i dziennikarstwa na public relations i przypisuje każdemu postowi kategorię, 

taką jak Dziennikarstwo obywatelskie, marketing i bezpłatne porady. Zarchiwizowane wpisy można 

następnie sortować i czytać według kategorii, a nie chronologicznie. 

RSS: Większość blogów - i coraz częściej wiele witryn z regularnie aktualizowanymi treściami - zapewnia 

kanał RSS dla czytelników. Kanał RSS to plik oparty na XML, który tworzy krótkie podsumowania 



każdego wpisu opublikowanego na Twoim blogu. Kanał RSS wypycha Twoje treści na strony z 

agregacjami blogów i pozwala na: 

- Wybierane przez strony internetowe, które syndykują treść bloga 

- Ciągnięty przez inne dzienniki sieciowe lub inne strony internetowe 

- Wyświetlane przez oprogramowanie czytnika grup dyskusyjnych 

* Blogrolls / linki: Utworzenie listy linków do blogów, które regularnie czytasz, lub blogroll, jest 

uważane za dobrą formę i sposób na uczestnictwo jako członek blogosfery. Niektóre niezależne 

oprogramowanie blogowe zapewnia narzędzie do budowania blogroll; inne umożliwiają samodzielną 

edycję szablonów i kodowanie. Jeśli wybierzesz pakiet oprogramowania blogowego, który wymaga 

napisania kodu HTML w celu utworzenia listy linków, zapoznaj się z rozdziałem 4, aby uzyskać 

informacje na temat pędzla HTML. 

* Komentarze: Poszukaj niezależnego oprogramowania blogowego, które nie tylko pozwala na 

komentarze, ale pozwala na ich śledzenie, aby nadążyć za tym, co mówią ludzie. 

Wyróżniasz swojego bloga od popularnej witryny sieci Web z komentarzami. To dialog, interakcja, 

która sprawia, że blogi są ekscytujące i wyjątkowe - i są ważnymi sposobami dla twoich czytelników, 

aby dać ci informacje i krytykę. Czytelnicy mogą komentować Bovine Bugle Stonyfield Farm 

(www.stonyfield. Com / weblog / BovineBugle). 

ExpressionEngine pMachine 

ExpressionEngine (www.pmachine.com/expressionengine/) jest najnowszym z dwóch rozwiązań 

blogowych pMachine i zawiera imponujący zestaw funkcji, w tym: 

* Wiele blogów. 

* Kategorie, komentarze i szablony. 

* Wielu autorów. Każdy autor może mieć inny poziom dostępu do systemu. Niektórzy ludzie mogą 

pisać, ale nie publikować; inni mogą edytować lub usuwać treści. 

* Wyszukiwarka. 

* System kontroli wersji. Śledzi zmiany w kodzie i pozwala na to cofnięcie, jeśli coś stanie się szalone. 

* Wbudowana lista mailingowa. Wyślij e-maile do swoich członków. 

* Możliwość fotografowania. Przesyłaj i zmieniaj rozmiar zdjęć oraz twórz miniatury. Najbardziej 

ekscytujące w ExpressionEngine jest to, że można go w pełni dostosować - w swoim blogu możesz 

tworzyć pola dla każdego rodzaju tworzonych treści i używać szablonów do kontrolowania sposobu 

wyświetlania treści na stronie. ExpressionEngine prowadzi twojego bloga z bazy danych, więc zmiany, 

które wprowadzisz w projekcie w przyszłości, powrócą do twoich archiwów.  

ExpressionEngine 1.2 jest napisany w PHP i korzysta z bazy danych MySQL. Aby z niego korzystać, 

musisz mieć serwer z obsługą XML, PHP w wersji 4.1 lub nowszej oraz MySQL w wersji 3.23.32 lub 

nowszej. Licencja komercyjna na ExpressionEngine wynosi 199 USD; organizacje non-profit mogą kupić 

niekomercyjne licencje za 149 USD. Możesz pobrać, zainstalować i przetestować bezpłatną 14-dniową 

wersję próbną ExpressionEngine. Jeśli ExpressionEngine jest czymś więcej niż potrzebujesz, spójrz na 

inną ofertę blogów pMachine, pMachine Pro (www.pmachine.com/pmachinepro/). pMachine może 

również zainstalować ExpressionEngine za 50 USD. 



Movable Type Six Apart 

Movable Type (www.movabletype.org) jest prawdopodobnie najbardziej znanym dostępnym obecnie 

niezależnym rozwiązaniem do blogowania. Jego twórcy, mąż i żona Benjamin i Mena Trott, napisali 

pierwszą wersję oprogramowania w 2001 roku. Było to jedno z pierwszych dostępnych niezależnych 

rozwiązań oprogramowania blogowego i świetnie spełnia wymagania funkcjonalne blogerów. 

Funkcje typu ruchomego obejmują: 

* Komentarze i kategorie. 

* Wyszukiwarka. 

* Wielu autorów, szablony i wiele blogów. Możesz przypisać autorom bloga różne poziomy uprawnień 

i kontrolować, którzy autorzy mogą edytować lub publikować na blogu. 

* Miniaturki z przesłanych zdjęć. 

* Publikuj swojego bloga dynamicznie (gdy odwiedzający poprosi o stronę) lub statycznie (kiedy wpis 

na blogu zostanie napisany). 

* Możliwość wtyczek. Ponieważ Movable Type był używany przez tak wielu technicznie skłonnych 

blogerów, możesz dodać sporo wtyczek do swojej instalacji Movable Type, aby zwiększyć 

funkcjonalność. Na przykład wtyczka MT Blacklist umożliwia zablokowanie korzystania z niektórych 

adresów URL lub określonych adresów IP w komentarzach na blogu, co ogranicza spam w 

komentarzach. Kolejna popularna wtyczka, NowPlaying, umożliwia wyświetlanie nazwy utworów, 

których aktualnie słuchasz w iTunes. Dowiedz się więcej o dostępnych wtyczkach na www.mt-

plugins.org. 

Movable Type 3.1 może być uruchamiany na kilku systemach operacyjnych, ale wymaga, aby Twój 

serwer WWW pozwalał na uruchamianie skryptów CGI i zainstalowanie Perla 5.004_04 lub lepszego. 

Typ ruchomy ma kilka opcji cenowych, ale w celach komercyjnych koszty wahają się od 199,95 USD do 

1 299,95 USD w zależności od liczby użytkowników. Pakiet 199,95 USD zawiera nieograniczoną liczbę 

dzienników sieciowych i pięciu użytkowników. 

Organizacje non-profit mogą uzyskać podobny pakiet oprogramowania za 49,95 USD. Bez względu na 

to, jakiego pakietu ostatecznie potrzebujesz, możesz zacząć od bezpłatnego korzystania z ograniczonej 

wersji oprogramowania. Six Apart może również za opłatą zainstalować Movable Type na serwerze 

sieciowym. 

Inne niezależne rozwiązania oprogramowania blogów 

Możesz znaleźć kilka innych dobrych niezależnych rozwiązań do blogowania. Wiele z nich jest 

skierowanych do bardzo technicznego użytkownika i nie są dobrymi rozwiązaniami, chyba że jesteś 

dość kompetentnym programistą lub nie możesz pracować z kimś, kto jest. Na tym poziomie niektóre 

z tych systemów są również świetnymi narzędziami do zarządzania treścią i można ich używać do całych 

witryn internetowych, a nie tylko blogów. Niezależnie od tego, jakie rozwiązanie wybierzesz, musisz 

mieć świadomość, że zaangażowanie w niezależne oprogramowanie blogowe zapewnia Twojemu 

blogowi dodatkową elastyczność teraz iw przyszłości, nawet jeśli nie wiesz, co Twój blog ma osiągnąć 

za dwa lata. Pamiętaj też, że chociaż możesz zmieniać platformy - a większość rozwiązań 

programowych oferuje opcję przenoszenia z innych głównych rozwiązań oprogramowania blogowego 

- zazwyczaj jest to ogromny problem. Zrób listę wszystkich funkcji, o których wiesz, że potrzebujesz, 



które mogą być potrzebne, i tych, które Twoim zdaniem mogą być świetne, ale w tej chwili nie wydają 

się realistyczne. Wybór odpowiedniej platformy oszczędza teraz czas i pieniądze. 

Zakładanie niezależnego bloga 

Czy jesteś gotowy na wyzwanie? Instalowanie i dostosowywanie niezależnego rozwiązania blogowego 

nie jest zadaniem dla osób o słabych nerwach. Używam ExpressionEngine pMachine jako mojego 

przykładu, ale jeśli wybierzesz inne niezależne rozwiązanie blogowe, nadal możesz znaleźć informacje 

tutaj przydatne, ponieważ wiele z tych pakietów oprogramowania działa podobnie. Jeśli jeszcze tego 

nie zrobiłeś, uzyskaj hosting i nazwę domeny, której będziesz używać na swoim blogu. Upewnij się, że 

wybrany hosting jest zgodny z oprogramowaniem blogowym, którego chcesz używać!  

Zakup ExpressionEngine 

Pierwszym krokiem w tym procesie jest zakup odpowiedniej licencji na oprogramowanie 

ExpressionEngine od pMachine. 

1. Odwiedź www.pmachine.com i przejdź do sklepu pMachine. Wybierz ExpressionEngine z listy 

dostępnych produktów. 

2. pMachine prosi o podanie ilości licencji, które chcesz kupić. Licencje te dotyczą oddzielnych instalacji 

oprogramowania, a nie liczby użytkowników lub blogów, które planujesz uruchomić z jedną kopią 

oprogramowania, więc są szanse, że potrzebujesz tylko jednej licencji. 

3. Postępuj zgodnie z procedurą witryny internetowej dotyczącą rejestracji i zakupu licencji (y). Licencja 

ExpressionEngine to dożywotnia licencja na korzystanie z oprogramowania. Dokonując zakupu, masz 

dostęp do forów pomocy technicznej i przyszłych aktualizacji oprogramowania. Różni się to znacznie 

od sposobu, w jaki większość producentów oprogramowania zarabia pieniądze, i oznacza, że nie 

poniosą dodatkowych kosztów oprogramowania. 

Instalowanie ExpressionEngine 

Po zakupie licencji ExpressionEngine musisz pobrać oprogramowanie, a następnie zainstalować je na 

swoim serwerze internetowym. Najlepszą częścią instalacji niezależnego pakietu oprogramowania 

blogów jest to, że trzeba to zrobić tylko raz. Jeśli nigdy nie korzystałeś z FTP lub protokołu przesyłania 

plików, aby przenosić pliki na serwer internetowy i z niego, ten proces będzie dla ciebie mylący. 

Ściąganie 

Aby rozpocząć, pobierz oprogramowanie ze strony internetowej pMachine. Podczas procesu zakupu 

pMachine powinien wysłać Ci adres URL lub w inny sposób uzyskać dostęp do lokalizacji, w której 

możesz pobrać oprogramowanie. Będziesz także potrzebował nazwy użytkownika i hasła, które 

utworzyłeś przy zakupie licencji. Kliknięcie obszaru pobierania znajdującego się na pasku nawigacyjnym 

powinno wymagać zalogowania się, a następnie zapewnienia dostępu do oprogramowania. Po 

kliknięciu, aby pobrać oprogramowanie, przeglądarka powinna zapytać, co chcesz zrobić z pobieranym 

plikiem. Jeśli masz taką opcję, zapisz plik na pulpicie, aby można go było łatwo znaleźć po zakończeniu 

pobierania. 

Rozpakowywanie 

ExpressionEngine jest skompresowany lub skompresowany do celów pobierania. Oznacza to, że nie 

musisz pobierać wielu plików osobno, a także pomaga zmniejszyć rozmiar pliku. Aby użyć plików, 

musisz rozpakować lub rozpakować pobrany plik. Na większości komputerów z systemem Windows 

można rozpakować skompresowane pliki, klikając je dwukrotnie. Jeśli nie masz takiej możliwości na 



swoim komputerze, odwiedź www.stuffit.com. Program StuffIt umożliwia kompresowanie i 

nieskompresowanie plików i jest dostępny dla komputerów Macintosh, PC i Linux. Możesz kupić wersję 

Standard lub Deluxe, ale bezpłatna wersja próbna StuffIt Expander wystarczy, aby rozpakować plik 

ExpressionEngine. Po zainstalowaniu StuffIt Expander kliknij dwukrotnie spakowany plik 

ExpressionEngine i rozpakuj zawartość na pulpit. Rezultatem będzie folder zawierający całe 

oprogramowanie i instrukcje instalacji niezbędne do zainstalowania ExpressionEngine na serwerze 

WWW. 

Uzyskiwanie instrukcji instalacji 

Po utworzeniu folderu zawartości ExpressionEngine na komputerze otwórz go i poszukaj pliku 

readme.txt. Ten plik wyjaśnia, gdzie można znaleźć dokumentację i instrukcje instalacji w folderze i 

online. Wszystkie najnowsze dokumentacje i instrukcje instalacji ExpressionEngine można znaleźć w 

Internecie na stronie www.pmachine.com/expressionengine/docs/. 

Instalowanie 

Skorzystaj z dostarczonych instrukcji, aby faktycznie zainstalować oprogramowanie na swoim serwerze 

internetowym. Może być konieczne skontaktowanie się z osobą lub wsparciem technicznym serwera 

WWW w celu zebrania wszystkich potrzebnych informacji. 

Na pewno potrzebujesz programu FTP, aby przesłać pliki na komputer. Instrukcje ExpressionEngine 

wspominają kilka, a wszystkie można pobrać, odwiedzając download.com i wyszukując. W systemie 

Windows rozważ użycie WS_FTP, który pozwala łatwo ustawić uprawnienia do plików. W przypadku 

komputerów Macintosh rozważ Transmit. Przeczytaj więcej o WS_FTP na www.ws-ftp.com i Transmit 

na www.panic.com/transmit. 

Nawigacja ExpressionEngine 

Z mocą i elastycznością wiąże się złożoność; wszystkie niezależne oprogramowanie blogowe ma 

wyraźną krzywą uczenia się, a ExpressionEngine nie jest wyjątkiem. Na początku przejrzyj te ważne 

pojęcia, aby uczynić system nieco bardziej zrozumiałym. 

Kaskadowe arkusze stylów 

CSS, czyli Cascading Style Sheets, jest sercem prawdziwie elastycznego środowiska blogowego. Jeśli nie 

znasz tego bardzo wydajnego narzędzia do projektowania, układu i dostosowywania stron 

internetowych, zastanów się nad zakupem doskonałych książek CSS dostępnych obecnie na rynku. Za 

każdym razem, gdy inwestujesz w naukę tej technologii, Twój blog staje się lepszy. Szukasz dobrej 

książki CSS?. Kaskadowe arkusze stylów służą do konfigurowaWykonują coś takiego 

1. Tworzysz styl, który sprawia, że wszystkie nagłówki 30-punktowy Kurier. 

2. Stosujesz ten styl do każdego nagłówka, tworząc spójne wrażenia projektowe. Co więcej, dodajesz 

ten styl do pojedynczego dokumentu zwanego arkuszem stylów. 

3. Kiedy zdecydujesz, że nagłówki naprawdę muszą mieć 20-punktowy tekst Arial, aktualizujesz arkusz 

stylów zamiast edytować każdą stronę witryny w celu zmiany kodu. 

Blogi tak dobrze wykorzystują arkusze stylów, ponieważ format jest tak regulowany - każdy post 

zawiera nagłówek, fragment tekstu, może link lub cytat i komentarze. Ta regularność treści oznacza, 

że korzystanie z CSS opłaca się, gdy trzeba przeprojektować swojego bloga - zmień arkusz stylów i 

ładnie siedzisz. Podobnie jak większość programów do blogowania, ExpressionEngine używa arkuszy 

stylów do zbudowania twojego bloga i możesz po prostu edytować ten arkusz stylów, aby dostosować 



projekt. Aby przejrzeć arkusz stylów utworzony podczas instalacji ExpressionEngine, zaloguj się i 

wykonaj następujące kroki: 

1. Kliknij kartę Szablony. 

2. Kliknij grupę szablonów blogów. Zostanie otwarta lista szablonów. 

3. Kliknij link Edytuj obok pliku weblog-css. 

Zostanie otwarta strona edycji szablonu. Możesz edytować arkusz stylów tutaj lub skopiować i wkleić 

kod arkusza stylów w dowolnym edytorze tekstu (takim jak Notatnik), aby wprowadzić zmiany. 

Szablony 

Szablony nie są nową koncepcją. Prawdopodobnie kiedyś ich używałeś. Szablony są przydatne, gdy 

masz wielokrotnie używany dokument, zmieniając tylko niektóre elementy za każdym razem, gdy go 

używasz. Większość firmowego papieru firmowego zawiera u góry logo lub jakiś znak identyfikacyjny i 

nadrukowany adres. Korzystając z niego, dodajesz adres osoby, do której wysyłasz list, pozdrowienia i 

tekst faktycznego listu. Jest to szablon - niektóre elementy są zawsze takie same i nigdy się nie 

zmieniają, a niektóre elementy zmieniają się przy każdym użyciu papeterii. Większość witryn sieci Web 

jest projektowanych przy użyciu szablonów, a korzystanie z nich jest uważane za dobrą formę 

zapewniającą spójne wrażenia użytkownika. Podobnie jak w przypadku CSS, blogi bardzo dobrze 

nadają się do szablonów, ponieważ treść jest tak spójna. ExpressionEngine zawiera szablony dla 

następujących typów stron, zorganizowane w grupy. 

Szablony blogów 

* Miesięczna strona archiwum: Wyświetla wszystkie posty z danego miesiąca 

* Strona archiwum kategorii: Wyświetla listę wszystkich wpisów dla danej kategorii 

* Szablon komentarzy: formatuje układ pozostawionych przez czytelników komentarzy w Twojej 

witrynie 

* Kilka szablonów kanałów RSS: konfiguruje zawartość, którą chcesz uwzględnić w kanałach RSS. 

* Strona Trackback: formatuje informacje Trackback dla każdego wejścia  bloga  

* Arkusz stylów: kontroluje układ i wygląd każdego elementu bloga 

* Strona główna: określa strony odwiedzane przez użytkowników po przybyciu szablonów 

członkowskich 

* Strona profilu członka 

Wyszukaj szablony 

* Strona wyszukiwania: Kontroluje układ prostych i zaawansowanych formularzy wyszukiwania 

* Strona wyników wyszukiwania: formatuje wyniki zwrócone podczas wyszukiwania 

* Arkusz stylów strony wyszukiwania: Steruje układem i wyglądem wyszukiwania elementy strony 

Nie musisz używać każdego szablonu i możesz dodać więcej, ale są to dobre miejsca, w których możesz 

dostosować ExpressionEngine do swojego bloga. Najlepszym miejscem na rozpoczęcie jest edycja 

samego szablonu weblog_css; ten szablon kontroluje większość stylów układu i projektu. Kolejnym 

najważniejszym szablonem do dostosowania jest szablon indeksu lub strona główna bloga. Oba są 



częścią grupy blogów szablonów. Możesz edytować dowolną z istniejących stron szablonu, logując się 

do EE i wykonując następujące kroki: 

1. Kliknij kartę Szablony. 

2. Kliknij grupę szablonów zawierającą szablon, który chcesz edytować. 

Po otwarciu listy szablonów kliknij link Edytuj obok nazwy szablonu. Zostanie otwarta strona edycji 

szablonu. Możesz go edytować tutaj lub skopiować i wkleić kod HTML do dowolnego edytora tekstu . 

W tym przykładzie otworzyłem szablon indeksu, ale możesz użyć te same kroki, aby otworzyć dowolny 

szablon. ExpressionEngine 1.2 umożliwia zapisywanie szablonów jako plików na serwerze sieci Web, a 

następnie pobieranie ich za pomocą programu FTP, dzięki czemu można edytować je za pomocą 

dowolnego edytora tekstu lub projektu internetowego (takiego jak Macromedia Dreamweaver). 

Bazy danych 

Wszystkie arkusze stylów i szablony na świecie byłyby bezużyteczne bez bazy danych, której 

ExpressionEngine używa do tworzenia bloga. Baza danych to szkielet, który łączy arkusz stylów, 

szablony i treść bloga w spójną witrynę sieci Web - i zapewnia system produkcyjny, który umożliwia 

edycję szablonów, arkusza stylów i treści. utworzyłeś bazę danych, która kontroluje twojego bloga. Aby 

zmienić ogólne ustawienia konfiguracji, zaloguj się do ExpressionEngine i kliknij kartę Administrator. 

Sekcja Preferencje systemowe pozwala kontrolować ustawienia bazy danych na poziomie makr. 

Praca ze swoim blogiem EE 

Po zainstalowaniu ExpressionEngine tworzony jest blog. Zanim przejdziesz do dostosowywania 

szablonów i arkuszy stylów, możesz użyć tego domyślnego bloga, aby zrozumieć możliwości 

ExpressionEngine. Najlepsze miejsce na start? Utwórz kilka nowych postów na swoim blogu, a 

następnie wyświetl wynikowe strony utworzone przez EE. 

Dodawanie wpisu 

Czy jesteś gotowy, aby opublikować na swoim blogu? Zaloguj się do ExpressionEngine i kliknij kartę 

Publikuj. To, co widzisz, to domyślna strona z wpisami na blogu. W razie potrzeby możesz dostosować 

lub nawet dodać więcej pól, odwiedzając narzędzia znajdujące się na karcie Administrator i postępując 

zgodnie z instrukcjami w Podręczniku użytkownika. Aby opublikować post na swoim blogu, wykonaj 

następujące kroki: 

1. Nadaj tytuł swojemu blogowi. To jest jedyne wymagane pole w blogu. Możesz pozostawić pole Tytuł 

URL puste. ExpressionEngine generuje tytuł adresu URL, który jest używany w pełnym adresie wpisu 

blogu, na podstawie informacji w polu Tytuł. 

2. Napisz krótkie streszczenie wpisu. Użyj podsumowania, aby wzbudzić zainteresowanie czytelników 

i zachęcić ich do przeczytania więcej. Wielu blogerów nie zawraca sobie głowy podsumowaniem. Inni 

blogerzy wyświetlają podsumowanie tylko na pierwszej stronie swojego bloga i każą czytelnikom 

kliknąć, aby uzyskać pełny post. 

3. Wypełnij następujące pola: 

- Treść: Zawiera większość postów na blogu. W większości przypadków nie kontynuujesz wypełniania 

pola Rozszerzone, ale wpisujesz cały wpis w polu Treść. Twój post na blogu odzwierciedla odstępy 

używane w polu Treść. Chcesz pominąć wiersz i rozpocząć nowy akapit? Użyj klawisza Enter, tak jak w 

edytorze tekstu; nie trzeba wstawiać odstępów za pomocą tagów HTML. 



-Rozszerzone: To pole jest przeznaczone na sytuacje, gdy masz bardzo długi wpis na blogu i nie chcesz, 

aby cały wpis był wyświetlany na stronie głównej bloga. Tekst umieszczony w polu Rozszerzony jest 

widoczny tylko dla użytkowników, którzy klikną łącze bezpośrednie. Najlepszym sposobem, aby poczuć 

się na tym polu, jest wypróbowanie go! 

- Trackbacki: użyj tego pola, aby podać Trackback URL z bloga innej osoby, który cytujesz w swoim 

wpisie. Kiedy publikujesz swój wpis, ExpressionEngine używa informacji Trackback, aby powiadomić 

wydawcę bloga, że poleciłeś jego blog. Bardziej szczegółowo omawiam Trackbacki w rozdziale 11. Nie 

musisz używać Trackbacków, ale są one łatwym sposobem na tworzenie linków z innych blogów bez 

dużej ilości pracy z Twojej strony. 

- Status wpisu: określa, czy treść jest widoczna na blogu, czy tylko wprowadzona do systemu 

produkcyjnego. Ustaw status zgłoszenia na Otwarty, a Twój wpis zostanie opublikowany na blogu po 

jego przesłaniu. Wybierz Zamknięty, a ExpressionEngine zapisuje wpis, abyś mógł do niego wrócić 

później. 

- Autor: Zwykle pole to odzwierciedla nazwisko osoby, która jest aktualnie zalogowana w systemie. Jest 

to najbardziej przydatne w przypadku blogów z wieloma autorami. 

-Data: określa datę i godzinę opublikowania tego wpisu. Ustaw datę i godzinę do punktu w przyszłości 

i ExpressionEngine wstrzymuje wpis do blogu do tego czasu. Data i godzina są generowane od 

momentu rozpoczęcia publikowania, więc jeśli chcesz, aby opublikowano ją od razu, nie musisz 

wprowadzać żadnych zmian. 

-Data ważności: informuje ExpressionEngine, kiedy należy usunąć post z bloga. Większość blogerów 

robi to tylko w rzadkich przypadkach i tam nie musisz ustawiać daty, jeśli nie chcesz, aby Twój post 

wygasł. 

- Data ważności komentarza: Ustaw datę usunięcia komentarzy blog w pewnym momencie w 

przyszłości. Znowu jest to rzadko wykonywane. Komentarze mogą zwykle żyć na blogu na zawsze, a ty 

nie musisz wcale ustawiać daty ważności. 

4. W obszarze Opcje dokonaj pewnych wyborów dotyczących zachowania tego wpisu na blogu. 

Przyklejone wpisy zawsze pozostają na szczycie grupy postów na blogu i są przydatne w ogłoszeniach, 

które chcesz mieć pewność, że wszyscy zobaczą. Uwaga: tutaj możesz wyłączyć komentarze do 

poszczególnych wpisów na blogu. Na ryc. 6-8 postanowiłem zezwolić na komentarze w tym blogu. Po 

opublikowaniu wpisu na blogu ExpressionEngine daje możliwość pingowania lub powiadamiania 

witryn agregujących blogi, że opublikowałeś coś nowego na swoim blogu. Możesz wybrać witryny do 

pingowania w sekcji Witryny do pingowania przed opublikowaniem posta. 

5. Wybierz kategorię dla tego ogłoszenia. Domyślna instalacja ExpressionEngine zapewnia trzy 

kategorie do wyboru: blogowanie, wiadomości i osobiste. Dostosowując EE, możesz zmienić lub usunąć 

te kategorie lub dodać więcej. Wybierz dowolny z nich, aby umieścić ten wpis w kategorii. 

6. Przejdź z powrotem na górę strony i kliknij przycisk Prześlij. Właśnie opublikowałeś swój pierwszy 

wpis na blogu! Nie zapomnij zobaczyć, jak to wygląda na blogu, klikając link Mój blog na górze okna 

ExpressionEngine.  

Edycja wpisu 

Teraz, gdy wiesz, jak opublikować nowy wpis, być może zastanawiasz się nad powrotem w celu dodania 

treści lub wprowadzenia poprawek. Możesz edytować stare wpisy w dowolnym momencie, ale rozważ 



wskazanie, kiedy dokonujesz korekty, aby czytelnicy zrozumieli, dlaczego dokonałeś edycji. Aby 

edytować istniejący wpis, zaloguj się do ExpressionEngine i wykonaj następujące kroki: 

1. Kliknij kartę Edycja. Najnowsze wpisy są wyświetlane w malejącej kolejności dat. Jeśli Twój wpis 

został opublikowany niedawno, prawdopodobnie znajdziesz go u góry listy. 

2. Po znalezieniu wpisu, który chcesz edytować, kliknij link Edytuj obok tytułu. ExpressionEngine 

otwiera wpis do edycji. 

3. Wprowadź zmiany lub poprawki, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj, aby zmiany były widoczne 

na blogu. 

Dodawanie zdjęć 

Po utworzeniu zdjęć gotowych do użycia w sieci możesz użyć ExpressionEngine, aby przesłać je do 

swojego posta na blogu. Zaloguj się do ExpressionEngine i otwórz istniejący wpis na blogu lub 

rozpocznij nowy, a następnie wykonaj następujące kroki, aby przesłać obraz: 

1. Kliknij łącze Przesyłanie pliku w polu Przyciski formatowania. Zostanie otwarte okno Przesyłanie 

pliku. 

2. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć obraz na komputerze. Zostanie otwarte okno dialogowe  

3. Wybierz obraz i kliknij Otwórz. Ponownie pojawi się okno Przesyłanie pliku. 

4. Kliknij przycisk Prześlij. ExpressionEngine przesyła wybrany plik na Twój serwer internetowy. 

5. Wybierz typ pliku i lokalizację. Jeśli chcesz, aby obraz wyświetlał się w Twoim blogu, wybierz 

Osadzony w pozycji jako typ pliku, a następnie wybierz, które pole ma zawierać obraz. 

6. Wybierz, czy zmienić rozmiar obrazu, czy kliknij łącze Zamknij okno. Możesz zmienić rozmiar obrazu, 

aby utworzyć miniaturę właśnie wybranego przesłanego obrazu , ale nie jest to konieczne. 

ExpressionEngine tworzy kod HTML, aby wyświetlić obraz i wstawia ten kod w polu wybranym w kroku 

5. Jeśli zobaczysz coś takiego, ExpressionEngine pomyślnie dodał HTML do twojego wejścia: 

<img src = ”{filedir_1} logo.gif” border = ”0” alt = ”image” 

name = ”image” width = ”197” height = ”83” border = ”0” /> 

Jeśli chcesz przenieść obraz, zaznacz cały fragment kodu, aby go nie rozbić. 

7. Kliknij Prześlij lub Aktualizuj, aby opublikować swój wpis na blogu. Podczas przeglądania postów na 

blogu zobaczysz obraz. Możesz użyć funkcji przesyłania plików, aby przesłać wszystkie rodzaje 

dokumentów, nie tylko obrazy. Na przykład możesz przesłać plik PDF, dokument Microsoft Word lub 

dowolny inny plik cyfrowy. ExpressionEngine rozpoznaje, że plik nie jest obrazem i wstawia go jako 

łącze zamiast używać znacznika HTML do wyświetlania obrazów. 

Dodawanie kategorii 

Wcześniej wspomniałem, że możesz dodawać kategorie do swojego bloga w ExpressionEngine. Możesz 

także dodać podkategorie. Na przykład, jeśli utworzyłeś blog z kategorią Książki, możesz dalej podzielić 

tę kategorię, tworząc podkategorie Fikcja i Non-Fiction. Aby utworzyć nową kategorię lub edytować 

nazwę istniejącej kategorii, zaloguj się do ExpressionEngine, a następnie wykonaj następujące kroki: 



1. Kliknij kartę Administrator, a następnie link Zarządzanie kategorią w kolumnie Administracja 

blogiem. Ponieważ ExpressionEngine pozwala na posiadanie wielu blogów, kategorie dla każdego z 

nich są podzielone na grupy. Domyślny dziennik internetowy korzysta z domyślnej grupy kategorii. 

2. Kliknij link Dodaj / Edytuj kategorie, aby wyświetlić listę bieżących kategorii w grupie. 

3. Aby dodać nową kategorię, kliknij link Utwórz nową kategorię w prawym górnym rogu strony. 

ExpressionEngine otwiera stronę nowej kategorii. 

4. Nadaj nazwę swojej kategorii. Możesz podać opis i obraz, ale nie są one konieczne do działania bloga. 

5. Jeśli chcesz, aby ta kategoria była podkategorią już istniejącej wybierz kategorię nadrzędną z menu 

rozwijanego. 

6. Kliknij przycisk Prześlij. 

ExpressionEngine powoduje powrót do listy bieżących kategorii dla Grupa. Za pomocą strzałek w górę 

i w dół można zmienić kolejność wyświetlania kategorii - wpływa to na kolejność listy na stronach 

publikowania wpisów. 

Dodawanie członka 

Jeśli Twój blog zawiera opinie wielu autorów lub jeśli chcesz zezwolić edytorowi na dostęp do systemu 

produkcyjnego ExpressionEngine, musisz dodać nowego członka do systemu. Aby to zrobić, zaloguj się 

do ExpressionEngine i wykonaj następujące kroki: 

1. Kliknij kartę Administrator i poszukaj łącza Rejestracja nowego członka w kolumnie Członkowie i 

grupy. 

2. Wypełnij pola nazwy użytkownika, hasła, potwierdzenia hasła, nazwy ekranowej i adresu e-mail. 

Wszystkie te pola są wymagane. Zanotuj pola nazwy użytkownika i hasła dla własnych rekordów. 

3. Wybierz przypisanie do grupy członków. ExpressionEngine pozwala skonfigurować różne poziomy 

dostępu do systemu tworzenia blogów i zapewnia pewne domyślne poziomy do wyboru. Członkowie 

mogą tworzyć nowe posty na blogu, ale nie mogą edytować szablonów ani zmieniać ustawień 

administracyjnych. Superadministratorzy mają dostęp do wszystkiego. 

4. Kliknij przycisk Prześlij. Nie zapomnij powiadomić swojego nowego członka o swojej nazwie 

użytkownika i haśle oraz adresie URL systemu produkcyjnego, aby przyczynić się do bloga! 



Zrozumieć odbiorców 

Przygotowując bloga do uruchomienia, omawiasz projekt, treść i kto to napisze. Ale dzień po premierze 

skup się na innym pytaniu: kto na to patrzy? Powinieneś mieć system raportowania ruchu od 

pierwszego dnia - szczególnie jeśli planujesz uruchomić z fanfarami lub jednoczesną reklamą bloga. 

Dostępne narzędzia są różnorodne i różnorakie - nie możesz używać każdego rozwiązania na swoim 

blogu. W zależności od natężenia ruchu różne narzędzia mogą być mniej lub bardziej pomocne. W tym 

rozdziale przedstawiono pojęcia związane z analizą ruchu w sieci. Odkrywasz różne oprogramowanie 

lub narzędzia ruchu sieciowego. Na koniec dostajesz porady, co zrobić z tymi wszystkimi informacjami 

- zamieniając liczby w działania. 

Zrozumienie liczb ruchu w witrynie internetowej 

Kiedy patrzysz na wyniki dowolnego narzędzia ruchu sieciowego, musisz w pełni zrozumieć warunki 

używane do krojenia i tworzenia statystyk. Trzy pomiary są powszechnie kojarzone z ruchem w 

witrynie: trafienia, strony i odwiedziny. Każda z nich ma swoje ukryte pułapki i zastosowania, a żadna 

z nich nie jest pewnym sposobem na porównanie swojej witryny z inną. Większość, ale nie wszystkie, 

narzędzia do pomiaru statystyk dają wszystkie trzy liczby. Wykorzystywanie trafień liczby odwiedzin w 

witrynie internetowej jest zawsze duża, ale w zasadzie nie ma ona znaczenia i może nawet wprowadzać 

w błąd tych, którzy tak naprawdę nie rozumieją, co jest mierzone. Oto dlaczego: gdy ktoś przegląda 

jedną stronę w Twojej witrynie, jego przeglądarka faktycznie wysyła kilka żądań do serwera WWW. 

Przeglądarka prosi o każdy element, który musi mieć, aby wyświetlić stronę: HTML, zewnętrzne arkusze 

stylów, zewnętrzne pliki JavaScript i każdy unikalny obraz. W przypadku podstawowego bloga 

elementy mogą się szybko sumować. Większość blogów ma logo, obraz tła, obraz używany do 

rozmieszczania treści, a czasem graficzny pasek nawigacyjny lub graficzny baner reklamowy. Serwer 

liczy również pliki Flash, pliki audio i wideo, a nawet niekompletne lub błędne żądania sieciowe (na 

przykład brakujące pliki). Trafienia są czasem myląco nazywane „odsłonami strony”, ale nie są 

stronami. Każda strona internetowa ma inną liczbę wyników; nie ma średniej. Nawet prosta, czysta i 

wyraźna strona główna Google rejestruje dwa wyświetlenia (a czasem trzy) podczas przeglądania. Jeśli 

tworzysz strony internetowe tak, aby powodowały mniej wyświetleń, ładują się one średnio szybciej. 

Przeglądarki przesyłają mniej oddzielnych żądań do serwera WWW, a serwer poświęca mniej czasu na 

odpowiadanie na nowe żądania. Trafienia były wczesną jednostką miary w Internecie, ponieważ były 

łatwe do policzenia. Wypadły z łaski, ponieważ bardzo łatwo nimi manipulować. Na przykład, jeśli 

chcesz zwiększyć liczbę wyświetleń witryny, po prostu dodaj więcej stron do swoich stron. Lub 

przekształć obrazy, które podajesz, w wiele plików - użytkownik nie zauważy różnicy, ale komputer 

zlicza każdy plik osobno w miarę, jak jest wyświetlany. Zwiększanie liczby hitów jest bardzo łatwe bez 

zdobywania większej liczby czytelników ani nawet wyświetlania większej liczby stron. Masz również 

wyższe koszty przepustowości i wolniejszą stronę, ale mówienie, że w zeszłym miesiącu miałeś milion 

odsłon, jest fajne. Ostatecznie działania są łatwe do policzenia, ale niewiele mówią o twoich 

czytelnikach. 

Przewracać strony 

Strony, zwane także odsłonami, są nieco trudniejsze do oszacowania, ale są bardziej znaczącymi 

wskaźnikami rzeczywistej wartości witryny i sukcesu niż trafienia. Strona to pojedynczy dokument 

HTML Web postrzegany przez użytkownika końcowego, z wyłączeniem formatów plików innych niż 

HTML, takich jak dokumenty PDF lub Microsoft Word. Gdy wywołujesz stronę główną Google, Yahoo! 

Lub The Washington Post, przeglądarka wyświetla stronę lub widok strony. Wyświetlenia strony są 

przydatnymi informacjami. Prawdopodobnie nie obchodzi Cię, ile razy Twoje logo było wyświetlane, 



ale obchodzi Cię, ile razy była strona O nas. W przypadku większości witryn internetowych wysoki 

wskaźnik wyświetleń strony wskazuje na pewien stopień popularności wśród czytelników. 

Jednak, podobnie jak w przypadku wszystkich pomiarów ruchu w sieci, wyświetlenia stron mogą 

wprowadzać w błąd. Na przykład użycie ramek HTML powoduje zwiększenie liczby stron, wyświetlając 

odwiedzającym trzy strony jednocześnie w różnych sekcjach jednego okna przeglądarki.  

Wiedzieć, kto odwiedza 

Najbardziej aktualne i prawidłowe numery ruchu to odwiedziny i unikalni użytkownicy. Oba są 

związane z możliwością rozróżnienia między różnymi osobami korzystającymi z Twojej witryny w tym 

samym czasie, i dlatego pomiary są nieco, powiem, niewyraźne. To brzmi jak wizyta - jedna osoba 

przychodzi do Twojej witryny i przegląda niektóre strony. Unikalny użytkownik oznacza, że możesz 

stwierdzić, czy osoba, która obecnie ogląda Twoją witrynę, różni się od tej, która przyszła dziś rano. 

Wizyta jest zwykle uważana za jedno lub więcej wyświetleń strony unikalnego użytkownika 

oddzielonego godziną od innych wyświetleń strony. Jeśli Twój największy fan sprawdza Twojego bloga 

co 30 minut od pracy, pojawia się to jako pojedyncza, 8-godzinna wizyta. Jeśli ktoś zacznie czytać 

Twojego bloga, odejdzie na kolację, a następnie wróci, by dokończyć, to dwie wizyty jednego 

wyjątkowego użytkownika. Wizyta jest zwykle mierzona przez ustawienie przez serwer sieciowy pliku 

cookie przy pierwszym otwarciu witryny, a następnie śledzenie tego pliku cookie, gdy czytelnik 

przegląda różne strony w witrynie. Nie jest to całkowicie niezawodne: niektóre osoby wyłączają pliki 

cookie. Pliki cookie to informacje przechowywane na twoim komputerze, które pozwalają stronom 

internetowym zapamiętać coś o tobie, na przykład nazwę użytkownika. Po wyłączeniu plików cookie 

ten sam użytkownik przeglądający pięć różnych stron wygląda raczej na pięć odwiedzin niż na jedną. 

Liczby odwiedzin i niepowtarzalnych użytkowników mogą być również wypaczone przez sieci, takie jak 

te w szkołach i bibliotekach, które używają tych samych informacji identyfikacyjnych dla każdego 

komputera. Na przykład klasa uczniów, którzy patrzą na Twojego bloga w tym samym czasie, może 

wydawać się, że pochodzi z tego samego połączenia internetowego, i jest to zgłaszane jako pojedyncza 

wizyta (dziwna, na którą składało się 30 wizyt na stronie głównej w tym samym czasie. . .). Czy liczba 

unikatowych użytkowników nie zostanie zgłoszona lub zawyżona? Tak, prawdopodobnie. Różne blogi, 

z różnymi użytkownikami (wykształcenie, firmy, prasa, fanatycy prywatności), mają różne problemy ze 

śledzeniem ruchu do rozwiązania. Każda strona cierpi z powodu tej niedokładności. Możesz podjąć 

kroki w celu zmniejszenia tej niepewności, prosząc użytkowników o zarejestrowanie się lub 

wymaganie, aby użytkownicy zezwolili na pliki cookie, ale wysokie wymagania zwykle zniechęcają 

czytelników. Ostatecznie przypomina trochę zasadę niepewności Heisenberga: możesz dokładnie 

wiedzieć, ile wyświetleń ma Twoja witryna, ale nie ile osób ją ogląda. A jeśli podejmiesz kroki w celu 

wymuszenia dokładniejszego liczenia, prawdopodobnie stracisz niektórych użytkowników. 

Odczytywanie plików dziennika 

Jeśli masz własne rozwiązanie hostingowe, masz dostęp do plików dziennika. Plik dziennika to po 

prostu zapis każdego trafienia zarejestrowanego przez serwer WWW. Są surową, niefiltrowaną bazą, z 

której korzysta większość narzędzi ruchu w witrynie do wyświetlania raportów o ruchu. Będę tu 

szczery: niewielu blogerów przegląda swoje surowe pliki dziennika. Jednak wiedza na temat zawartych 

w nich informacji jest pomocna, abyś wiedział, co możesz uzyskać z narzędzi ruchu. Oto przykład 

Apache Combined Log Format (httpd.apache.org/docs/logs.html#combined). Nie każdy plik dziennika 

ma taką samą strukturę, ale może dać ci dobry obraz typowego pliku. 

213.245.147.28 - - [28/Nov/2004:17:39:42 -0500] “GET 

/whatwedo.html HTTP/1.1” 200 2487 



“http://www.hopstudios.com/” “Mozilla/4.0 

(compatible; MSIE 6.0; Windows 98)” 

83.67.20.193 - - [28/Nov/2004:17:58:23 -0500] “GET 

/nep/column/surfersISOthis.html HTTP/1.1” 200 

83088 

“http://www.mamma.com/Mamma?&query=jib+jab+lyrics” 

“Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 

5.1)” 

66.196.91.116 - - [28/Nov/2004:18:02:42 -0500] “GET 

/gallery/22.html HTTP/1.0” 304 - “-” “Mozilla/5.0 

(compatible; Yahoo! Slurp)” 

68.100.211.202 - - [28/Nov/2004:18:32:01 -0500] “GET 

/brokenlink HTTP/1.1” 404 1641 “-” “Mozilla/4.0 

(compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)” 

38.144.36.16 - - [28/Nov/2004:18:04:53 -0500] “GET 

/nep/five/index.rdf HTTP/1.1” 304 - “-” 

“Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 

5.1; SV1 

Na poniższej liście rozkładam elementy pliku: 

* Adres IP: początkowy zestaw czterech liczb oddzielonych kropkami to adres IP odwiedzającego - 

unikalny numer związany z komputerem łączącym się z Internetem. Narzędzia drogowe mogą 

wyszukać tę liczbę, aby dowiedzieć się, czy komputer z nią korzysta w .com, .edu czy w sieci 

międzynarodowej. 

* Data: W nawiasach [] znajduje się data. Możesz zobaczyć, w który dzień tygodnia lub o której godzinie 

mają miejsce Twoje skoki ruchu. Możesz użyć tych informacji, aby podejmować strategiczne decyzje 

dotyczące publikowania wpisów, gdy Twój blog jest najbardziej zajęty - i przeprowadzania modyfikacji 

witryny, gdy wszystko działa najwolniej. 

* URL strony: między pierwszym zestawem cudzysłowu znajduje się URL żądanej strony zawarty między 

warunkami GET i HTTP. Narzędzie ruchu określa, czy żądanie dotyczy strony, czy tylko działania i jaka 

treść ma zostać z powrotem wyświetlona. 

* Kod odpowiedzi serwera: następnie pojawia się liczba wskazująca odpowiedź komputera na żądanie. 

„200” oznacza „prawidłowo oddałem dane”. 404 oznacza „Nie mogłem znaleźć danych do oddania”, 

co jest poważnym błędem. Wszelkie 404 odpowiedzi oznaczają, że ktoś próbował skorzystać z linku lub 

poprosić o stronę, której tam nie było. Pozbycie się wszystkich 404 jest niemożliwe, ale można je 

zminimalizować, naprawiając uszkodzone linki i zachęcając inne witryny do aktualizacji lub naprawy 



nieprawidłowych linków, a jeśli zobaczysz stronę, która jest często żądana, ale nie istnieje - rozważ 

utworzenie takiej strony! 

* Rozmiar pliku: Kolejna liczba to rozmiar zwróconego pliku. Mniejsze pliki są pobierane szybciej. 

* URL strony odsyłającej: w drugim zestawie znaków cudzysłowu znajdziesz, co to jest, szczerze 

mówiąc, najciekawszy bit danych w twoich plikach dziennika: strona z  której pochodzi żądanie, 

nazywane jest polecającym. Strona odsyłająca może być inną stroną w Twojej witrynie, inną witryną z 

linkiem do Ciebie lub wyszukiwarką, która zwróciła Twoją stronę w jej wynikach. Analizując to, co 

szefowie stron nazywają Twoimi poleceniami, możesz powiedzieć, kto wysyła Ci ruch i jakie 

wyszukiwane hasła powodują najwięcej kliknięć. Nie możesz jednak powiedzieć, które witryny 

zawierają linki do Ciebie ani jakie warunki wyszukiwania sprawiają, że Twoja witryna się wyświetla - 

dowiadujesz się o tym tylko wtedy, gdy ktoś klika link. 

* User Agent: po poleceniu pojawia się User .User, czyli nazwa programu żądającego strony. Ta 

informacja jest przydatna, ponieważ informuje, z jakich przeglądarek ludzie korzystają do przeglądania 

Twojego bloga. Możesz skoncentrować swoje testy i funkcje na tych przeglądarkach. Ale uważaj, że ta 

statystyka nie staje się samospełniającą się przepowiednią. Jeśli na swoim blogu nie widzisz wielu 

użytkowników komputerów Mac z Safari, być może nie działa dla nich - a jeśli naprawisz swoją witrynę, 

możesz zaobserwować wzrost wykorzystania. 

Poświęć zbyt dużo czasu na przeglądanie swoich plików dziennika, a będziesz ślepy, ale sprawdzanie 

co jakiś czas może przyciągać wzrok. Mogą pojawić się pewne niespodzianki: nietypowe przeglądarki 

używane przez większą liczbę osób, niż się spodziewałeś, żądania strony dotyczące starych treści, duży 

ruch z kraju, w którym Twoje produkty nie są sprzedawane. Jest to szeroki i różnorodny Internet, 

dlatego powinieneś odpowiednio zaprojektować i napisać swojego bloga. 

Wdrażanie narzędzi ruchu 

Nawet średnio dobrze przeczytany blog może każdego dnia wygenerować 10 000 nowych wierszy w 

pliku dziennika. Aby zachować rozsądek, rozważ użycie narzędzia do monitorowania ruchu w witrynie 

w celu interpretacji plików dziennika. Możesz użyć trzech możliwych źródeł narzędzi ruchu: 

wbudowanych narzędzi, które są częścią oprogramowania do blogowania, którego już używasz, 

oprogramowania zainstalowanego na twoim serwerze internetowym oraz kodu zaimplementowanego 

w JavaScript, który śledzi twoje statystyki na narzędziu hostowanym przez Internet 

Wbudowane narzędzia 

Kilka aplikacji do blogowania zaimplementowało narzędzia do śledzenia ruchu w ramach swoich 

interfejsów administracyjnych. Większość tych usług jest ograniczona i prawdopodobnie zwiększy Twój 

apetyt na bardziej szczegółowe informacje. 

TypePad 

Popularne hostowane oprogramowanie do blogowania TypePad śledzi niektóre statystyki strony: 

podstawowe dane o tym, ile wyświetleń (lub czy to strony? Nie jest jasne.), Które kiedykolwiek 

wyświetliłeś i ile dziennie; i niezgrabny sposób, aby zobaczyć ostatnie 20 lub 40 odniesień, ale nie ma 

sposobu, aby dowiedzieć się, które witryny są Twoimi najlepszymi generatorami ruchu. 

ExpressionEngine 



Jeśli korzystasz z niezależnego oprogramowania blogowego ExpressionEngine, dostępne są niektóre 

wbudowane statystyki witryny, w tym ograniczone dane o odwiedzonych szablonach, odsyłacze do 

Twojej witryny i całkowitej liczby odwiedzających 

Narzędzia zainstalowane lokalnie 

Jeśli masz skonfigurowanego bloga na własnym serwerze internetowym lub kupiłeś hosting, pomyśl o 

zainstalowaniu narzędzia do śledzenia ruchu. Te pakiety są najbardziej niezawodnym dostępnym 

oprogramowaniem do śledzenia i pozwalają zachować kontrolę nad tym, kto ma dostęp do plików 

dziennika i statystyk. Wiele firm hostingowych wbudowało program śledzący w pakiet hostingowy, 

więc sprawdź, czy już go masz. 

Webalizer 

Hosty z systemem Unix często mają preinstalowany Webalizer, i jest to bardzo funkcjonalny program - 

i darmowy. Webalizer generuje raporty co miesiąc, dzieli liczby dalej, aby pokazać codzienne i godzinne 

użycie, najczęściej używane adresy URL, najlepsze strony wejściowe, najlepsze strony wyjściowe, 

najlepsze referencje, najlepsze ciągi wyszukiwania i numery krajów. Ostatnia znacząca aktualizacja do 

Webalizera miała miejsce w 2000 roku; od tego czasu wprowadzono kilka poprawek. 

Urchin 

Innym często używanym narzędziem do obsługi ruchu jest Urchin, dostępny dla serwerów Windows i 

Unix lub jako usługa internetowa. Istnieją zarówno wersje bezpłatne, jak i płatne. Darmowa wersja 

Urchin jest bardzo spękana. Wersja płatna jest satysfakcjonująco solidna. Ani hostowany, ani 

instalowalny pakiet nie jest tani. Urchin On Demand, usługa internetowa, kosztuje 495 USD 

miesięcznie. Oprogramowanie Urchin kosztuje 895 USD. Najnowsza wersja oprogramowania Urchin 

oferuje śledzenie odwiedzających, wsparcie dla śledzenia Flash 

AWStats 

AWStats to narzędzie do statystyki oparte na Perlu, dostępne za darmo. Działa na dowolnej platformie, 

ale działa wolniej niż Webalizer. Plusem jest to, że wciąż jest w fazie rozwoju i oferuje wiele funkcji 

niedostępnych gdzie indziej, w tym śledzenie trafień robotów i pająków, długości odwiedzin w witrynie 

oraz rozmiary ekranu monitora. Zakładając, że Twoja witryna nie musi obsługiwać zillionów wierszy 

plików dziennika, to narzędzie jest dobrym wyborem. Analizuje także dzienniki FTP i poczty. AWStats 

jest używany przez Gawker.com.Możesz pobrać oprogramowanie ze strony awstats.sourceforge.net. 

WebTrends 

Na serwerach Windows Windows WebTrends jest popularnym rozwiązaniem programowym. 

Doskonale odwzorowuje ścieżkę, którą odwiedzający odwiedzają Twoją witrynę i wyniki odwiedzin w 

sieci. WebTrends jest idealny, jeśli chcesz mierzyć wpływ finansowy i działania odwiedzających witrynę, 

a nie tylko gromadzić ogólne liczby opisujące ruch w sieci. Wersja bezpłatna nie jest dostępna, ale cena, 

jeśli masz mniej niż 1 milion wyświetleń strony rocznie, wynosi 495 USD. WebTrends zaczął także 

oferować internetowe rozwiązanie na żądanie. Koszty różnią się w zależności od wielkości ruchu w 

witrynie. Witryna WebTrends oferuje interaktywną wycieczkę z przewodnikiem, która prezentuje 

mocno graficzny interfejs i jest dostępna pod adresem www.webtrends.com. 

Narzędzia internetowe 

Niezależnie od konfiguracji blogów zawsze możesz korzystać z internetowego narzędzia do śledzenia 

ruchu. Umieszczasz mały fragment kodu JavaScript na każdej stronie w witrynie, która następnie 



raportuje aktywność z powrotem do usługi, z której korzystasz. Ponieważ te narzędzia wymagają 

uruchomienia JavaScript, nie są tak kompleksowe w rejestrowaniu każdej wizyty i nie mają możliwości 

śledzenia plików innych niż HTML, takich jak pliki PDF i obrazy. Z drugiej strony możesz śledzić 

informacje za pomocą JavaScript, które po prostu nie są dostępne w plikach dziennika, w tym rozmiar 

monitora, zgodność z DHTML, stan wtyczki i inne. 

Licznik witryny 

Gawker używa również licznika internetowego z Site Meter (www.sitemeter.com). Korzystając z więcej 

niż jednego oprogramowania śledzącego, pracownicy Gawker mogą łatwiej wykryć rozbieżności w 

statystykach strony. Bezpłatne usługi Site Meter zapewniają podstawowe informacje o wizytach i 

odwiedzających, typach przeglądarek i odsyłających adresach URL. Jest stale aktualizowany, gdy ludzie 

odwiedzają witrynę. W zamian Gawker musi wyświetlać stosunkowo dyskretną grafikę miernika 

witryny na każdej stronie witryny. Dziwnie kolorowe narzędzia Site Meter i zaśmiecony interfejs 

witryny niestety nie są tak atrakcyjne 

Jako użytkownik Site Meter masz możliwość upublicznienia swoich statystyk. Wiele blogów podjęło się 

upublicznienia swoich statystyk; jeśli próbujesz przyciągnąć reklamy i mieć dobry ruch, rozważ 

upublicznienie tych statystyk. W przypadku większości blogów nie ma sensu upubliczniać tych 

informacji. 

Brawenet 

Liczniki są tylko jednym z narzędzi internetowych oferowanych przez Bravenet - oferuje również 

hosting, ogłoszenia, czat, wyszukiwanie witryn i wiele innych (ale nie oprogramowanie bloga, niestety). 

Wszystko to jest bezpłatne, przynajmniej dla podstawowego poziomu usług. Bravenet oferuje jedną 

statystykę, która nie zawsze jest dostępna w innym miejscu: użytkownicy po raz pierwszy i 

powracający. Chociaż jest to liczba podejrzana, która przekracza te same limity, co inne narzędzia do 

liczenia odwiedzających, nadal miło jest obserwować zmiany w czasie.  

StatCounter 

Najładniejszą rzeczą w StatCounter, lepszą niż przejrzysty interfejs i prosta rejestracja, jest to, że nie 

trzeba wyświetlać łącza do StatCounter, nawet w przypadku darmowego pakietu. Jest to również 

bardzo solidna usługa w cenie, której nie da się pokonać. StatCounter dzieli twoich obecnych 

unikalnych, powracających i powtarzających się odwiedzających, a także śledzi statystyki dotyczące 

przeglądarki, rozdzielczości, systemu operacyjnego, kraju, wyszukiwarki, słowa kluczowego, linku 

odsyłającego i innych. Jedynym ograniczeniem tej usługi jest to, że musisz mieć mniej niż 250 000 

odsłon miesięcznie, aby uniknąć płacenia. Więcej ruchu niż to i musisz wyjść z portfela. Zarejestruj się 

w StatCounter na www.statcounter.com 

FastCounterPro 

Narzędzie ruchu w witrynie internetowej firmy Microsoft kosztuje 19,95 USD miesięcznie (o ile masz 

mniej niż 50 000 wyświetleń strony na miesiąc) i zapewnia statystyki dotyczące wszystkiego, od słów 

kluczowych, konwersji po ogólne dane dotyczące wyświetleń strony. Raporty do pobrania są w 

formacie CVS (łatwe do zaimportowania do programu Excel). FastCounterPro znajduje się na stronie 

www.microsoft.com/smallbusiness/products/online/fs/detail.mspx. 

HBX 

Jedno z bardziej zaawansowanych narzędzi internetowych, HBX (znane jako HitBox), oferuje 

niesamowity przekrój narzędzi, ale lepiej nadaje się do witryn, które wymagają dużych, złożonych 



analiz ruchu. Nigdzie na stronie internetowej nie wspomniano o kosztach. HBX znajduje się na stronie 

www.hbxondemand.com. 

Czego ci nie powiem 

Żaden z tych systemów ruchu nie zawiera szczegółowych informacji na temat osób odwiedzających 

witrynę. W szczególności nie będziesz znał: 

* Wieku 

* Płeci 

* Dochodu 

* Tytuł 

* Status zatrudnienia 

* Niezależnie od tego, czy są właścicielem, czy używają jednego z twoich produktów lub usług 

* Informacje kontaktowe 

Informacje demograficzne są ogólnie dostępne tylko wtedy, gdy są wymagane za pośrednictwem 

ankiety lub mechanizmu rejestracji. Blog rzadko wymaga rejestracji, a większość blogów pozwala 

nawet czytelnikom na pozostawienie anonimowych komentarzy. Nawet ankieta nie daje naprawdę 

wiarygodnych wyników, ponieważ nie wszyscy czytelnicy ją przyjmują i nie masz gwarancji, że 

powiedzą prawdę, jeśli tak zrobią. Pływanie w danych Celem gromadzenia danych jest posiadanie 

informacji o odbiorcach, możesz podejmować decyzje dotyczące zmiany, aktualizacji lub ulepszenia 

swojego bloga - możesz także dowiedzieć się, że zmiana nie jest koniecznie potrzebna. Analiza 

wszystkich danych dziennika może być trudna i nie wszystkie są przydatne, zwłaszcza gdy dopiero 

zaczynasz. Jednak ta lista daje pewne wyobrażenie o rodzajach pytań, których można użyć statystyk, 

aby znaleźć odpowiedzi na: 

* Które strony generują największy ruch? To chyba najważniejsze pytanie, a czasem odpowiedzi są 

zaskakujące! Trzymać śledzenie stron o dużym natężeniu ruchu w czasie, aby dowiedzieć się, jakie 

treści są najbardziej atrakcyjne dla czytelników. 

* Z jakich stron ludzie wychodzą? Są to zwykle strony wyjścia i chociaż nie możesz powstrzymać ludzi 

przed wyjściem (i irytujesz ich, jeśli spróbujesz), możesz zauważyć problemy lub wzorce, które możesz 

rozwiązać. Jest to w najlepszym razie niedokładna nauka, więc nie zapominaj, że możesz zapytać 

czytelników, dlaczego odchodzą, a nie ryzykować. Oczywiście każdy czytelnik w końcu odchodzi, więc 

nie wyświetlaj tych liczb zbyt negatywnie. Niektóre wyjścia są pożądanymi rezultatami! Czytelnicy 

mogą klikać interesujące linki, które podałeś. Dołączając dodatkowy kod HTML do swoich linków, 

możesz upewnić się, że linki zewnętrzne otwierają się w nowym oknie przeglądarki, ale niewiele 

blogów to robi. 

* Czy bloguję w dniach i czasach, kiedy większość osób odwiedza moją witrynę? Najpierw rano może 

być najłatwiej blogować, ale jeśli szczyt ruchu przypada po południu, powinieneś mieć w tym czasie 

coś świeżego. Wiele narzędzi oprogramowania do blogowania pozwala tworzyć posty, które są 

publikowane w określonym czasie, dzięki czemu można łatwo dostosować harmonogram publikacji 

przy znacznej zmianie harmonogramu produkcji. 

* Czy moja witryna jest odwiedzana przez wszystkie przeglądarki i systemy operacyjne? O ile nie piszesz 

dla określonych odbiorców technicznych (na przykład blog hokeja miłośników Linuksa), powinieneś 

http://www.hbxondemand.com/


spodziewać się w statystykach szerokiego przekroju przeglądarek. Jeśli nie, Twoja witryna może nie 

wyświetlać się poprawnie w brakujących przeglądarkach. Pamiętaj, aby przetestować witrynę na 

różnych rodzajach komputerów, różnych przeglądarkach i różnych wersjach przeglądarek. Jeśli wszyscy 

w Twoim biurze mają ten sam komputer, spróbuj użyć komputerów w bibliotece, w Kinko, w pokoju 

lub szkole dziecka lub w domu sąsiada, aby uzyskać dostęp do bloga. 

* Jakie strony generują największy ruch? I jak możesz podziękować i zachęcić ich do kontynuowania? 

* Jakich słów wyszukiwania używają ludzie, aby znaleźć moją witrynę? Wyszukaj hasła jak ludzie 

odwiedzający Twoją witrynę mogą być świetnym wskaźnikiem popularnych tematów na blogach. Z 

drugiej strony możesz uzyskać dość ponurą wizję ludzkości - możesz uzyskać nieproporcjonalnie duży 

ruch, cytując Aleksandra Pope'a, mówiąc: „Nadzieja rodzi się wiecznie w ludzkiej piersi”. Oczywiście 

dane wyszukiwanych haseł nie są kompletnym obrazem - nie możesz powiedzieć, jakich słów używają 

ludzie, nie powodując wizyty w Twojej witrynie. Chociaż możesz skupić się na tematach, które wydają 

się przyciągać użytkowników z wyszukiwarek, możesz także dowiedzieć się, jakie logiczne, 

odpowiednie słowa wyszukiwania powinny przyciągać użytkowników, ale nie są. 

* Czy w moim ruchu są luki? Może to wskazywać na awarie serwerów lub problemy z infrastrukturą 

witryny. 

* Czy ruch w moim blogu rośnie? Chcesz widzieć regularny, rozsądny wzrost liczby czytelników. Jeśli 

twoje statystyki są w stagnacji, oznacza to, że coś idzie nie tak. Jeśli doświadczasz załamania, sprawdź, 

czy wykryłeś, co może być przyczyną. Największy winowajca publikuje rzadko - musisz dostarczyć 

wystarczającą ilość treści, aby strona nie wydawała się przestarzała i nagradzać powtarzającego się 

gościa czymś nowym. 



Dołączanie do blogosfery 

Jako bloger jesteś w dobrym towarzystwie. Blogerzy to inteligentna, oddana grupa, z których wielu jest 

zagorzałymi obrońcami formatu i medium. Jeśli chcesz się zaprzyjaźnić, a nie być wrogiem, poświęć 

kilka minut na poznanie historii blogów. Chcesz zaprzyjaźniać się w blogosferze, a nie szukać wrogów, 

dlatego ważne jest zrozumienie szumu wokół blogów. Wpływowi blogerzy znają ważne wydarzenia, 

które ukształtowały blogosferę taką, jaka istnieje dzisiaj. Możesz łatwiej znaleźć własne miejsce w 

blogosferze, jeśli wypełnisz tło. W tym rozdziale udzielam szczegółowych porad na temat czytania i 

uczestniczenia w rozmowach na blogu. Omawiam także kilka blogów, z których można dowiedzieć się 

wiele na temat tajników blogosfery i wiele materiałów historycznych, które ukształtowały ten dialog. 

Zrozumienie tego, co wydarzyło się w przeszłości, może pomóc ci w uczestnictwie bez krytyki za błędy 

w debiucie. 

Czyhaj i ucz się 

Do tej pory blogowanie było bardzo amerykańską działalnością. Dobrzy blogerzy istnieją na całym 

świecie, ale mnóstwo z nich jest w Stanach Zjednoczonych, od komentatorów politycznych po 

gimnazjalistów komunikujących się z przyjaciółmi. Rozpocznij swoje doświadczenie z blogosferą, czając 

się i ucząc. Lurking to stary termin internetowy (o ile Internet ma coś starego), który opisuje osoby, 

które czytają treści internetowe, ale nie biorą udziału w dyskusji ani nie ujawniają się. Pierwszymi 

czyhającymi byli ci, którzy jedynie czytali listy mailingowe, grupy dyskusyjne i fora, nie pisząc nigdy. 

Wiele lurkerów jest na głównych blogach. Czające się brzmi trochę złowieszczo, ale aktywność jest 

niczym innym. W rzeczywistości możesz uczyć się lin bez popełniania błędów, czając się. Zalecam, aby 

rozpocząć kampanię, aby stać się częścią blogosfery, będąc cichym czyhaczem, aby dowiedzieć się, jak 

działa ten format. Zacznij od wybrania kilku znanych blogów i ustal regularny harmonogram 

odwiedzania i czytania każdego postu oraz komentowania ich. Treść może być interesująca, ale nie 

zapominaj, że jesteś tam, aby: 

* Zobacz, jak, kiedy i dlaczego blogerzy decydują się na publikowanie postów na dany temat 

* Dowiedz się, jakie posty wywołują komentarze i dyskusje, a które po prostu znikają w tle 

* Kiedy i jak linki są używane do dodawania informacji lub rozszerzania dyskusji 

* Zwróć uwagę na popularne praktyki projektowania i układu, których możesz używać na swoim blogu 

* Zdobądź pomysły na pisanie stylów, narzędzi technicznych i tematów, które możesz zastosować na 

swoim blogu 

W tej fazie nauki kliknij każdy możliwy link. Zanotuj, kiedy czytelnicy chętnie dołączą adres e-mail lub 

adres URL w komentarzach. Zobacz, jak doświadczeni blogerzy radzą sobie z nieodpowiednimi 

komentarzami nie na temat. Możesz się wiele nauczyć, zauważając, jak często dobre posty na 

blogerach i ich długość też. Uświadom sobie, że aby nauczyć się lin, być może trzeba będzie czaić się 

na blogach, które niekoniecznie są działaniami biznesowymi lub marketingowymi. Rób notatki o 

praktykach, które Twoim zdaniem są przydatne, i tych, które w ogóle nie działają. Zastanów się, jak 

zastosować te praktyki w swoim blogu. Czy linkujesz do innych stron internetowych? Jak dokładnie 

przeskanujesz te strony przed blogowaniem na ich temat? Czy pozwolisz czytelnikom komentować 

każdy post? Kiedy możesz wyłączyć komentarze? Jaki jest najlepszy sposób radzenia sobie z korektami? 

Pamiętaj, że blogowanie jest bardzo młodym medium. Obserwując, w jaki sposób te pojęcia są 

praktykowane, dowiadujesz się, jak działa format, który nie istniał od bardzo długiego czasu, nawet 

jeśli składa się z pojedynczych osób w luźnej sieci, które niekoniecznie się ze sobą zgadzają. Nie 



wszystko, co czytasz, dotyczy Ciebie i Twojego bloga, ale obserwując, możesz dowiedzieć się, jak działa 

ten format - i to jest nieocenione. 

Wiedzieć, kiedy komentować 

Po spędzeniu czasu na czajeniu się, możesz dodać własny głos do miksu. Twój wkład w tworzenie 

własnego bloga jest ważny, ale interakcja z innymi blogerami jest równie ważna. Po dodaniu 

komentarza do wpisu stajesz się częścią dialogu. Możesz wyróżnić się inteligentnymi komentarzami, 

które przynoszą nowe punkty lub dodają nowe informacje. Lub możesz wyróżnić się jako flack, rażąco 

próbując zwiększyć ruch na swoim blogu lub stronie internetowej. Na pewno chcesz przyciągnąć 

czytelników do swojej witryny, ale musisz to zrobić, wzbudzając prawdziwe zainteresowanie, a nie 

używając prostego komunikatu reklamowego. Musisz stworzyć szum, pokazując swoją wiedzę i wiedzę 

oraz po prostu przyciągając uwagę ludzi tym, co masz do powiedzenia. Gdy komentujesz bloga innej 

osoby, zazwyczaj jest proszony o podanie adresu e-mail i / lub adresu URL, który jest następnie 

powiązany z Twoim imieniem i nazwiskiem. Możesz zobaczyć, jak wstawić adres wraz z komentarzem 

na blogu Micro Persuasion Steve'a Rubela na ryc. 8-1. Niech ten link będzie Twoją wizytówką - w 

komentarzu nie umieszczaj linków ani języka sprzedaży. O ile nie komentujesz własnego produktu, a 

może nawet wtedy, blogi innych ludzi nie są miejscem do rażących promocji sprzedaży. Jeśli chcesz 

zostać zaakceptowany w blogosferze, skoncentruj się na tworzeniu cennych treści. Linki do Twojego 

bloga, które zwiększają ruch, generują szum, a może przynoszą sprzedaż, pojawią się, ale tylko wtedy, 

gdy udowodnisz, że jesteś. Nie oszukuj się, będąc komplementarnym, aby uzyskać swoje imię i link na 

stronie znanego blogera. Mówiąc „Zgadzam się!” lub „Ładna strona” nie sprzyja rozmowie i nie 

wzbudza zainteresowania innych. 

Dołączanie do społeczności online 

Internet jest doskonałym źródłem informacji i mógłbym długo mówić o tym, jak zrewolucjonizował 

dostęp do informacji. Bardziej ekscytujące innowacje należą jednak do społeczności. 

Internet umożliwił dużym grupom osób odległych geograficznie zebranie się jako (mniej lub bardziej) 

funkcjonujące grupy społeczne, z nawykami, regułami i zwyczajami społecznymi. Niezależnie od 

osobistych zainteresowań lub problemów Internet prawdopodobnie zapewni zasoby do znalezienia 

innych, takich jak Ty, oraz mechanizmy dzielenia się i wspierania się nawzajem. Musisz mieć 

świadomość dwóch ważnych społeczności internetowych, jeśli planujesz prowadzić aktywnego bloga. 

MetaFilter i Slashdot to ogromne, ciągle zmieniające się internetowe dyskusje na każdy możliwy temat. 

Slashdot 

Slashdot mówi z przymrużeniem oka: „Wiadomości dla frajerów. Rzeczy, które mają znaczenie. ” 

Społeczność Slashdot, pokazana na rysunku 8-2, jest inteligentna, wysoce techniczna i zainteresowana 

światem. Użytkownicy tworzą całą treść. Użytkownicy Slashdot cały czas mówią o wszystkim, więc 

strona (www.slashdot.org) jest niesamowitą miarą tego, co jest w sieci. Oto jak działa Slashdot: 

1. Każdy może przesyłać historie redaktorom Slashdot. Możesz nawet przesłaćj historię anonimowo. 

2. Autorzy Slashdot przeglądają historie pod kątem aktualności, trafności i atrakcyjności dla odbiorców 

Slashdot. Niektóre są wybrane do użycia w Slashdot; wiele z nich zostało odrzuconych, całkiem sporo, 

ponieważ temat pojawił się już na Slashdot. 

3. Autor Slashdot publikuje historię. 

4. Czytelnicy zamieszczają komentarze, pytania i informacje uzupełniające do historii. Historia zwykle 

generuje wiele komentarzy. Widziałem historie z 50 komentarzami i inne z ponad 1000. 



5. Komentarze są moderowane. System moderacji jest jedną z naprawdę nowości w Slashdot. 

Moderatorzy wybierani są losowo spośród zarejestrowanych użytkowników i otrzymują określoną 

liczbę punktów. Podczas czytania komentarzy moderator wybiera przymiotnik, aby opisać komentarz: 

pouczający, zbędny, zabawny i tak dalej. Za każdym razem, gdy to robią, tracą punkt. Po wykorzystaniu 

punktów nie są już moderatorami, ale można ich ponownie wybrać. Komentarze są oceniane i 

wyświetlane z komentarzami wyższego rzędu na górze. System jest nieco bardziej złożony, ale 

powinien dać ci ogólny pomysł: rozmowa na Slashdot jest filtrowana poprzez przesyłanie artykułów od 

użytkowników, selekcję przez redaktorów, a następnie automoderację komentarzy przez społeczność. 

Rezultatem tego procesu jest ciągła rozmowa, w której użytkownicy są czasami moderatorami, czasami 

konsumentami, ale zawsze są świadomi poziomu dialogu wokół tematu. Strona zachowuje swój 

oryginalny „smak” Slashdot, ponieważ historie są wybierane przez redaktorów, którzy utrzymują 

pewien poziom dyskursu i kierunku. Slashdot nie przemawia do wszystkich, ale witryna cieszy się 

ogromną popularnością. Chociaż nie musisz przesyłać opowiadań ani komentarzy do Slashdot, od czasu 

do czasu melduj się i wypatruj wzmianek o Twojej firmie. Slashdot został stworzony przez Roba Maldę 

i grupę innych Slashdot Authors w 1997. Chociaż własność witryny kilkakrotnie zmieniała właściciela, 

Malda nadal jest głównym deweloperem witryny, a także jej edytorem. Nazwa Slashdot jest grą na 

ogólną niezręczność adresów URL - spróbuj głośno powiedzieć http://www.slashdot.org, aby zobaczyć, 

do czego zmierza Malda. Dzisiaj Slashdot obsługuje średnio 80 milionów stron miesięcznie, przy czym 

ruch w dni powszednie jest nieco większy niż w weekendy. Każdy może czytać Slashdot i publikować w 

Slashdot, ale tylko zarejestrowani użytkownicy mogą uczestniczyć w różnych funkcjach 

administracyjnych, które wpływają na treść redakcyjną witryny. Podstawowa rejestracja jest 

bezpłatna, a użytkownicy, którzy chcą surfować bez reklam, mogą opłacić subskrypcję. Co ciekawe, 

kwota, którą płacisz za subskrypcję, zależy od liczby odwiedzanych stron i nie stanowi zryczałtowanego 

okresu. Jedną interesującą funkcją Slashdot jest strona Hall of Fame. Śledzi między innymi najbardziej 

aktywne i najczęściej odwiedzane historie (niekoniecznie takie same). Możesz mieć stałą kontrolę nad 

rozmowami, zapewniając natychmiastową informację zwrotną na temat szumu technicznego. W 

połowie listopada 2004 r. Najbardziej aktywne historie dotyczyły głównie polityki: koncesja Kerry, 

aresztowanie Husseina, Fahrenheit 9/11. Dlaczego warto przejmować się Slashdotem? Wspomnij o 

ciekawej historii Slashdot, a twoja strona będzie zalewana przez odwiedzających. Pomyśl o Slashdot 

jako o wielkim świetle reflektorów, które można w dowolnym momencie skierować w twoją stronę, i 

pamiętaj, że użytkownicy Slashdot są zobowiązani do weryfikacji faktów, więc nie powstrzymują się od 

tego, co mówią. Łączenie się z historią Slashdot i wynikająca z niej liczba odwiedzających to dobra rzecz, 

ale serwery, które nie są przygotowane do obsługi obciążenia często dławią się i zawodzą - innymi 

słowy, Slashdotted 

MetaFilter 

MetaFilter (www.metafilter.com) to ogromny dziennik internetowy - dziennik internetowy każdego na 

świecie. Jest otwarty dla każdego, kto chce publikować posty na dowolny temat. Witryna istnieje w 

celu usuwania barier komunikacyjnych i zachęcania do interakcji. Cały pomysł polega na tym, że 

uczestnicy tworzą wspólną dyskusję, kształtowaną przez wspólne informacje i wzajemny szacunek. 

Komentarze są posortowane w dyskusjach: Możesz zacząć od oryginalnego postu i przeczytać 

odpowiedzi lub możesz przejść do środka dyskusji. Aby móc publikować, musisz się zarejestrować 

(bezpłatnie). Zostań członkiem wystarczająco długo, a faktycznie możesz publikować linki 

bezpośrednio na stronie głównej. MetaFilter ma gdzieś około 17 000 członków, 32 000 wątków 

dyskusyjnych i ponad 750 000 komentarzy. W połowie listopada 2004 r. Strona główna zawierała 

dyskusje na temat spadku wartości dolara amerykańskiego, rocznicy słynnej sprawy o morderstwo, 

narzędzi Apple iPod na PC i psychologii zjazdów. Chociaż witryna nie jest edytowana, witryna jest 

moderowana przez członków społeczności, a użytkownicy mogą utracić członkostwo z powodu 



nieprzyjemnych komentarzy. Matt Haughey, inżynier oprogramowania, założył MetaFilter w 1999 

roku. Witryna, odczuwa pewne rosnące bóle ze względu na swoją popularność i czasami musiała 

ograniczać nowe rejestracje, podczas gdy strona jest zmieniana, aby poradzić sobie z masą treści i 

działań, których doświadcza 

Narzędzia sieci społecznościowych 

Częściowo dlatego, że blogowanie jest formą nawiązywania kontaktów, a częściowo dlatego, że wiele 

blogerów jest prowadzonych przez innowatorów internetowych, wielu blogerów jest mocno 

zaangażowanych w sieci społecznościowe, takie jak LinkedIn, Audioscrobbler i Friendster. Celem tych 

witryn jest lepsze połączenie Cię z bieżącą grupą przyjaciół lub współpracowników i budowanie relacji 

między osobami o podobnych zainteresowaniach. Brzmi trochę jak sieć relacji nieodłącznie związana z 

blogami i blogami? Powinno! Bycie członkiem tych społeczności ma niematerialne korzyści, ale 

zdecydowanie pokazuje zrozumienie trendów  technologii nternetu , które mówią tylko o Tobie dobrze. 

Dodatkowo twoja dostępność za pośrednictwem tych mediów zachęca ciekawych blogerów i 

czytelników do bezpośredniego kontaktu. I oczywiście wciągnięcie się w rozmowy prowadzone w tych 

sieciach może generować szum i czytelnictwo na Twoim blogu. Nie wszystkie z tych sieci są dla Ciebie 

przydatne, ale zastanów się, jak możesz wykorzystać te sieci, aby zwiększyć wartość i funkcjonalność 

swojego bloga biznesowego. 

Audioscrobbler 

Audioscrobbler (www.audioscrobbler.com) zbiera informacje o muzyce, której słuchasz, a następnie 

dopasowuje twoje upodobania muzyczne do gustów innych użytkowników. Rezultatem jest lista 

zalecanej muzyki i kontaktów, z którymi możesz rozmawiać na forach i tworzyć grupy 

Friendster 

Friendster to narzędzie czysto społecznościowe zaprojektowane do łączenia grup przyjaciół i pozwala 

budować relacje z przyjaciółmi znajomych. Podstawową przesłanką jest to, że jest to narzędzie do 

nawiązywania znajomości, w którym osoby, z którymi się kontaktujesz, są już znane znajomym lub 

znajomym. To świetne narzędzie do nawiązywania kontaktów z młodymi, samotnymi ludźmi! 

LinkedIn 

LinkedIn (www.linkedin.com) to czysto profesjonalna sieć 1,4 miliona osób. Zarejestruj się i podaj 

podstawowe informacje o sobie, a następnie podaj swój Rolodex do systemu. Jeśli masz 

niezarejestrowanych współpracowników, możesz ich zaprosić. Użyj systemu, aby wyszukać osoby i 

organizacje, z którymi chcesz się skontaktować. Na przykład, jeśli chcesz skontaktować się z 

dyrektorem generalnym firmy w celu nawiązania relacji biznesowej, wyszukaj nazwisko tej osoby. Jeśli 

CEO jest w systemie, LinkedIn poinformuje Cię, ile kontaktów masz wspólnych, lub prześledzisz trasę z 

kontaktów, kontaktów kontaktów, a tym samym do CEO. Cały system oparty jest na poleceniach, więc 

są duże szanse na nawiązanie połączenia z potencjalnym partnerem biznesowym.  

Tying Up Loose Ends 

W tej sekcji zebrałem kilka drobnych informacji, które nie są łatwe do kategoryzacji, ale mimo to są 

ciekawymi aspektami kultury blogów. Na pewno napotkasz memy blogowe lub wirusowe pomysły 

podczas czytania blogów. W rzeczywistości uczestnictwo w blogu mem może być dobrym sposobem 

na stanie się członkiem blogosfery. Żaden bloger warty swojej soli nie powinien przegapić niesamowitej 

usługi świadczonej przez Technorati - używaj jej do śledzenia fraz i adresów URL w blogosferze. 

Blog memy 



Memy na blogach to trendy, w których blogerzy świadomie wybierają udział. Niektórzy opowiadają 

dowcipy, inni są niejasni, inni po prostu dla zabawy. Zdefiniowany przez Webstera mem to „pomysł, 

zachowanie, styl lub użycie, które rozprzestrzenia się między ludźmi w ramach kultury”. Łańcuchowe 

litery, żarty, hasła i wyrażenia wyłapujące są memami. Slogan „Kocham to” McDonalda to mem, 

podobnie jak akcentowane przez Arnolda Schwarzeneggera „Wrócę”. Każdy bloger może uczestniczyć 

w memie i może wnieść lekką notatkę do najpoważniejszego bloga. Memy na blogach pojawiają się, 

gdy grupa blogerów publikuje posty na ten sam temat, celowo tworząc grupę odpowiedzi między 

blogami na to samo pytanie lub opinie na ten sam temat. Kilka przykładów: 

* Strona 23, zdanie 5: Blogerzy otwierają najbliższą książkę, przechodzą na stronę 23 i blogują piąte 

zdanie na stronie. 

* Catblogging: Blogerzy przerywają regularne komentarze w piątki zdjęciami swoich kotów. Ten mem, 

zapoczątkowany przez Kevina Druma, przypomina, że życie nie musi być całkowicie poważne. 

Długi zakład 

Blogi są postrzegane jako niesamowite narzędzie osobistego dziennikarstwa - obywatele stali się 

reporterami. Długi zakład wygląda mniej więcej tak: jest tylko jeden New York Times. Do 2007 r. Będzie 

tak wielu popularnych blogerów, że zajmą wyższą pozycję w wyszukiwarkach Google w pięciu 

najpopularniejszych wiadomościach dnia niż „Times”. Ponieważ Google używa kliknięć i linków 

(częściowo) do budowania rankingu wyników wyszukiwania, oznacza to, że dzienniki są bardziej 

popularnym źródłem wiadomości niż najbardziej szanowana gazeta w kraju. Zakład został postawiony 

w 2002 roku, z udziałem 1000 $ od Dave'a Winera i Martina Nisenholtza. Winer dokonał prognozy; 

Nisenholtz się nie zgadza. Kto wygra, przekaże pieniądze na cele charytatywne. Winer jest prezesem 

Userland.com, firmy zajmującej się technologią blogowania, oraz samego blogera. Nisenholtz jest 

dyrektorem generalnym Nowego Jorku 

Times Digital. Przeczytaj więcej o The Long Bet i głosuj, czy uważasz, że Winder ma rację na 

www.longbets.org/2. 

Technorati 

Technorati (www.technorati.com) to strona internetowa, która śledzi połączenia między blogami. 

Wpisz adres URL lub słowa kluczowe w Technorati, a system powie ci, ile linków prowadzi do tego 

adresu URL, z ilu blogów. Pokazuje również listę tych linków. Możesz śledzić rozmowy i buzować na 

tematy oraz sprawdzać, jak dobrze radzi sobie Twój blog w blogosferze. Pod koniec 2004 r. Technorati 

śledził 4,6 miliona blogów i zwracał szczególną uwagę na politykę, aktualności, książki i 

najpopularniejsze blogi (określone przez przychodzące linki). 



Unikanie blogów biznesowych 

Dzienniki sieciowe tradycyjnie były jedną z dwóch rzeczy: 

* Dziennik osobisty - interesujący dla ogółu społeczeństwa lub nie – z uczuciem i smakiem osoby, która 

uczciwie stawia swoje serce na linii. 

* Blog eksperta 

Być może zauważyłeś, że nie wspomniałem o blogach biznesowych na tej liście. Prawda jest taka, że 

blogowanie biznesowe to nowe zjawisko, a tworząc je, wkraczasz na nowy poziom. Jednak fakt, że 

wcześniejsze blogi koncentrowały się na innych, nie oznacza, że nie możesz się od nich dobrze nauczyć. 

Wszystkie blogi nauczyły się, że blogi, gdy są właściwie używane, mogą zrewolucjonizować relacje 

między publicznością a blogerem. Robią to, będąc wierni medium: będąc otwarci, uczciwi i 

transparentni. Tu omawiam, czego nie należy robić, używając blogów do budowania buzza dla Twojej 

firmy. Jeśli użyjesz blogów w niewłaściwy sposób i wejdziesz na niewłaściwą stronę blogosfery, 

ryzykujesz brak połączenia z klientami. Dowiedzenie się, w jaki sposób możesz popełnić błąd, może 

pomóc Ci poprawnie blogować. 

Nie kontroluj wiadomości 

Najważniejszym sposobem, aby zagwarantować, że Twój blog nie odniesie sukcesu, jest oversanitize, 

overreditate i overspin postów na blogu. Blogi dotyczą udostępniania informacji - czymkolwiek one są 

- nie kontrolujesz ich. Jeśli Twoja firma nie może się dzielić bez utrzymywania zimnego potu na plecach 

dyrektora generalnego, pomyśl jeszcze raz o założeniu bloga. Idealnie byłoby, gdyby blog był zasięgiem, 

usługą i sposobem, aby dać więcej osobom, które kupują i korzystają z twoich produktów i usług. Zrób 

to, a w zamian uzyskasz ich dobrą wolę, lojalność i pomoc w ulepszaniu firmy. Nie trać z oczu tego, co 

w praktyce oznacza dzielenie się informacjami. Nie musisz ujawniać swoich tajemnic handlowych ani 

kłaść prawników na desce do krojenia! Musisz tylko być prawdziwy. Google nie może sprzedawać 

więcej kont reklamowych, publikując zdjęcia pracowników przebranych na Halloween, ale dowodzi to, 

że Google składa się z prawdziwych ludzi, że nie jest to bezimienny gigant siedzący na kupce złota, który 

chce uzyskać więcej. Wyciągnięta lekcja: nadmierna kontrola treści bloga sprawia, że jest nudny i bez 

życia. Nikt nie mówi swoim przyjaciołom, aby spojrzeli na nudne, pozbawione życia blogi. 

Nie narażaj swojej uczciwości na ryzyko 

Chociaż powinieneś twórczo myśleć o swoim blogu i dbać o to, aby był interesujący i świeży, nie 

popychaj swojej kreatywności za daleko. Blogerzy, którzy nie istnieją w prawdziwym życiu lub nie mają 

takich doświadczeń, jak twierdzą, nie są doceniani w blogosferze, która jest wyjątkowo wrażliwa na 

oszustwa. Jeśli nie możesz użyć prawdziwego blogera i pozwolić mu lub jej blogowi na temat 

prawdziwych informacji i wydarzeń, przemyśl cały pomysł na blogu. 

W marcu 2003 roku Dr Pepper / Seven Up nauczył się tej lekcji na własnej skórze, gdy próbował 

wykorzystać blogosferę do wygenerowania szumu dla nowego napoju na bazie mleka o nazwie Raging 

Cow. Dr Pepper zlokalizował sześciu młodych blogerów, dał im próbki napoju i kilka bonów 

upominkowych Amazon, a także wycieczkę do Dallas. W zamian dr Pepper miał nadzieję, że młodzi 

ludzie będą rozmawiać o Wściekłej Krowie na swoich blogach, mając nadzieję, że wzbudzą 

zainteresowanie i entuzjazm dla tego produktu. Blogerzy nie zostali poproszeni, a tym bardziej 

opłacani, o rozmowę o Wściekłej Krowie lub jej poparcie. Niektórzy z sześciu wysłali; niektórzy nie. Ci, 

którzy najwyraźniej próbowali i naprawdę lubili ten napój; nie zawierały też nieszkodliwych linków do 

strony internetowej produktu. Niestety żaden z blogerów nie ujawnił faktu, że dr Pepper dostarczył im 

prezenty lub sam napój na swoich blogach. Kiedy odkryto charakter relacji - pomimo faktu, że Dr 



Pepper nie zapłacił blogerom za publikowanie postów - między Dr Pepperem a blogerami, czytelnicy 

poczuli się oszukani - przez blogerów i Dr Peppera. Zaproponowano przynajmniej jeden bojkot 

Wściekłej Krowy, a w wiadomościach dr Pepper przyznał, że następnym razem zrobi to inaczej. 

Niemniej jednak o tym napoju mówiono - i rozmawiano o nim - w Internecie na stronach internetowych 

i blogach, które nigdy nie wspominałyby o napojach na bazie mleka przeznaczonych dla nastolatków w 

normalnych okolicznościach. Najważniejsza lekcja tutaj polega jednak na tym, że nawet pozory 

niewłaściwości mogą wpędzić cię w kłopoty w świecie blogów, chociaż mogą również sprawić, że 

będziesz o tym mówić. Jeśli celem było nakłonienie ludzi do mówienia o Wściekłej Krowie, Dr Pepper 

to osiągnął, ale lepszy wysiłek mógłby doprowadzić do pozytywnego, a nie negatywnego szumu. 

Fałszywe blogi to fikcyjne blogi, których możesz użyć, aby uzyskać kreatywność. Możesz stworzyć 

historię, dopóki wszyscy zainteresowani zdadzą sobie sprawę, że to fikcja. Oprócz angażowania 

prawdziwych blogerów w Raging Cow, Dr Pepper stworzył całkowicie fałszywą stronę internetową, 

która była blogiem „krowy z nastawieniem”. Witryna kronikowała podróże krowy, jednocześnie 

promując napój. Najwyraźniej witryna nie była blogiem prawdziwej osoby, a gdyby została 

uruchomiona bez kontrowersji z prawdziwymi blogerami, mogłaby zarobić punkty Dr Pepper za 

innowacje.  

Wyciągnięta lekcja: ujawniaj wszystkie relacje marketingowe i sponsoring blogerom, którym 

udostępniasz produkty lub usługi w zamian za posty. Poproś tych blogerów, aby zrobili to podczas 

publikowania postów, abyś nie ryzykował, że chcesz spróbować szybko. 

Nie bądź defensywny 

Twoja firma ma już krytyków. Może masz już do czynienia z tymi ludźmi, może masz dział obsługi 

klienta, który zajmuje się problemami, gdy tylko się pojawią. Ale jeśli założysz blog, zostaniesz 

skrytykowany na bardzo publicznym medium. Twoja strategia radzenia sobie z krytyką, uzasadnioną 

lub nie, jest dość prosta: bądź pouczająca, a nie defensywna. Wykonaj następujące czynności: 

* Przepraszamy za błędy. Prawdopodobnie zauważyłeś, że wściekłość na kogoś, kto szczerze 

przeprasza, jest trudna. Uznanie problemu zamiast zignorowania go - zwłaszcza jeśli możesz coś z tym 

zrobić - zostanie zauważone i szanowane. Doświadczyłem tego sam, kiedy byłem odpowiedzialny za 

przeniesienie krzyżówki Los Angeles Times do sieci. Ponieważ ręcznie wpisywałem odpowiedzi i 

wskazówki, czasami popełniłem błąd - i puzzle na pewno dadzą mi znać! Niektóre były uprzejme, ale 

wielu pisało wredne ataki za pośrednictwem strony obsługi klienta witryny internetowej. Kiedy 

odpisałem i po prostu przeprosiłem za literówkę, zwykle również dziękując im za korzystanie ze strony, 

bardzo często otrzymałem odpowiedź w następujący sposób: „Ojej, nigdy nie zdawałem sobie sprawy, 

że prawdziwa osoba to przeczyta. Wydaje mi się, że odleciałem trochę z rączki. Myślę, że wykonujesz 

świetną robotę. ” Użytkownicy zaczęli się gniewać i byli zadowoleni, że otrzymali osobistą odpowiedź. 

Niezły wynik! Wszystko, co było potrzebne do odwrócenia sytuacji, to proste „Przepraszam”. 

* Wyjaśnij, ale nie usprawiedliwiaj się, gdy zdarzają się błędy. Jest to dobra linia do przejścia, ale 

czytelnicy prawdopodobnie odpowiedzą dobrze na faktyczne wyjaśnienia, dlaczego coś się stało. Twoje 

wyjaśnienia mają większy wpływ, jeśli możesz porozmawiać o tym, co zrobiłeś, aby rozwiązać problem 

lub co robisz, aby upewnić się, że to się więcej nie powtórzy. Czytelnicy nie doceniają wymówek ani 

przerzucania winy, szczególnie jeśli uważają, że starasz się unikać odpowiedzialności za jakiekolwiek 

problemy. Prawie zawsze możesz rozładować podrażnienie dzięki łaskawości i wytłumaczeniu tego, co 

się wydarzyło, nawet w sytuacjach, w których nie możesz rozwiązać problemu. 

* Potwierdź ważną krytykę. Zasłużysz na krytykę i ty możesz zrobić sobie i swoim czytelnikom wspaniałą 

przysługę, jeśli zareagujecie wprost na nią. Poinformuj czytelników, że zwracasz uwagę i odpowiadasz. 



Jest to najlepszy możliwy wynik, jakiego mogą oczekiwać od krytyki. Poza tym twoi czytelnicy dobrze 

znają twoje produkty i usługi - mogą bardzo dobrze skrytykować, co pomoże ci ulepszyć to, co robisz, i 

może w rezultacie sprzedać więcej tego lepszego produktu lub usługi. 

* Nie dawaj satysfakcji złośliwym napastnikom. Trolle (komentatorzy, którzy publikują obraźliwe 

opinie) i osoby, które po prostu nie lubią Twojej firmy, znajdą Twojego bloga. Jeśli zamieszczają 

obraźliwą krytykę, która jest bardziej inwazyjna niż informacyjna, możesz usunąć komentarz i 

zablokować użytkownika. Nikt nie korzysta z uwag, które wyraźnie mają na celu wywołanie kłopotów, 

ale upewnij się, że krytyka jest nieuzasadniona, zanim pozbędziesz się komentarza. Na swoim blogu 

www.bbrown.info Bill Brown wyjaśnia, że nie akceptuje tego rodzaju dialogów w swoich zasadach 

blogowania. Możesz przejść bezpośrednio do jego zasad blogowania na stronie 

www.bbrown.info/blogs/policy.cfm. 

Wyciągnięta lekcja: nie da się uniknąć krytyki, ale można ją przekształcić w pozytywną interakcję i dobry 

szum, radząc sobie z nią dobrze. 

Nie łam własnych zasad 

Możesz dostosować wiele dobrych ram blogowania, aby zapewnić, że Twój blog jest przydatny dla 

czytelników. Jeśli dostosujesz zestaw standardów lub wytycznych, pamiętaj o ich przestrzeganiu, 

zwłaszcza jeśli podałeś je do wiadomości publicznej!  

* Bądź prawdomówny i dokładny. 

* Usuń komentarze tylko wtedy, gdy są spamem lub nie uczestniczą w rozmowie. 

* Dokonuj poprawek i aktualizacji bez istotnej zmiany treści oryginalnego posta na blogu. 

* Szybko odpowiadaj na komentarze i e-maile. 

Są to godne podziwu rezolucje, które czynią twoje stanowisko i standardy oczywistymi dla czytelników. 

Są one szczególnie przydatne, gdy planujesz mieć wielu blogerów lub edytor blogów. Po ustawieniu 

nie zacznij jednak robić wyjątków, jeśli zasady staną się niewygodne. Dzięki buforowaniu, 

syndykowaniu i drukarkom czytelnicy mogą łatwo dokonywać porównań i zdawać sobie sprawę, że nie 

przestrzegasz własnych standardów. Wielu blogerów decyduje się opublikować te postanowienia na 

swoich blogach, aby ich czytelnicy wiedzieli również, jak blog jest prowadzony. Możesz je publikować 

lub nie, pod warunkiem, że faktycznie ich śledzisz. 

Łamanie własnych zasad to szybki sposób na utratę szacunku odbiorców. Możesz zmienić swoje zasady, 

jeśli naprawdę tego potrzebujesz. Na przykład być może w swojej oryginalnej polityce blogowania 

obiecałeś, że nigdy nie usuniesz komentarzy użytkowników. Ta reguła działała przez pewien czas, 

dopóki Twój blog nie stał się popularny i nie został odkryty przez spamerów. Zaczęli pisać o produktach 

farmaceutycznych i witrynach z grami online, ale jeśli usuniesz te komentarze, naruszasz własne 

zasady! 

W przypadku spamerów wprowadź zmiany do swojej polityki, ogłoś ją czytelnikom bloga i kontynuuj. 

Wyciągnięta lekcja: Ustalanie zasad blogowania jest dobrym pomysłem, ale tylko wtedy, gdy się go 

trzymasz. 

Nie bądź chciwy 

Możesz wystawiać, a nawet sprzedawać własne produkty i usługi za pośrednictwem swojego bloga. 

Możesz także dodać do swojego bloga szereg innych funkcji generujących przychody, w tym reklamy, 



linki do programów partnerskich i prośby o darowizny. Przenieś to jednak za daleko, a Twój blog stanie 

się narzędziem sprzedaży, a nie narzędziem komunikacji. Tracisz czytelników i na pewno nic nie 

sprzedasz, gdy dasz się ponieść chęci zarabiania pieniędzy na swoim blogu. Wielu komercyjnych 

blogerów w ogóle nie podejmuje ryzyka w tym obszarze, często z bardzo dobrych powodów. Na blogu 

Community MX, www.communitymx.com/blog, posty często zawierają poprawki, wskazówki i porady 

dotyczące różnych produktów Macromedia. Byłoby dość nieznośne, gdyby każda wzmianka o aplikacji 

zawierała również link do strony zakupu - tym bardziej, że czytelnicy tego wysoce technicznego bloga 

prawdopodobnie już posiadają i używają omawianego oprogramowania. Nie pozwól, aby możliwości 

rynku przytłoczyły Twoje poczucie obsługi czytelników. Jeśli Twoi czytelnicy mogą skorzystać z linków 

do kupowania książek z Amazon.com, nie wahaj się ich dołączyć. Aby jednak przynosić pieniądze, 

polegaj głównie na tradycyjnych źródłach przychodów Twojej firmy. Przy odrobinie szczęścia, 

pouczający, pomocny blog, który pozwala Twoim klientom naprawdę komunikować się z Twoją firmą, 

przynosi nowych i powtarzających się klientów, co jest bardziej cenne dla Twojej firmy niż jakikolwiek 

możliwy zysk z programu partnerskiego lub reklamy. Co myślisz? Czy apele o darowizny i reklamy w 

Little Green Footballs są dla ciebie rozpraszające, czy tylko cena, którą musisz zapłacić za wspaniały 

komentarz polityczny? Wyciągnięta lekcja: blogerzy biznesowi powinni uważać na prośby o darowizny 

lub jawne wysiłki komercyjne, w obawie przed zachłannością. 

Nie bój się łączenia 

Linki stanowią ogromną część tego, co sprawia, że Twój blog jest cenny dla czytelników - linki do innych 

blogów, wiadomości, zasobów w witrynie internetowej firmy, a nawet do konkurencji. Blogosfera 

opiera się na sieci linków i skierowań. Niektóre z najstarszych blogów były niczym więcej niż zbiorem 

linków, z których czytelnicy mogliby skorzystać. W rzeczywistości wiele blogów jest nadal zbiorem 

linków na określony temat - usługa gromadzenia wiadomości jest idealna dla czytelników 

zainteresowanych tym tematem. LAObserved, blog dziennikarza Kevina Rodericka, zbiera informacje 

o wiadomościach i dziennikarstwie w Los Angeles. Na stronie www.laobserved.com blog jest zbiorem 

wskazówek do innych stron internetowych, wraz z krótkim streszczeniem i komentuj, dlaczego link jest 

ważny. Zawiera co najmniej jeden, a zwykle więcej, linki do wiadomości, stron internetowych gazet, 

adresów e-mail, a często do instytucji, w której Roderick uzyskał informacje w każdym poście. Nie bój 

się wysyłać swoich czytelników na inne strony internetowe - w tym do swojego konkurenta; jeśli dobrze 

wykonujesz swoją pracę, wrócą do ciebie. Jeśli coś, co konkurent publikuje na swojej stronie 

internetowej, pomaga poinformować czytelnika, dołącz link. Ignorowanie konkurencji nie spowoduje, 

że odejdą! Wyciągnięta lekcja: Linki zwiększają wartość i zdobywają punkty za pomoc dla czytelników. 

Ponadto zachęcają inne strony do linkowania do Ciebie i wysyłania potencjalnych czytelników. 

Nie bój się próbować nowych rzeczy 

Jeśli Twój ruch może być większy, a czytelnicy nie wydają się entuzjastycznie nastawieni do Twojego 

bloga, wypróbuj coś nowego! Generujesz rozmowę i uwagę, kiedy to robisz, nawet jeśli próba się nie 

udaje (lub nie osiąga dokładnie tego, co według ciebie mogłoby się wydawać). Oto kilka rzeczy, które 

możesz wypróbować: 

* Przeprojektuj swojego bloga. Jeszcze lepiej, poproś czytelników, aby pomogli Ci przeprojektować, 

dodając nowe logo, nową nazwę, głosuj na paletę kolorów i tak dalej. 

* Zrób ankietę lub quiz. Ludzie lubią sprawdzać swoją wiedzę lub porównywać swoje doświadczenia z 

doświadczeniami innych. Poproś ich o zważenie i nie zapomnij pokazać wyników! Na swoim blogu 

(www.tompeters.com) ekspert ds. Zarządzania Tom Peters publikuje cotygodniową ankietę na swoim 

blogu, a także wyświetla wyniki poprzednich ankiet. 



* Dodaj nowe narzędzie techniczne, którego jeszcze nie używasz. Jeśli nie wdrożyłeś jeszcze narzędzia 

wyszukiwania, kanałów RSS (które omawiam w rozdziale 13) lub komentarzy, są to logiczne miejsca do 

rozpoczęcia. 

* Poproś wybitnego członka swojej firmy lub branży jako gościa blogers na tydzień. Nie zapomnij 

wypromować gościnnego blogera, zanim zacznie on publikować, aby Twoi czytelnicy wiedzieli, jak 

wejść na stronę. 

Wyciągnięta lekcja: generuj szum o swoim blogu, wypróbowując coś nowego, zwłaszcza jeśli sytuacja 

staje się nieco nieaktualna. 

Nie popisuj się 

Upewnij się, że Twój blog wyświetla wiedzę specjalistyczną i inteligencję, szczególnie na temat Twojej 

branży i biznesu. Ale nie pozwól, aby stało się to celem bloga. Unikaj popisywania się. Nigdy nie publikuj 

niczego, tylko po to, aby wyglądać elegancko, niepowtarzalnie, dobrze czytać lub dobrze wykształcone. 

Pokaż swoją wiedzę i doświadczenie, starannie dobierając słowa, tematy i linki. Nigdy nie wybieraj 

tematu wyłącznie dlatego, że poprawia wygląd Twojej lub Twojej firmy. Udany bloger stawia na 

pierwszym miejscu zainteresowania i potrzeby czytelników. 

Wyciągnięta lekcja: bądź mądry, ale nie wyobrażaj sobie swoich czytelników, popisując się. 

Nie zapomnij poprosić o pomoc 

Blogi to ciągła rozmowa między blogerami i czytelnikami. Jeśli coś się zastanawiasz, poproś 

czytelników! Oto kilka rzeczy, które Twoi czytelnicy mogą Ci pomóc: 

* Oceń swoje produkty i usługi 

* Zdecyduj, czy chcesz rozwinąć swoją działalność 

* Zdecyduj, gdzie skoncentrować swoje pieniądze na rozwój 

* Zmień swoją stronę internetową 

* Przepisz swoje instrukcje obsługi 

Dzięki blogowi możesz dowiedzieć się o problemach szybciej niż zwykle, a nawet o tym, co robią Twoi 

klienci, aby je rozwiązać. Niedawno natknąłem się na blogu, w którym wspomniano o problemie 

blogera z niedawno zakupioną ramą łóżka, która pękła po zaledwie dwóch miesiącach użytkowania. 

Odpowiedź na post była silna - wpis miał prawie 30 komentarzy. Niektórzy komentatorzy zgłaszali ten 

sam problem, niektórzy opowiadali o swoich doświadczeniach z obsługą klienta producenta mebli, inni 

mówili o tym, jak naprawili ramę łóżka, a jeszcze inni zalecali, gdzie kupić mocniejsze ramy. Wyobraź 

sobie, że producent mebli ma bloga - może dostrzec trend, dowiedzieć się, jak to naprawić, od tych, 

którzy nigdy nie zawracają sobie głowy kontaktem z obsługą klienta, i dostosować proces produkcji. W 

tej chwili firma prawdopodobnie nie zdaje sobie sprawy z toczącej się dyskusji na innym blogu - który 

najwyraźniej wpłynął na co najmniej dwie osoby, aby zmieniły zdanie na temat zakupu ramy łóżka. 

Blogi to szybki, niedrogi i łatwy sposób na uzyskanie opinii od osób, które bardzo dobrze znają Twoją 

firmę, produkty i usługi. Nie pozwól tym ludziom wymknąć się. 

Usługi, które im zapewnisz, mogą być ulicą dwukierunkową, która przynosi korzyści  tobie i twoim 

klientom. Powinienem również wspomnieć, że uzyskanie pomocy od klientów sprawia, że czują się 

bardziej zaangażowani w twoją firmę, inwestują w twoje produkty i częściej dają ci wątpliwości, czy 

kiedykolwiek napotkają problem z produktem lub usługą. 



Wyciągnięte wnioski: Czytelnicy Twojego bloga mogą mieć dla Ciebie cenne informacje, które mogą 

pomóc w ulepszeniu Twojej firmy. 

Nie bierz swojego bloga zbyt poważnie 

To blog, a nie misja! Baw się dobrze i zachowaj poczucie humoru. Bądź śmieszny. Wszyscy kochają się 

zabawnie. Zabawne i pouczające jest jeszcze lepsze. Nie musisz być komikiem, ale bystre, pełne 

humoru pisanie było przepisem na sukces w blogosferze i powoduje wielokrotne odwiedziny 

czytelników oraz uwagę prasy. 

Odwiedź „najgłupszy blog na świecie” na www.wibsite.com/wiblog/dull, aby się pośmiać i 

konstruktywnie sprawdzić, czego nie robić z blogiem 



Znalezienie głosu 

Zanim blog zacznie służyć jako skuteczne narzędzie marketingu szeptanego, musi nawiązać dialog. Aby 

dialog się powiódł, potrzebujesz blogera, którego styl, osobowość i wiedza odpowiadają potrzebom 

odbiorców. Dowiesz się, jak wybrać odpowiednią osobę do napisania bloga - i uzyskaj pomoc w 

zrozumieniu, jakie rodzaje komunikacji są najlepsze dla blogów. Ustanowienie przyjaznego, otwartego 

i wiarygodnego tonu na swoim blogu jest fundamentalne - bez względu na cel. We wczesnych dniach 

Internetu rozwinęła się kultura otwartości i wymiany informacji. Blogi są przedłużeniem tej tradycji, 

formą komunikacji, w której wiele jest eksponowanych. Nawet proces jest przejrzysty! Skorzystaj z 

tego rozdziału, aby określić, jakiego rodzaju głosu powinien używać Twój bloger do tworzenia dialogu. 

Daję ci też wskazówki dotyczące pisania na blogu, które pomogą Ci zacząć. W tym rozdziale omawiam 

podstawy dobrego pisania blogów. Jeśli masz zadanie znaleźć odpowiednią osobę, która będzie głosem 

bloga Twojej firmy, ten rozdział będzie dla ciebie pomocny. 

Rozwijanie stylu pisania i głosu 

Jeśli jesteś jak większość profesjonalistów biznesowych, od dłuższego czasu kultywujesz profesjonalny 

styl pisania odpowiedni do notatek i raportów. Niestety styl pisania blogów jest zupełnie inny - krótszy, 

węższy i bardziej nieformalny. Gdy zaczniesz blogować, zobacz, jak inni blogerzy podchodzą do 

problemu pisania, i przeczytaj tę sekcję, aby uzyskać określone wskazówki na temat większej 

blogowości w pisaniu. Świetny projekt strony i techniczne sztuczki nie zastąpią opracowania 

ciekawego, czytelnego stylu pisania. Pisanie nigdy nie jest łatwe, a pisanie nieformalne jest prawie 

zawsze trudniejsze niż profesjonalna praca papierowa lub notatka. Możesz zawiesić się przed ekranem 

komputera, w przeciwnym razie twoje pismo może się skrobać i będzie niepotrzebnie gadatliwe. Nawet 

styl konwersacji z serii For Dummies może być trudny do utrzymania! 

Znalezienie swojego stylu pisania 

Możesz zastosować te konsekwentne techniki pisania, aby uczynić swój styl bardziej „blogowym”: 

* Posty powinny być krótkie, informacyjne i na temat - jak e-mail: Posty bloga mają wiele podobieństw 

do pisania skutecznych wiadomości e-mail, bardziej niż pisanie notatek, raportów lub artykułów 

naukowych. Na blogu, podobnie jak w przypadku wiadomości e-mail, zwracasz się do konkretnej osoby 

lub grupy osób i zwykle wiesz coś o osobie, do której piszesz. Co najważniejsze - w obu formatach - 

piszesz coś krótkiego i do rzeczy, zawierającego informacje, których czytelnik naprawdę potrzebuje lub 

chce. Podobnie jak w przypadku poczty e-mail, bloger może oczekiwać odpowiedzi na to, co jest 

napisane. (O ile oczywiście nie piszesz jednego z tych e-maili „pomóż mi wydostać się z mojego kraju, 

umożliwiając mi dostęp do twojego konta bankowego”). 

* Napisz w pierwszej osobie i dołącz linki do innych stron internetowych, blogów i zasobów: Nie zawsze 

musisz korzystać z tych technik, ale dzięki temu wpisy w blogu są bardziej dopracowane. Najkrótszy 

wpis, jaki widziałem, to jedno słowo; większość wpisów na blogu to nie więcej niż kilkaset słów na raz. 

* Poinformuj czytelników poprzez humor i komentarze: Pomyśl o swoim blogu jako rozmowie, którą 

możesz rozpocząć. Zastanów się, kim są Twoi czytelnicy (powinieneś już mieć dobry pomysł na temat 

tego, kim są Twoi klienci) i czym są zainteresowani. 

* Zachowaj konwersację swoich postów: spróbuj pisać tak, jak mówisz. Unikaj żargonu i nie używaj 

tezaurusa. Może się okazać, że wypowiadanie się na głos będzie pomocne przed próbą wpisania go - 

lub przeczytanie go na głos po jego napisaniu. Jeśli podczas czytania na głos walczysz lub mówisz 

nienaturalnie, zastanów się, co byś powiedział, gdybyś rozmawiał z kolegą lub przyjacielem zamiast 

pisać. 



* Pisz z myślą o przyjacielu: ta wskazówka jest ściśle związana z rozmową - pisz bloga z myślą o 

konkretnym przyjacielu lub kliencie. Myślenie o kimś, kogo znasz dobrze i kto może chcieć czytać Twój 

blog podczas pisania, pozwala zrelaksować swój styl pisania. W rezultacie twoje pisanie brzmi bardziej 

jak ty. Napisz swoje wpisy na blogu od niechcenia, tak jak osobisty list lub e-mail. 

* Ucz się od innych blogerów: zanim zaczniesz blogować, poświęć trochę czasu na odwiedzenie innych 

blogów podobnych do tego, o którym myślisz. Przeczytaj jeden lub dwa przez kilka tygodni i zwróć 

uwagę na takie rzeczy, jak długość postu, częstotliwość, styl pisania i materiał tematyczny. Nie musisz 

ich kopiować, ale możesz uzyskać dobre pomysły na własny blog, zauważając, co uważasz za 

interesujące i przekonujące do przeczytania w innych. 

Pisanie blogów nie jest. . . 

Nie myl krótkiego i nieformalnego z nieistotnym - wpisy na blogu muszą być skoncentrowane na 

temacie. Unikaj wykonywania następujących czynności: 

* Nie używaj swojego bloga do publikowania komunikatów prasowych, komunikatów firmowych, 

raportów technicznych lub innych długich oficjalnych dokumentów. Możesz wybrać rejestrowanie 

niektórych rzeczy w tych dokumentach - i link do nich - ale format blogu nie jest zaprojektowany do 

obsługi długiej, bezosobowej komunikacji. 

* Podczas pisania upewnij się, że nie poddajesz się osobistym zainteresowaniom podczas wybierania 

tematów. Chociaż Twój ton i sposób prezentacji są osobiste, tematy powinny zawsze koncentrować się 

na czytelniku i jego zainteresowaniach. Nie musisz się do nich rozpieszczać, ale zawsze powinieneś o 

nich pamiętać podczas pisania. 

* Unikaj popisywania się swoim blogiem. Pozwól, by Twoja erudycja, wiedza i ogólny savoir-faire 

zabłysły w wybranych przez Ciebie słowach i omawianych tematach. Nigdy nie wybieraj tematu 

wyłącznie dlatego, że sprawi, że Ty lub Twoja firma będziecie dobrze wyglądać. 

Sprawdzanie pisowni, gramatyki i interpunkcji 

Bez wątpienia spotykasz blogi, głównie prywatne, w których bloger postanowił zrezygnować z 

subtelności sprawdzania pisowni, gramatyki i interpunkcji. Jak zareagowałeś, gdy zobaczyłeś te błędy? 

Szanse są niezbyt dobre. W większości pism jesteś szkolony, aby traktować tego rodzaju błędy jako 

niedbałość i lekceważenie zarówno tematu, jak i czytelnika. Niektórzy blogerzy mają wybrane, aby 

traktować ten poziom nieformalności jako rodzaj świadectwa uczciwości i bezpośredniości - jeśli 

piszesz nawet bez uruchamiania sprawdzania pisowni, implikacja jest taka, że wysuwasz swoją 

najbardziej uczciwą stopę do przodu. Osobisty bloger może chcieć stworzyć to cenne wrażenie. W 

przypadku większości blogów biznesowych błędy ortograficzne i gramatyczne powodują, że czytelnicy 

szydzą. W najlepszym razie uznają blog za amatorski. W najgorszym przypadku będą myśleć, że nie 

szanujesz ich na tyle, aby poprawić błędy. Nikt nie myśli źle o blogerze, który decyduje się na użycie 

pełnych zdań i ograniczenie podzielonych bezokoliczników do minimum, ale wielu zauważy błędy, 

zanim zwrócą uwagę na to co mówisz. Zarządzanie blogiem z wieloma autorami Jeśli zamierzasz 

pracować z kilkoma osobami na jednym blogu, porozmawiaj o tym, jak to zrobić  czego często 

oczekujesz od siebie, że będą publikować. Posiadanie współ blogera odciąża Cię od stresu, zwłaszcza 

jeśli wszyscy autorzy regularnie się do niego zgłaszają, ale może to również prowadzić do zamieszania 

i powtarzania się. Masz kilka różnych strategii pracy, które możesz zastosować: 

* Przydziel każdemu współautorowi dzień tygodnia, za który są odpowiedzialni. Zadania nie wykluczają 

publikowania tego dnia przez innych, ale ta praktyka zapewnia, że ktoś przez cały czas ma na myśli 

blog. 



* Podziel obowiązki według obszaru tematycznego. Bez wątpienia każdy z was ma nieco inną 

specjalizację i - w zależności od tematu bloga - może istnieć kilka logicznych sposobów na podzielenie 

rzeczy. Jeśli wybierzesz tę metodę, opłaca się zdefiniować te obszary dość szczegółowo, zarówno w 

celu uniknięcia nakładania się, jak i zapewnienia pełnego zasięgu. Ten podział pracy może powodować 

powstawanie siniaków. Miej oko na autorów, którzy publikują posty w obszarach już przypisanych do 

kogoś innego. 

* Wyznacz redaktora. Ta osoba może nie być w stanie zmienić stanowiska, ale zdecydowanie może 

uniknąć nakładania się, kłusownictwa i redundancji. Redaktor może również dostrzec dziury w zasięgu, 

których sami blogerzy nie zauważają, kiedy skupiają się na swoich datach lub obszarach specjalizacji. 

Ton bloga napisanego przez kilka osób nie musi być mniej osobisty niż blog napisany przez jedną osobę, 

ale ogólny efekt ma charakter zbiorowy. Czytelnicy zauważają, że różni autorzy mają różne style, ale 

pomyśl o blogu jako całości. Zachęcanie do uczestnictwa tych różnych osobowości może być bardzo 

potężną techniką przekazywania postaw i stylów firmy. Należy jednak uważać, aby nie osłabić ogólnej 

skuteczności bloga, rzucając się na zbyt wiele różnych tematów lub pozwalając dominować jednej 

osobowości. Na przykład Fast Company ma historię udostępniania artykułów i stron internetowych 

jako informacji dla swoich pracowników. Blog FC Now (blog.fastcompany.com) stał się zewnętrzną 

wersją tej wymiany informacji i generuje dyskusje na wysokim szczeblu między pracownikami i 

czytelnikami. FC Now, pokazany na ryc. 10-1, jest tworzony przez wielu blogerów, a czasami blogerzy 

zaproszeni są również dodawani do miksu. Ponieważ każdy bloger koncentruje się na kwestiach 

biznesowych, wynik jest zróżnicowany, ale nadal skoncentrowany. 

Praktyka czyni mistrza 

Najlepszym sposobem na poprawę umiejętności pisania blogów jest po prostu ćwiczenie. Nabierz 

nawyku czytania kilku blogów, które podziwiasz, już na początku dnia. Podczas blogowania naśladuj 

styl blogerów, którzy Twoim zdaniem dobrze wykorzystują medium. Gdy znajdziesz wpis na blogu, 

który Twoim zdaniem naprawdę działa, poświęć trochę czasu na zastanowienie się, dlaczego on działa. 

Być może podziwiasz wybory dokonywane przez blogera w swoich blogach. Być może jest to styl 

pisania. Jeśli świadomie spróbujesz zidentyfikować czynniki, które sprawiają, że publikowanie jest 

dobre, masz większą szansę na włączenie tych elementów do własnego stylu pisania. 

Blogowe medium nie jest zaprojektowane z myślą o perfekcjonizmie. Jeśli spędzasz 20 minut na 

zadręczaniu się wyborami słów w jednym zdaniu, spędzasz godziny na formułowaniu jednego wpisu 

na blogu. Nie będziesz często publikować postów i prawdopodobnie Twoi czytelnicy doceniają jakość 

Twoich postów, zdają sobie sprawę, że blog nie jest często aktualizowany i trzymają się z daleka. Jest 

tu także inna pułapka. Bez wątpienia ponownie przeczytasz swoje posty i pomyślisz o tym, jak mógłbyś 

z nimi zrobić lepszą pracę. Oprzyj się pokusie powrotu i edytowania starych postów, chyba że 

wprowadzasz poprawkę merytoryczną. Nawet wtedy należy pozostawić oryginalny błąd i wskazać 

poprawkę. Czytelnicy blogów są nadwrażliwi na tego rodzaju edytowanie i są prawie powszechnie 

potępiane, nawet jeśli zmieniasz coś prostego i dość nieistotnego. Jako bloger biznesowy szczególnie 

interesujesz się utrzymywaniem wpisów na blogu w miarę ich publikowania. Czytelnicy mogą łatwo 

założyć, że najgorsze jest to, dlaczego twój post się zmienił. Mogą założyć, że jesteś cenzurowany przez 

prawników korporacyjnych lub że firma coś zmienia. Pozostaw swoje mniej eleganckie wpisy w spokoju 

i pracuj nad ulepszaniem przyszłych wpisów. 

Generowanie komentarzy 

Komentarze do postów to sposób, w jaki blogi pozwalają czytelnikom na interakcję z autorem lub 

autorami bloga: buzują na Twoim blogu! Podczas odwiedzania bloga często pod linkiem komentarza 



znajduje się link do komentarza. Kliknięcie tego linku umożliwia czytanie komentarzy innych osób i 

przesyłanie własnych. Czasami zdarza się, że bloger publikuje komentarze na blogu, odpowiadając na 

komentarz innej osoby. Nie wszyscy blogerzy decydują się na stosowanie komentarzy, ale jeśli 

poważnie myślisz o nawiązaniu dialogu ze swoimi odbiorcami, powinieneś zdecydowanie to rozważyć. 

Komentarze to łatwy sposób na zaangażowanie odbiorców w rozmowę i uzyskanie cennych opinii na 

temat tego, co robisz ze swoim blogiem. Jeśli zdecydujesz się zezwolić na komentarze na swoim blogu, 

pamiętaj o nich. Spamerzy czasami wykorzystują nieuważnych blogerów, aby zrobić trochę 

„marketingu”, którego możesz nie chcieć na swoim blogu. W rzeczywistości, jeśli piszesz na innych 

blogach, aby spróbować zwiększyć ruch na swojej stronie lub blogu, możesz zostać oskarżony o 

spamowanie! Komentarze są niezwykle ważne dla nawiązania prawdziwego dialogu z klientami, ale 

tylko dlatego, że masz do ich zaoferowania technologię, nie oznacza, że czytelnicy automatycznie z nich 

korzystają. Zwłaszcza gdy zaczynasz blog, może być konieczne zachęcenie czytelników do publikowania 

komentarzy. Gdy blog jest już uruchomiony i działa, a czytelnicy zaczynają komentować, 

komentowanie zwykle odbywa się bez Twojej pomocy - ale większość ludzi niechętnie robi coś bez 

pytania. 

Zadawanie właściwych pytań 

Aby rozpocząć komentarze, możesz spróbować zadawać pytania bezpośrednio swoim czytelnikom we 

wpisach. Poproś o coś konkretnego, czego czytelnicy nie będą musieli badać ani rozważać zbyt długo, 

ale nie zadawaj prostych pytań typu „tak lub nie”. Musisz uzyskać od ludzi kilka przemyślanych i 

przydatnych komentarzy. Oto kilka przykładów dobrych pytań, które należy zadać: 

* Jakie było twoje doświadczenie z tym? 

* Czy ktoś może mi powiedzieć o tym więcej? 

* Jak myślisz, co nasza firma powinna z tym zrobić? 

* Jak rozwiązałeś ten problem? 

Pytania ogólne lub trywialne prawdopodobnie zostaną powitane w ciszy - na przykład: 

* Co myślisz? 

* Czy się zgadzasz? 

* Jaki jest twój ulubiony kolor? 

Wołanie o przysługę 

Innym sposobem na rozpoczęcie dialogu z komentarzami jest zlecenie ludziom bezpośredniego 

czytania i komentowania na blogu. Poszukaj ekspertów branżowych, blogerów i pracowników, którzy 

mają wiedzę na temat Twojej firmy i jej usług, i poproś ich, aby spędzili tydzień przeglądając blog i 

zamieszczając komentarze. Zdecydowanie wołasz za żetony, ale może być warto, aby piłka się 

potoczyła. Niekoniecznie chcesz oszukiwać ludzi, ale tak naprawdę nie chcesz pozwolić aby świat 

wiedział, że te komentarze też nie są „prawdziwe”. Upewnij się, że komentarze zamieszczone w ten 

sposób są tematyczne i przydatne, a nie tylko ćwiczenie polegające na wprowadzeniu kilku słów na 

stronę. Jeśli czujesz się wyjątkowo ostrożny, możesz nawet opublikować wpis na blogu, aby wyjaśnić, 

że poprosiłeś o pomoc w rozpoczęciu dialogu, prosząc kolegów, aby włączyli się, gdy znajdą obszar, 

który mogą dodać. Masz wszystko, co możesz zyskać, rozmawiając z publicznością, zamiast ją 

oszukiwać. Nawet pozory niestosowności mogą wpędzić Cię w kłopoty w blogosferze, chociaż mogą 

również sprawić, że będziesz o tym mówić. Wybierz swój wybór! 



Wybieranie Bloggera 

Bloger to interfejs sieciowy Twojej firmy z publicznością, ktoś, kto reprezentuje Cię dla czytelników, 

przekazuje nowe informacje, naprawia błędy w firmie i ogólnie czyni firmę bardziej przystępną i 

przyjazną. Pamiętaj też, że dobry bloger to ktoś, kto ma czas poświęcić na prowadzenie bloga. W tej 

sekcji omawiam, jak znaleźć blogera, który może dobrze wykonać zadanie. 

Znalezienie właściwych cech 

Twój bloger może pełnić rolę rzecznika praw obywatelskich, tłumacząc potrzeby klientów firmie i 

zmieniając jej stanowiska dla opinii publicznej. Lub twój blogger może służyć bardziej tradycyjnemu 

celowi marketingowemu, informując ludzi o nadchodzących wydarzeniach, zmianach w strukturze, 

nowych przedsięwzięciach i tak dalej. Jeśli Twój bloger poradzi sobie z tym zadaniem z humorem i 

talentem, to, co zwykle jest suche, staje się sposobem na nawiązanie kontaktu. Wypróbuj następujące 

pomysły, które pomogą Ci wybrać odpowiedniego blogera dla bloga Twojej firmy: 

* Znajdź blogera, którego Twoi czytelnicy uważają za intrygujący. Wybierz blogera, który ma moc 

dostarczania istotnych informacji i dialogu. Wyobraź sobie na przykład, jak potężny byłby, gdyby prezes 

lub dyrektor generalny Twojej firmy osobiście zwracał uwagę na każdego z Twoich klientów - nowych 

i istniejących. Oczywiście dla dowolnego  rozmiaru firmy , to niepraktyczne. Ale jeśli ta osoba pisze 

blog, nagle istnieje możliwość nawiązania osobistej relacji z klientami indywidualnymi. Jeśli dyrektor 

generalny lub prezes Twojej firmy spędza codziennie 20–30 minut na pisaniu bloga wyjaśniającego 

najnowsze przedsięwzięcie firmy, o trudnościach z instalacją oprogramowania antywirusowego, a 

nawet o zakupie nowego szczeniaka, osoba ta nie może pomóc, ale wydaje się bardziej ludzka dla 

czytelników bloga, podobnie jak firma. Jeśli możesz znaleźć blogera, o którym ludzie naprawdę chcą 

dowiedzieć się więcej, którego styl jest tak wciągający, że nawet zwykłe posty są interesujące, 

stworzyłeś niezwykle potężne narzędzie do komunikacji. Jeśli chcesz przyciągnąć uwagę i dyskusję na 

temat swojego bloga, zatrudnienie kogoś znanego lub znanego na blogu - nawet na krótki czas - na 

pewno da ci oczy i uznanie. Jeśli ta osoba ma coś nieco kontrowersyjnego do powiedzenia, tym lepiej 

dla generowania szumu! Mark Cuban, właściciel drużyny koszykówki Dallas Mavericks, prowadzi blog 

. Chociaż mówi o Mavach, omawia także inne przedsięwzięcia biznesowe i opinie. Tym, co sprawia, że 

ten blog jest ekscytujący dla fanów, jest bezprecedensowy dostęp do myśli i opinii właściciela zespołu 

- oraz możliwość komunikowania się z nim za pomocą komentarzy. Jednak w zależności od tego, co 

próbujesz osiągnąć dzięki blogowi, dyrektor generalny może być całkowicie złym wyborem jako bloger. 

Na przykład, jeśli blog ma na celu dotrzymywanie czytelnikom najdrobniejszych szczegółów nowej sieci 

telefonii komórkowej, bloger najprawdopodobniej powinien być kimś z prawdziwą wiedzą techniczną 

wiedza, która może rozmawiać z autorytetem i odpowiadać na konkretne pytania - na przykład technik 

lub inżynier. 

* Rozważ wykorzystanie osób, które już rozmawiają bezpośrednio z klientami jako blogerów. Jeśli blog 

ma na celu pomóc użytkownikom w korzystaniu z Twojej usługi (lub po prostu lepiej ją zrozumieć), być 

może szukasz osoby, która normalnie zajmuje się obsługą klienta lub kogoś, kto jest zaangażowany w 

codzienną konserwację systemu. Prawie w każdym przypadku szukasz blogera, którego codzienną 

pracą jest „robienie”, a nie zarządzanie i komunikacja. 

* Pomyśl o poproszeniu wielu osób o udział w blogu. Nie zapominaj, że w niektórych przypadkach 

dobrym pomysłem jest więcej niż jeden bloger. Na przykład oficjalny blog Google, którego celem jest 

informowanie czytelników o aktualnościach, technologii i kulturze Google, jest tworzony przez kilku 

autorów, w tym menedżerów produktu, inżynierów, kierowników sklepów i nawet wiceprezes ds. 

operacyjnych. Blog Google (na www.google.com/googleblog) jest napisany bardzo nieformalnie, 

chociaż wszyscy jego blogerzy są zgodni z normalną gramatyką, interpunkcją i pisownią. Ogólny ton 



jest lekki, czasem nawet szydzący, ale zawsze pouczający. Kilku różnych autorów pozwala Google 

zaprezentować kilka różnych głosów i ogólny obraz postawy i kultury Google - nawet informując ludzi 

o nowo zaprojektowanym Google Store. 

* Twój bloger musi być dobrym pisarzem! Kimkolwiek chcesz być blogerem - może nawet ty - musisz 

znaleźć kogoś, kto ma wiedzę, ale może także pisać. Nieformalny, przyjazny styl większości blogów 

wygląda na łatwy, ale może być bardzo trudny, szczególnie dla osób, które zwykle mają za zadanie 

pisanie notatek firmowych i raportów rocznych. 

Sprawdzanie dostępności blogów 

Zdecydowanie najpoważniejszym problemem w znalezieniu kogoś w Twojej firmie do napisania bloga 

jest czas. Blogowanie - przynajmniej blogowanie dobrze - jest zajęciem czasochłonnym, a nie czymś, co 

powinieneś dodać do już pełnego obciążenia pracą - przynajmniej nie lekko. Zastanów się, zanim 

poprosisz inżyniera, którego zadaniem jest dotrzymanie terminu premiery produktu, o dodanie jeszcze 

jednego zadania do jego listy, zwłaszcza takiego, które zwykle uważa się za mało praktyczne. Faktem 

jest, że nawet ci z Twoich pracowników, którzy wiedzą, czym jest blog, mogą go nie szanować. Blogi 

mają opinię nastolatków, którzy szukają pępka, a nie poważnych przedsięwzięć biznesowych, a blog 

może być traktowany z podobną pogardą, chyba że można poważnie uzasadnić jego znaczenie. Nawet 

jeśli znajdziesz kogoś, kto się z tobą zgadza i chce napisać blog, może on nieświadomie umieścić blog 

na dole listy rzeczy do zrobienia. Dobry blog, który przyciąga czytelników, to blog z częstymi postami. 

Jeśli Twoja firma zakłada bloga, bloger powinien poświęcić trochę czasu na pracę nad nim codziennie 

lub przynajmniej co drugi dzień. Bloger powinien wykonać następujące czynności: 

* Podejmij zobowiązanie do regularnego publikowania postów. Pisanie wymaga dyscypliny, nawet 

konwersacyjnej. 

* Pamiętaj o blogu. Możesz nawet zabrać ze sobą notatnik, w którym możesz zanotować 

przypomnienia na tematy, które chcesz później blogować. Aktualizuj blog regularnie. Być może 

planujesz blog, który jest aktualizowany regularnie lub jest aktualizowany tylko raz lub dwa razy w 

miesiącu. To z pewnością może działać w przypadku niektórych blogów; to po prostu nie jest bardzo 

częste. 

* Pisanie krótszych nie jest łatwiejsze. Utrzymywanie pomysłów w skrócie i na temat - bez utraty 

koncentracji - jest stresujące. Używanie zbyt wielu słów zamiast zbyt wielu jest często trudne. Jeśli 

naprawdę masz problemy ze znalezieniem kogoś, kto ma czas na blogowanie, rozważ skorzystanie z 

wielu autorów. Jeśli zadanie polega na regularnym uczestnictwie kilku osób, obciążenie pracą jednej 

osoby zmniejsza się. Ktoś, kto po prostu odmówił wprost napisania twojego bloga, może być więcej niż 

szczęśliwy, mogąc przyczynić się w ramach wysiłku grupy. 

Wybór swojego blogera 

Oto kilka kroków, które możesz podjąć, aby znaleźć blogera, który chce blogować i wykona dobrą 

robotę: 

1. Opracuj listę oczekiwań i wymagań dotyczących swojego blogera - na przykład liczbę postów i 

częstotliwość postów. 

2. Zrób krótką listę osób, które Twoim zdaniem byłyby dobrymi blogerami. Pokaż im wymagania i 

zapytaj, czy są zainteresowani. 

3. Opublikuj listę swoich wymagań i poproś pracowników, aby poinformowali cię, czy są zainteresowani 

blogowaniem w imieniu firmy - lub kto, ich zdaniem, byłby interesującym blogerem. 



4. Poproś tych, którzy są poważnie zainteresowani, aby napisali serię przykładowych postów lub 

blogowali przez tydzień. Przejrzyj te posty. 

5. Wybierz swojego blogera (ów) w oparciu o wykazane umiejętności pisania oraz ocenę, czy są w 

stanie wytrzymać wysiłek wymagany na dłuższą metę. 

Jeśli po prostu nie możesz znaleźć odpowiedniego zestawu umiejętności wewnętrznie, pomyśl o 

poszukiwaniu osoby z zewnątrz, które mogą blogować dla Ciebie. Czytelnicy nie będą mieli wrażenia, 

że nowicjusz jest inżynierem lub najpierw przedstawiciel obsługi klienta, a po drugie kanał dialogu. 

* Jeśli używasz bloga do leczenia fałszywego biznesu, zatrudnienie osoby postronnej do napisania bloga 

pokazuje chęć bycia introspektywnym i zmiany, a Twój blogger nie będzie się bronił, próbując załatwić 

sprawę z opinią publiczną. 

Niektórzy blogerzy założyli tak atrakcyjne i dobrze napisane strony osobiste, że zostały następnie 

wynajęte przez organizacje informacyjne i inne firmy do profesjonalnego blogowania. Z drugiej strony 

osoba spoza firmy może nie być zaznajomiona z ludźmi i wydarzeniami oraz może nie rozumieć kultury 

firmy na tyle dobrze, aby skutecznie ją przekazać. 

Przekształcanie klientów w blogerów 

Jednym z kluczowych celów marketingu szeptanego jest znalezienie użytkowników Twojego produktu 

lub usługi, którzy mogą przekazać Ci wiadomość. Zatrudnienie istniejącego klienta na swojego blogera 

ma kilka zalet: 

* Czasami klienci mogą być lepszymi rzecznikami i ekspertami w zakresie usług świadczonych przez 

firmę niż firma. Ta koncepcja jest szczególnie prawdziwa w świecie techniki, w którym użytkownicy 

oprogramowania mogą mieć lepszą wiedzę niż jego inżynierowie, ponieważ używają produktu na co 

dzień. 

* Wysyłasz świetną wiadomość do bazy klientów. „Zwracamy uwagę na to, kto korzysta z naszych 

produktów - i nagradzamy je za to.” 

* Dostajesz kogoś, kto nie jest bardzo zainteresowany sukcesem firmy, ale który jest mocno 

zainwestowany w sukces produktu. W końcu, kto lepiej odpowiada na obawy konsumentów niż 

konsument? 

Najsłynniejszy bloger Microsoftu, Robert Scoble, jest wybitnym przykładem tego rodzaju rekrutacji. 

Prywatny blog Scoble został zauważony przez Microsoft, który następnie zatrudnił go do napisania 

bloga jako pracownik Microsoft. Dziś Scoble jest technicznym ewangelistą dla Microsoftu, a blog 

Scobleizer prawie pojedynczo zmniejszył irytację branży giganta oprogramowania. Microsoft nie 

edytuje bloga Scoble'a, a jego posty nie powinny być traktowane jako oficjalne pozycje Microsoft. 

Mimo to połączenie wiedzy technicznej Scoble, prostych informacji, podziękowań dla konkurentów, 

terminowej krytyki (tak, również Microsoftu) oraz sporadycznych osobistych postów jest silną miksturą 

czytaną zarówno przez fanów, jak i krytyków. Możesz przeczytać Scobleizer scoble.weblogs.com. Jeśli 

wybierzesz tę drogę, nie będziesz cenzurować stylu blogera i opinii na temat swoich produktów. 

Pamiętaj, że krytyka najprawdopodobniej opiera się na wiedzy - i odpowiednio zareaguj. 

Zastąpienie Bloggera 

Personel się zmienia, podobnie jak firmy; może nadejść dzień, kiedy Twój bloger odejdzie do innej 

pracy lub przejdzie na emeryturę. Kiedy tak się dzieje, stajesz w obliczu kryzysu - i być może nowej 

okazji. Największym problemem, jaki powinieneś zaplanować, jest to, co zrobić z czytelnikami, których 



zainteresowanie blogerem oznacza, że nie zaakceptują wymiany. Jeśli… blog odniósł sukces, ludzie 

znają i szanują blogera. Rozwiązanie: daj im coś lepszego. Klienci, jak już zapewne wiesz, są 

zainteresowani wartością. Daj im to, a oni nadal będą doceniać to, co robisz. Jasne, masz klientów, 

którzy są odporni na zmiany - wszyscy ci, którzy piszą nostalgiczne listy na temat pierwszej wersji 

najlepiej sprzedającego się produktu - ale większość ludzi jest mile widziana ,zmień, jeśli przyniesie im 

coś nowego i przydatnego. W obliczu zastąpienia blogera poświęć trochę czasu na strategię. Tym razem 

jest idealny do 

* Dodaj nową funkcję 

* Wypróbuj nową technologię 

* Zmień cel blogu, który zaczynał się zużywać 

Jeśli wprowadzisz zmiany, poinformuj swoich czytelników, co robisz i dlaczego. Sprzedaj im zmianę. I 

upewnij się, że Twój nowy blogger sprosta zadaniu. Świetną rzeczą do zrobienia, gdy sprowadzasz 

kogoś nowego na pokład, jest poproszenie samych czytelników o opinię na temat ewentualnych zmian, 

które blog powinien przejść w tym okresie przejściowym. Opowiedzą ci, co się zestarzało; co można 

zrobić lepiej; i (oczywiście) to, czego chcą, pozostało takie samo. Możesz również rozważyć ewentualną 

wartość zamknięcia bloga, być może na stałe, być może po prostu w celu uruchomienia innej z nowym 

celem. Blogi są dość przejściowe i z czasem ewoluują. Niech ten naturalny proces powie Ci, czy Twój 

blog wymaga remontu. Nieświadomie Twój bloger mógł nawet doprowadzić czytelników do tego 

stopnia, że zastanawia się nad swoim przyszłym posunięciem zawodowym. Bardziej prawdopodobne 

jest jednak, że wystarczy opublikować wyjaśnienie, a następnie odpowiedzieć na wszelkie uwagi 

wygenerowane przez zamknięcie. 

Nie usuwaj jednak bloga z Internetu - zwłaszcza jeśli masz blog informacyjny, z którego ludzie mogą 

korzystać jako zasobu. Chociaż zajmuje miejsce na twoim serwerze internetowym, czytelnicy doceniają 

możliwość wyszukiwania rzeczy nawet po tym, jak blog stanie się nieaktywny. Autor i dziennikarz Julian 

Dibbell opublikował swój ostatni post na swoim blogu Play Money w kwietniu 2004 r., ale pozostawił 

witrynę aktywną jako zapis działalności, którą kronikował. Play Money 

(www.juliandibbell.com/playmoney) opowiada o fascynacjach Dibbella grą internetową Ultima Online, 

która ma wątpliwe rozróżnienie na posiadanie gospodarki w świecie rzeczywistym. Gracze kupują i 

sprzedają przedmioty do gry Ultima Online w serwisie eBay, posuwając się nawet do ustanowienia 

rynku walutowego dla sztuk złota Ultima. Od grudnia 2002 r. Do kwietnia 2004 r. Dibbell próbował 

zarabiać na życie, sprzedając nieruchomości, broń i walutę Ultima Online - wszystkie wirtualne 

przedmioty - za prawdziwe dolary. W swoim ostatnim wpisie Dibbell podsumowuje przygodę, 

zgłaszając swoje zarobki z IRS i żegnając się z czytelnikami.  



Promowanie swojego bloga 

Być może spędziłeś dużo czasu i trochę pieniędzy na zaprojektowanie i skonfigurowanie bloga, ale 

przyciągnięcie czytelników nie jest gwarantowanym rezultatem. Generowanie szumu o swoim blogu 

nie musi być bolesne ani kosztować, ale wymaga pewnego wysiłku. Ponieważ promocja blogów jest 

często wirusowa, właściwie zrobiona pomaga wygenerować potrzebny szum w witrynie, przyciągając 

czytelników, uznanie, a nawet uwagę. Oczywiście wszystkie te rzeczy można uzyskać również z 

negatywnych powodów, ale bez wątpienia twój dyrektor generalny nie doceni krytycznego szumu tak 

pozytywnie. Nie stawiaj wozu przed koniem. Jeśli wykonujesz dobrą robotę, projektując bloga, często 

publikując posty i pisząc dobrze, istnieje szansa, że podbijesz czytelników i utrzymasz ich, a liczba 

odwiedzin wzrośnie w miarę, jak Twój blog rośnie i otrzymuje linki. Rozmowy na Twoim blogu i na 

innych tematach mogą naturalnie buzować o Twojej firmie i produktach. Ale jeśli wszystko idzie powoli, 

możesz przyspieszyć ten wzrost. Większość potencjalnych czytelników nie będzie cię specjalnie szukać. 

W rzeczywistości mogą nawet nie zdawać sobie sprawy, że potrzebują Twojego bloga, dopóki go nie 

znajdą. Twoim zadaniem jest pomóc im cię znaleźć. W tym rozdziale dowiesz się, jak przyciągnąć i 

zwiększyć ruch na swoim blogu. Promowanie prawie pustego bloga nie ma sensu. Upewnij się, że to, 

co promujesz, jest cenne, zanim spróbujesz pomysłów, które przedstawiam tutaj 

Efektywne korzystanie z technologii 

Czasami zwiększenie ruchu może dotyczyć zarówno technologii, jak i treści (ale nie mów o tym 

blogerowi!). Prawdopodobnie nie muszę zaznaczać, że witryny, które nie wyświetlają się poprawnie w 

przeglądarce, zawierają uszkodzone linki lub niefunkcjonalne narzędzia, lub które nie są niezawodnie 

dostępne, nie są czytane ani dodawane do zakładek. Twoja technologia wysyła komunikat o Twoich 

kompetencjach tak samo, jak jakość twoich postów. Ta koncepcja jest szczególnie prawdziwa w 

przypadku blogów biznesowych, które nie mogą wyglądać tak amatorsko jak te napisane przez, no cóż, 

amatorów. Możesz użyć narzędzi technologicznych, aby czytelnicy Cię znaleźli. Postępuj zgodnie z tymi 

sugestiami: 

* Utwórz kanał RSS / Atom. Upewnij się, że masz kanał RSS i / lub Atom dostępny na swoim blogu. 

Niektóre oprogramowanie do blogowania generuje te kanały automatycznie lub może być konieczne 

wygenerowanie własnego kanału. 

* Syndykuj swoją stronę. Upewnij się, że jesteś zarejestrowany w witrynach internetowych, które 

syndykują lub agregują treści blogów. Witryny te są izbami rozliczeniowymi dla osób i wyszukiwarek 

poszukujących najnowszych postów na blogu, więc powiadomienie ich o tym, gdy publikujesz lub 

rejestrujesz kanał RSS, może znacznie zwiększyć ruch. Wiele rozwiązań oprogramowania do 

blogowania umożliwia pingowanie lub powiadamianie indeksujących blogów automatycznie w 

momencie publikacji post. Te, które nie pozwalają na dodawanie HTML lub JavaScript do szablonów, 

które wykonują pingowanie za Ciebie. Aby uzyskać pomoc, zacznij od dokumentacji wsparcia 

używanego rozwiązania blogowego. Następnie przejdź do weblogs.com, blo.gs, blogrolling.com i 

blogshares.com, aby uzyskać więcej informacji na temat rejestracji bloga lub dodawania technologii 

ping do bloga. 

* Uzyskaj pomoc z oprogramowania do blogowania. Niektóre firmy produkujące oprogramowanie do 

blogowania wyświetlają listę ostatnio zaktualizowanych blogów, które używają ich oprogramowania 

gdzieś na swojej stronie internetowej, często na stronie głównej. Jeśli Twój jest jednym z nich, sprawdź, 

czy jesteś uwzględniony automatycznie, czy też musisz poprosić o wyświetlenie swojego bloga. Na 

przykład Movable Type ma widoczną listę ostatnio aktualizowanych blogów po prawej stronie swojej 

strony głównej. Jeśli korzystasz z wtyczek lub narzędzi oprogramowania innych firm, one również mogą 

mieć niedawno zaktualizowaną listę, z której możesz skorzystać. W przypadku korzystania z 



popularnego narzędzia do blogowania ruch w witrynie sieci Web jest prawdopodobnie znaczny i może 

przynieść korzyści. 

* Dodaj permalinki. Witryny korzystające z permalink generalnie generują większy ruch dzięki 

lepszemu indeksowaniu w wyszukiwarkach i użyteczności witryny. Permalink to strony, które zawierają 

pojedynczy post plus wszelkie powiązane z nim komentarze. Jeśli korzystasz z oprogramowania 

blogowego, które generuje bezpośredni adres URL za pomocą tekstu z tytułu pozycji, a nie z daty, 

jeszcze lepiej, ponieważ wyszukiwarki używają słów zawartych w adresie URL do oceny trafności. Po 

utworzeniu bezpośredniego linku do elementu bloga nigdy go nie zmieniaj. Linki do twoich postów są 

doskonałym źródłem ruchu, a jeśli zmienisz miejsce, w którym żyją Twoje posty, to ograniczysz ten 

ruch. Zawsze zmieniaj permalinki w ostateczności. 

Promowanie za pomocą linków 

Linki odgrywają ogromną rolę w generowaniu buzza w Twojej witrynie. Wspomnij o tym na 

wpływowym blogu, a ruch w witrynie zwiększy się, gdy czytelnicy tego bloga zobaczą, o co tyle 

zamieszania. Stamtąd ci czytelnicy mogą tworzyć więcej szumu, publikując posty na swoich blogach, 

wysyłając e-mail lub rozmawiając o tym, co znaleźli podczas kolacji tej nocy. Najbardziej dramatycznym 

przykładem tego jest efekt Slashdot: wspomnianie w poście na stronie internetowej społeczności 

Slashdot często rzuca niczego nie podejrzewającego serwera na kolana. Niedawno nowy produkt o 

nazwie TV-B-Gone zebrał trochę szumu z blogów, a strona internetowa Wired (www.wired.com) 

opublikowała artykuł. Serwer nie był w stanie poradzić sobie z kolejną falą odwiedzających, a 

odwiedzającym odmówiono dostępu do witryny w jej największej popularności. Możesz mieć za dużo 

dobrych rzeczy! Najlepszym sposobem, aby zostać wspomnianym i połączonym z innego bloga, jest 

oczywiście publikowanie świetnych rzeczy na swoim blogu. Niektóre inne techniki, w których omawiam 

następujące sekcje mogą również pomóc w uzyskaniu i zwiększeniu ruchu. 

Łącza do innych blogów 

Łącza do innych stron są przydatne z dwóch powodów: 

* Stajesz się ośrodkiem dla określonej niszy, a jeśli zapewnisz ludziom dobre informacje, wrócą do 

Ciebie, aby znaleźć więcej. 

* Możesz zachęcić innych do odwdzięczenia się i linku do Ciebie, zwiększając w ten sposób swoje szanse 

na dostanie buzza i gałek ocznych z blogów z dobrymi czytelnikami. 

Wiele najpopularniejszych wyszukiwarek liczy linki do strony podczas określania miejsca, w którym 

strona powinna się wyświetlać w rankingach trafności. Jeśli Twój blog pokazuje się wyżej w rankingach 

wyszukiwarek. . . to dobre miejsce. Łączenie się z innymi blogami z odpowiednich postów jest zarówno 

usługą dla czytelników - zakładając, że jesteś wybiórczy i dyskryminujący ze względu na linkowanie - 

jak i ugruntowanym zachowaniem w świecie blogów. Te linki powinny zawierać linki do konkretnych 

postów na tym blogu, które dotyczą twojego postu. Strony główne bloga zmieniają się często, więc nie 

należy linkować do strony głównej innej witryny, chyba że omawiasz blog tylko ogólnie. Chociaż 

powinieneś wybierać linki w oparciu o ich wartość dla czytelników, pisanie i komentowanie postów z 

popularnych blogów o dużym natężeniu ruchu nie szkodzi. Nie mogę przecenić znaczenia dodania do 

twojego wpisu czegoś, co przyspieszy dialog rozpoczęty w poście, do którego linkujesz. Cała zawartość 

Twojego bloga musi być przydatna dla czytelników, nawet jeśli jesteś częściowo zmotywowany przez 

uzyskanie nieco większego ruchu, aby przeczytać te treści. Inni blogerzy również szybko decydują, czy 

przyczyniasz się do blogosfery o wartościowym diablogu, a bycie nijakim jest o wiele gorsze niż bycie 

kontrowersyjnym. Tak, powiedziałem diablog - to dialog w blogosferze, która ma swój własny 



charakter. Oto słowo o tym, jak prowadzić diablog: po utworzeniu linku do posta na blogu musisz 

poinformować innego blogera, że włączyłeś się w bieżącą rozmowę. Najlepszym, najszybszym i 

najprostszym sposobem na to jest użycie technologii Trackback, która czasami jest dostępna z 

oprogramowaniem do hostowania blogów (sprawdź swoją dokumentację). Aby uzyskać więcej 

informacji o Trackbackach, zobacz pasek boczny „Jak działają Trackbacki” w tym rozdziale. Jeśli ty (lub 

oni) nie masz włączonych Trackbacków, możesz zrobić jedną z dwóch rzeczy: 

* Dodaj komentarz do blogu, do którego prowadzisz link. Wskaż, że masz więcej informacji na ten 

temat na swoim blogu, a następnie link do niego. 

* Jeśli komentarze nie są dozwolone, wyślij e-mail do blogera bezpośrednio i poinformuj go, że masz 

więcej informacji na swoim blogu - i podaj link. Bloger nie musi dodawać linku do bloga (ale może to 

zrobić). 

Nie stosuj obu technik. Blogerzy zwracają uwagę na komentarze zamieszczane w ich witrynach 

(prawda, prawda?), A dodatkowy e-mail okazuje się bardziej dokuczliwy niż informujący. 

Tworzenie blogroll 

Blogroll lub lista linków do blogów, które czytasz, podziwiasz lub po prostu uważasz za przydatną, to 

zarówno usługa czytelnika, jak i potencjalna wymiana linków. Blogroll powinien zostać stworzony dla 

czytelników, aby pokazać im, skąd masz informacje i jakie blogi czytasz. Jednak blogi, do których 

linkujesz, mogą być skłonne do odwdzięczania się, łącząc się z tobą z ich blogroll. Ponieważ wiele osób 

przeskakuje z bloga na blog za pośrednictwem blogów, możesz w ten sposób zdobyć kilku czytelników. 

Aby utworzyć blogroll, wykonaj następujące kroki: 

1. Sporządź listę blogów, które czytasz najczęściej lub które wysoko oceniają. 

2. Użyj narzędzia do tworzenia blogroll lub kodu HTML, aby twoja lista była klikalna, aby każdy blog był 

połączony. 

3. Użyj swojego rozwiązania do blogowania, aby dodać listę blogów do prawej lub lewej kolumny na 

swoim blogu. Być może trzeba znać trochę HTML, aby dodać go do swojego bloga. 

Jeśli utworzysz blogroll, kliknij każdy link do blogroll sam przez dwa lub trzy dni. Spowoduje to 

wyświetlenie się w plikach dziennika ruchu blogów, do których prowadzą linki, i może zostać 

zauważony przez blogera. 

Publikowanie komentarzy na innych blogach 

Komentowanie posta, który uważasz za użyteczny lub interesujący, jest świetnym sposobem na 

zwiększenie dialogu na dany temat i daje szansę na link do własnego bloga. Nawet jeśli nie dodasz 

posta do swojego bloga na ten temat, większość systemów komentowania pozwala na wpisanie adresu 

URL powiązanego z Twoim imieniem i nazwiskiem podczas wyświetlania komentarza. Jeśli opublikujesz 

dobry komentarz, dodając dodatkowe informacje lub uprzejmie podważając opinię, czytelnicy 

komentarzy mogą być zainteresowani tym, co masz do powiedzenia, aby kliknąć link. Uważaj, aby nie 

utworzyć spamu w komentarzach! Komentarze, które nie dodają znacząco do rozmowy, są 

bezużyteczne dla blogera i czytelników. Chyba że masz więcej do powiedzenia niż „Zgadzam się!” lub 

„Nice site”, oprzyj się chęci komentowania. 

Linkowanie do twojej starej treści 

Z czasem opublikujesz wiele świetnych informacji, a wiele z nich pozostaje trafnych. Jeśli piszesz post, 

który rozwija temat, o którym pisałeś wcześniej, nie wahaj się odsyłać do oryginalnego postu lub 



postów. Świadcząc tę usługę dla czytelników, podajesz czytelnikom informacje, które mogli przegapić 

za pierwszym razem, i trzymasz ich w swojej witrynie zamiast zmuszać ich do znalezienia tych 

informacji gdzie indziej. 

Kieruj większy ruch na swoim blogu 

Nadal potrzebujesz większego ruchu? Jest więcej rzeczy, które możesz wypróbować, od reklamowania 

swojego bloga do zmiany sposobu publikowania postów. W tej sekcji omawiam pewne rozsądne 

taktyki, które wprowadzą twojego bloga na świat, a także kilka dobrych strategii redakcyjnych w celu 

ulepszenia twojego bloga. Jak najlepiej wykorzystać marketing. Oto kilka porad marketingowych i 

reklamowych, które możesz wykorzystać do promowania swojego bloga: 

* Uzyskaj własną nazwę domeny. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, uzyskaj nazwę domeny specjalnie dla 

swojego bloga. Łatwa do zapamiętania, łatwa do przeliterowania nazwa domeny wygląda lepiej w 

materiałach marketingowych i reklamowych - łatwiej jest zapamiętać, jeśli ją zobaczy i nie będzie 

mogła natychmiast odwiedzić bloga. 

* Powiedz światu o swoim blogu. Poinformuj wszystkich o swoim blogu. Dodaj adres URL do pliku 

podpisu e-mail; umieść go na wizytówkach; upewnij się, że jest połączony z każdą witryną internetową 

prowadzoną przez Twoją firmę; i na miłość boską, promuj bloga w biuletynach e-mail firmy. Jeśli masz 

sklepy detaliczne, upewnij się, że adres URL znajduje się na rachunkach i we wszelkich tworzonych 

materiałach promocyjnych. Możesz sam stworzyć buzz za pomocą tych prostych technik. Na tym też 

nie poprzestań. Możesz użyć wielu tradycyjnych technik marketingowych, aby zwiększyć świadomość 

swojego bloga. Spróbuj wydrukować naklejki na zderzaki, długopisy i inne prezenty reklamujące 

Twojego bloga; rozdaj je swoim klientom, partnerom biznesowym i osobie prowadzącej ośrodek opieki 

nad dzieckiem. Niektórzy blogerzy dodali do swoich blogów sprzedaż markowych towarów, co 

zwiększa widoczność marki, wysyła komunikat i zarabia kilka dolarów. 

* Reklama. Możesz także reklamować się w gazetach, czasopismach, spotach radiowych, witrynach 

internetowych i (oczywiście) innych blogach. Ale nie musisz wydawać ogromnego budżetu 

reklamowego na swoim blogu. Jeśli starannie wybierzesz przestrzeń reklamową, możesz odizolować 

grupę docelową lub skierować się na całą blogosferę. Dotarcie do ludzi, gdy są z dala od komputera, 

może być mniej wydajne, jeśli chcesz, aby odwiedzili Cię, gdy są online. Niektóre usługi reklamowe 

przeznaczone dla blogów mogą zapewnić, że Twoje reklamy trafią na blogi, na których są widoczne dla 

blogerów i ich czytelników 

* Zorganizuj spotkanie fizyczne. Zaproś czytelników i blogerów na nieformalny posiłek i dyskusję w 

lokalnej kawiarni lub restauracji. Wydarzenie może zachęcić czytelników do nawiązania ze sobą 

kontaktu, być może poprzez ukierunkowany temat do dyskusji. Czytelnicy docenią szansę na spotkanie 

się z tobą i ze sobą, i oczywiście każdy lubi darmowe jedzenie. Możesz także spróbować zorganizować 

imprezę pay-as-you-go, w której negocjujesz stawkę grupową na miejscu, a następnie prosisz ludzi o 

zakup własnych biletów. 

* Weź udział w konkursach. Możesz wejść na swojego bloga w wielu konkursach blogowych. 

Oczywiście nie są to nowe blogi! Zalecam, abyś przynajmniej sześć miesięcy zbudował solidne 

archiwum treści i komentarzy, zanim prześlesz witrynę do tego rodzaju kontroli. Jednak zdobycie 

nagrody zdecydowanie poprawia pozycję Twojego bloga i zwiększa ruch - i być może przyciąga uwagę 

prasy! 



Najbardziej znanym z tych konkursów jest Bloggies oceniane w styczniu każdego roku. Więcej 

informacji na stronie www.bloggies.com na temat najnowszych konkursów, kategorii i procedur 

nominacyjnych, a także poprzednich zwycięzców.  

Ulepszaj swojego bloga dzięki lepszej zawartości 

Myśląc o sposobach generowania szumu wokół swojego bloga, możesz również poprawić jakość 

swojego bloga, koncentrując się na technikach publikowania. Te wskazówki mogą dać ci kilka dobrych 

pomysłów na promocję: 

* Post na temat aktualnych lub kontrowersyjnych problemów. Pomysł ten wydaje się nonsensem, ale 

łatwo go zapomnieć. Zwróć uwagę na wiadomości i uważaj na wydarzenia i problemy, które mogą 

zainteresować czytelników. Gdy go znajdziesz, utwórz post lub serię postów na ten temat. Może chcieć 

agregować posty na blogu na ten temat, podsumować opinię i  artykuły, a nawet podać własną opinię. 

Nie obawiaj się być krytycznym lub kontrowersyjnym w swoich wypowiedziach, o ile możesz bronić 

swojej opinii. Dobre blogi nie unikają konfrontacji, chociaż nie tworzą jej wyłącznie ze względu na 

kłótnie. Wychodzenie na kończynę zdecydowanie powoduje, że ludzie komentują więcej i 

prawdopodobnie skutkują także większą liczbą linków z innych blogów do twoich postów. 

* Publikuj w grupach użytkowników i forach. Sieć jest wypełniona grupami użytkowników, tablicami 

ogłoszeń i forami na różne tematy. Jeśli zostałeś ekspertem i posiadasz cenne informacje, które mogą 

pomóc w tworzeniu forum, możesz zwiększyć ruch na swoim blogu. Zachowaj ostrożność, aby nie 

zostać spamerem lub kimś, kto próbuje sprzedać produkt lub usługę. Twoje posty powinny dotyczyć 

tematu i zawierać informacje, opinie lub wyjaśnienia, które przyczyniają się do dyskusji. Pozwól, aby 

Twoja wiedza sprzedała Ci bloga lub Twoją firmę. Nie próbuj być kimś, kim nie jesteś - zidentyfikuj się 

jako osoba powiązana z firmą, ponieważ jeśli ktoś to zrozumie, a ty nie byłeś szczery, reakcja może 

przyćmić twoją wiadomość, nawet jeśli tego nie zrobiłeś zamierzają oszukać. 

* Blogowanie gości. Zaproś wybitnych blogerów, ekspertów branżowych i inne wpływowe osoby do 

edytowania bloga przez jeden dzień lub tydzień. Być może trzeba będzie zachęcić ich do pomocy. Inni 

blogerzy jednak niewątpliwie opowiadają o swoich występach na blogach gości i zwiększają ruch na 

stronie. Prawdziwą wypłatą jest promocja, którą możesz przyciągnąć w tym czasie. Jeśli Twój blogger 

jest dobrze znany, być może możesz zaoferować wymianę: Twój blogger za mojego. To rozwiązanie 

jest również przydatne w tych dniach, gdy bloger chce wziąć urlop lub jest w jakiś sposób niedostępny 

dla bloga. Nawet nieznany bloger gościnny jest lepszy niż ściemnianie bloga. Pamiętaj, aby 

porozmawiać z gościem na temat odpowiednich tematów, stylu pisania i swoich oczekiwań co do liczby 

postów, które zostaną dostarczone. Jeśli planujesz edytować gościa blogera, podaj to również z góry. 

* Dodaj zdjęcia do swoich postów. Powiedz to ze zdjęciami! Blog może być grubą, nudną stroną, nawet 

jeśli pismo jest migające. Dodanie zdjęć, wykresów i innych grafik może urozmaicić i zainteresować 

każdy wpis na blogu - a czytelnicy dobrze reagują na blogi, które używają obrazów. Trzymaj zdjęcia w 

rozsądnym rozmiarze, szczególnie jeśli masz strony, na których jest wyświetlanych kilka wpisów na 

blogu jednocześnie. 

Proszenie innych o pomoc 

Możesz wiele zrobić, aby promować swojego bloga, ale nie zapominaj, że inni też będą mieli dobre 

pomysły. Pomyśl o tych technikach zachęcania pracowników i klientów do rozmowy o swoim blogu: 

* Poproś swoich pracowników o promowanie bloga. Twoi pracownicy mają własną sieć kontaktów 

rodzinnych, przyjaciół, klientów i kontaktów biznesowych, do których mogą ewangelizować bloga. 

Niektórzy mogą nawet mieć osobiste blogi, których mogą używać do promowania bloga firmowego, 

http://www.bloggies.com/


chociaż to powinien być ich całkowicie wybór. Jeśli zastosowałeś się do mojej wcześniejszej sugestii, 

aby naklejki i inne towary zostały wykonane w celu reklamowania bloga, nie zapomnij udostępnić tego 

materiału swoim pracownikom, którzy mogliby je rozdać podczas spotkań z klientami i kontaktami 

biznesowymi. 

* Poproś klientów o promowanie bloga. Istotą marketingu wirusowego lub buzz jest zachęcanie innych 

do rozpowszechniania wiadomości w Twoim imieniu. Czy jest lepsza grupa do pełnienia tej roli niż twoi 

klienci, z których wielu może już być blogerami? Zadowoleni klienci są najlepszymi rzecznikami i 

najlepszymi ewangelistami dla Twojej firmy, jakie możesz znaleźć. W podobny sposób jak Twoi 

pracownicy udostępniaj im również materiały reklamowe. Jeśli masz naklejki i inne towary 

przygotowane do reklamowania bloga lub swojej firmy, zastanów się nad udostępnieniem 

ewangelistom tych klientów członkom rodziny, przyjaciołom i współpracownikom. 

* Zapytaj o pomysły! Inni blogerzy, twoi pracownicy, kontakty biznesowe, przyjaciele i - oczywiście - 

twoi czytelnicy mogą mieć świetne pomysły na promocję bloga. Poproś ich, aby powiedzieli ci, czym 

są, a następnie je zaimplementuj! 

 



Pozostać po prawej stronie prawa 

Podobnie jak w przypadku każdego formatu komunikacji, blogowanie wiąże się z szeregiem problemów 

prawnych i obaw związanych z obawami wielu firm. Możesz obawiać się, że Twoi klienci mogą 

przeczytać obietnice i gwarancje w tekście nieformalnego posta na blogu, a nawet że czytelnik może 

zniesławiać Twój blog. To są prawdziwe możliwości, ale prawdopodobnie mniej prawdopodobne, że 

staną się problemami, niż myślisz. W większości przypadków możesz łatwo rozwiązać te problemy - 

często z wyprzedzeniem - opracowując zasady blogowania, a następnie je przestrzegając. 

Bardziej niepokojące pracodawców są osobiste blogi pracowników. Obowiązuje niewiele formalnych 

zasad dotyczących blogów pracowniczych, ale część blogosfery związana z blogami biznesowymi jest 

pełna dyskusji na temat ich potrzeby. W tym rozdziale dowiesz się, jak chronić swojego bloga i firmę 

przed potencjalnymi problemami z prawem i opinią publiczną. Ponadto mówię o zaletach i wadach 

opracowywania polityki blogowania pracowników oraz o tym, co taka polityka może zawierać. 

Manewrowanie legalnej dziury 

Firmy zwykle komunikują się z klientami w ograniczony sposób: komunikaty prasowe, skrypty obsługi 

klienta i problemy z pomocą techniczną. Firmy prowadzą ten rodzaj komunikacji od dłuższego czasu, a 

zarówno klienci, jak i firmy wiedzą, czego oczekiwać od formatów. Zostanie wydawcą internetowym 

może oznaczać dla ciebie nowe ryzyko. W szczególności możesz wpaść w kłopoty poprzez: 

* Naruszenie praw autorskich: upewnij się, że masz pozwolenie lub prawo do wszystkiego, co 

publikujesz, od tekstu po zdjęcia i wideo. W razie wątpliwości załóż, że jest chroniony prawem 

autorskim i przed użyciem poproś o pozwolenie. Nowi wydawcy online powinni szczególnie zdawać 

sobie sprawę, że treści tworzone przez freelancerów lub innych w przeszłości korzystanie z Internetu 

może być niezgodne z prawem. Jeśli na podstawie umowy z wolnym strzelcem kupiłeś tylko prawa do 

drukowania, na przykład nie możesz korzystać z tych treści online. 

* Sprzeczność z istniejącymi dokumentami prawnymi: jeśli Twoja firma wydaje gwarancje, umowy 

serwisowe lub inne takie wiążące dokumenty, upewnij się, że nie podważasz tych dokumentów. 

* Zniesławienie w zakresie publikowania: federalna ustawa o telekomunikacji z 1996 r. chroni 

wydawców internetowych przed odpowiedzialnością za komentarze innych osób na forach ogłoszeń, 

blogach i forach. Wystąpiły jednak pewne wyzwania związane z tym aktem, co oznacza, że chociaż 

ostatecznie możesz zostać uznany za odpowiedzialnego za zniesławiające komentarze, być może nadal 

będziesz musiał się bronić w sądzie. 

* Fałszywa reklama: odpowiadając na pytania lub omawiając swoje usługi lub produkty, uważaj, aby 

nie składać oświadczeń, które mogłyby być postrzegane jako gwarancje lub obietnice. 

Ponieważ blogi otwierają nowy kanał komunikacji na terytorium zasadniczo niezbadanym, błędy 

rzeczowe są łatwe do popełnienia, nawet jeśli blogi przyspieszają pozyskiwanie informacji zwrotnych i 

ułatwiają interakcję. To niepokojące, ale nie powinien być tego rodzaju przeszkodą, która powstrzyma 

cię przed rozpoczęciem blogowania. Te obawy powinny sprawić, że będziesz ostrożny, a nie 

przestraszony! W tej sekcji znajdziesz najlepszy sposób radzenia sobie z tym, co mówisz na swoim 

blogu, zanim to powiesz. 

Tworzenie korporacyjnych zasad blogowania 

Najlepsza obrona jest dobrym atakiem, więc powiedzenie mówi. Posiadanie zasad dotyczących 

blogów, do których mogą odwoływać się czytelnicy, może pomóc w radzeniu sobie z obietnicami, 

korektami i innymi nieporządnymi sytuacjami, gdy się pojawią. Pomyśl o tej polityce jako o zestawie 



wytycznych operacyjnych, sposobie informowania czytelników o standardach, do których się trzymasz, 

oraz o tym, czego mogą oczekiwać od ciebie pod względem niezawodności i uczciwości. Wiedza na 

temat tego, jak sobie radzisz w niektórych sytuacjach, może nawet uniemożliwić ci uzyskanie na 

początku niezręcznych pozycji. Oto kilka stwierdzeń, które możesz chcieć uwzględnić w swoich 

zasadach blogowania: 

* Będę dokładny. Kiedy popełniam błąd, poprawię go tak szybko jak mogę. 

* Korekty nie będą edytowane - pozostawiam błędy widoczne, chyba że spowodują szkody. 

* Będę publikować tylko na następujące tematy: [wstaw tutaj tematy swojego bloga]. 

* Możesz / nie możesz zamieszczać komentarzy na tym blogu. 

* Twoje komentarze będą / nie będą moderowane, zanim będą widoczne. 

* Twoje komentarze będą / nie będą edytowane. 

* Komentarze zawierające wulgaryzmy, zniesławienia i podejrzane treści spamowe zostaną usunięte. 

* Nie będę / nie usuwał krytyki naszych produktów, usług i praktyk. 

* W stosownych przypadkach będę linkować do innych stron internetowych i blogów. nie jestem 

odpowiedzialny za opinie i treść tych stron. 

* Odpowiem szybko na e-maile i komentarze. 

* Oświadczenia na tym blogu nie stanowią gwarancji ani nie zastępują istniejących gwarancji na 

produkt / usługę, podręczników ani umów użytkownika. 

Tworzenie zasad blogu zawierających takie oświadczenia może nie być konieczne, w zależności od 

tematu, celu i terminu blogu. W innych przypadkach możesz opracować taką politykę jako wytyczną 

dla swojego blogera, nie czyniąc jej polityką publiczną. Nie możesz się jednak pomylić, przynajmniej 

analizując te problemy lub opracowując strategie radzenia sobie z typowymi problemami na blogu, 

takimi jak błędy, poprawki i komentarze spam. Istnieją pewne prawne przemyślenia na temat publikacji 

online, które sugerują obiecanie zweryfikowania komentarzy i usunięcia tych, które są zniesławiające 

lub nieprzyzwoite, pociągają za sobą odpowiedzialność w przypadku prześlizgnięcia się. Możesz 

skonsultować się z radcą prawnym w sprawie najlepszego sposobu postępowania z komentarzami bez 

ponoszenia odpowiedzialności, ale pamiętaj, że w przypadku większości blogów biznesowych 

komentarze przekraczające granicę będą rzadko spotykane. 

Obsługa błędów w blogu biznesowym 

Nawet w firmach, w których bloger jest edytowany przed opublikowaniem wpisów, wynikowy tekst 

jest bardzo nieformalny i pozbawiony struktury. Ta właśnie nieformalność sprawia, że medium jest tak 

atrakcyjne dla czytelników, którzy - słusznie - czują, że otrzymują nowy i lepszy dostęp do informacji. 

Nieuchronnie jednak ta nieformalność prowadzi do błędów. Niektóre są duże, inne małe, ale czytelnicy 

zauważają większość i trzeba je potwierdzić i poprawić. Sztuczka w radzeniu sobie z tymi 

poślizgnięciami polega na przygotowaniu planu radzenia sobie z nimi, kiedy się pojawią. Oczywiście 

staranie się, aby uniknąć błędów, jest również świetnym pomysłem! Istnieje kilka prostych sposobów 

na podjęcie środków ostrożności: 

* Użyj sprawdzania pisowni. Nie można zapobiec błędom faktycznym, ale moduł sprawdzania pisowni 

powstrzymuje Cię przed popełnianiem błędów pisowni. Ostatecznie nie zapominaj, że sprawdzanie 



pisowni nie jest nieomylne: zarówno „jego”, jak i „to” są poprawnie napisane, ale nie są używane w 

ten sam sposób! 

* Zatrudnij redaktora. Bez względu na to, kto prowadzi blogowanie w Twojej firmie, kolejne spojrzenie 

na kopię nie zaszkodzi, zanim zostanie opublikowana na blogu. Gazety używają edytorów kopii od lat, 

aby zapewnić, że typowe błędy ortograficzne, gramatyczne, a nawet błędy faktyczne nie pojawią się w 

druku (choć edytory kopii również nie są nieomylne). W zależności od poziomu wiedzy, jaką ta osoba 

ma na temat Twojej firmy, może on być w stanie zadawać pytania i przedstawiać punkty, które 

faktycznie zwiększają wartość wpisów na blogu. Kiedy błąd zostanie popełniony i zauważony, musisz 

dokonać korekty. Format bloga jest szczególny, a czytelnicy mają pewne oczekiwania, co oznacza, że 

nie powinieneś po prostu wchodzić i zmieniać obraźliwych informacji (chociaż technologia czyni to 

niezwykle prostym). Gdy wprowadzasz poprawki do bloga, informowanie czytelników o zmianie coś 

jest uważane za dobrą praktykę. Najlepszym sposobem na poradzenie sobie z tymi sytuacjami jest 

powrót do postu, a na dole dodanie tekstu nowej informacji lub poprawka i wyraźne oznaczenie go 

jako aktualizacji lub poprawki. Niektórzy blogerzy, na przykład Andrew Baio, posunęli się do tego, że 

zastosowali również przekreślony tekst do błędu, aby wskazać czytelnikom, że dokonał zmiany. Możesz 

zobaczyć poprawkę dokonaną na jego blogu 

Jeśli korekta to uzasadnia, rozważ dodanie całkowicie nowego posta na swoim blogu. Nowy post jest 

przydatny, gdy trzeba coś wyjaśnić, a nie po prostu poprawić datę lub nazwisko. Nie zapomnij jednak 

wrócić do pierwszego wpisu i link do poprawki! I oczywiście nie zapomnij przeprosić, gdy naprawdę w 

to włożysz nogę! 

Jeśli wyjdziesz od razu i potwierdzisz błąd i złożysz wdzięczną nutę przeprosin, natychmiast rozproszysz 

wszelkie napięcie, złość i zło wywołane błędem. Jeśli jest warta korekty, prawie na pewno jest warta 

szczerego „Przepraszam”. Czasami jednak nie masz innego wyjścia, jak usunąć tekst z posta: jeśli wpis 

na blogu zawiera zniesławiające lub szkodliwe - w przeciwieństwie do po prostu niepoprawnych - 

oświadczenie, usuń je natychmiast. Dołącz notatkę o dokonanej edycji i dlaczego, aby czytelnicy 

zrozumieli, dlaczego edycja była konieczna. 

Składanie obietnic 

Jeśli złożysz obietnice na swoim blogu, dotrzymaj ich. Mogą być one małe: „Zapytam techników i 

skontaktuję się z tobą”, a mogą być duże: „Musimy to naprawić, zanim produkt trafi na półki”. Tak czy 

inaczej, blog jest tak publicznym forum, że twoje wypowiedzi mogą być śledzone, a następnie śledzone. 

Jeśli nie dotrzymasz złożonych obietnic - zwłaszcza jeśli rozwiązujesz problemy dotyczące swojego 

bloga - może to przynieść brzydką uwagę opinii publicznej. To powiedziawszy, nie wszystkie obietnice 

mogą zostać dotrzymane, w takim przypadku powinieneś przejść do trybu online i wyjaśnić, dlaczego. 

Twoi użytkownicy doceniają to i szanują cię bardziej za otwartość i uczciwość, nawet jeśli nie 

zajmowałeś się jakimkolwiek problemem. Powinieneś również uważać, aby wyjaśnić, że wszystko, co 

jest napisane na blogu, nie ma pierwszeństwa przed inną komunikacją Twojej firmy, szczególnie 

zawartą w gwarancjach, instrukcjach obsługi, umowach serwisowych itp. Następstwem tego 

oczywiście nie jest korzystanie z bloga do wprowadzania zmian w tych dokumentach, chociaż można 

ogłosić zmiany, a następnie link do samych dokumentów. Wyraźnie mów o roli, jaką odgrywa Twój 

blog w oficjalnych publikacjach; Dzięki temu unikniesz oskarżeń o fałszywe reklamy i złamane 

obietnice. Pozew jest mało prawdopodobny, ale czyni się go mniejszym, publikując na blogu zrzeczenie 

się odpowiedzialności, które pozwala czytelnikom wiedzieć, jak ocenić, co czytają. 

Tajemnice w cichych okresach 



W zależności od wielkości i charakteru firmy może być konieczne przestrzeganie prawnie ustalonego 

okresu cichego lub zachowanie poufności informacji do daty premiery. Upewnij się, że rozumiesz, jakie 

rodzaje komunikacji należą do tych kategorii, aby przypadkowo nie mówić o rzeczach, których nie 

powinieneś. W razie wątpliwości wybierz błąd po stronie ciszy. Ta koncepcja jest szczególnie 

prawdziwa w przypadku spółek publicznych, które mogą być sankcjonowane przez organizacje, takie 

jak Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, w określonych momentach. Oczywiste jest, że tajemnice 

handlowe i tym podobne również powinny nie paść się na blogach. Ponownie uważaj, aby w pełni 

zrozumieć, jakie rodzaje informacji należą do poufnych klasyfikacji. Podczas rzetelnej rozmowy możesz 

pokusić się o wyjaśnienie, dlaczego Twój produkt jest lepszy od konkurencji, bardziej szczegółowo niż 

zwykle stosuje się w kopiowaniu marketingowym i reklamowym, ale nie podawaj mu tajnej formuły 

Coli. Ponadto klienci i partnerzy, z którymi masz relacje biznesowe, mogą uznać niektóre informacje o 

tych relacjach za poufne - czasami nawet istnienie związku musi być przez pewien czas tajne. 

Prawdopodobnie nigdy nie uciekniesz od tego rodzaju sytuacji. W końcu większość pracowników wie, 

jakie informacje muszą pozostać wewnątrz firmy i o czym można dyskutować podczas kolacji, a Twój 

blog może nawet nie przejść do tych obszarów. Niemniej jednak myślenie o tym, jakie tematy możesz 

i nie możesz omawiać na blogu, przynosi korzyści. W razie wątpliwości skonsultuj się z prawnikiem 

firmy lub po prostu powstrzymaj się od publikowania informacji na temat wątpliwych materiałów. 

Skomentuj 

Twoje posty na blogu mogą być piskliwie czyste, dokładne, sprawdzone pod kątem pisowni i pełne 

przydatnych informacji, ale to nie znaczy, że jesteś całkowicie zajęty. Komentarze, te cudowne 

interakcje, które sprawiają, że blogi są tak dynamicznym środowiskiem, są ciągłym problemem. Na 

początek, jeśli blogujesz, nie masz wątpliwości, co nazywa się spamem w komentarzach. Spam w 

komentarzach ma miejsce, gdy w komentarzach umieszczane są wiadomości komercyjne, zwykle 

dotyczące raczej niesmacznych produktów. Wiadomość może składać się z niektórych  kopii 

reklamowej lub pozornie nieszkodliwy wiersz tekstu, ale podane linki odsyłają czytelników w miejsca, 

w których prawdopodobnie nie chcą. 

Najpopularniejsze rodzaje spamu z komentarzami to strony internetowe z pornografią, produkty 

farmaceutyczne, gry online i niewiarygodne możliwości odchudzania. Tego rodzaju publikowanie, poza 

tym, że jest nie na temat i jest niesmaczne, jest prawdopodobnie czymś, z czym Twoja firma nie 

powinna się kojarzyć. Na przykład wątpliwa legalność niektórych gier online oznacza, że 

prawdopodobnie nigdy nie chcesz, aby wiadomości o grach pokerowych pozostawały w Twojej 

witrynie. Podejmując starania w dobrej wierze, aby usunąć takie wiadomości, należy zadbać o wszelkie 

sugestie, które popierasz - lub po prostu nie masz nic przeciwko - takim działaniom. Nie ma aktualnych 

przepisów, które sugerują, że ponosisz odpowiedzialność za komentarze na spamie na swoim blogu, 

ale jako odpowiedzialny wydawca musisz się ich pozbyć. Nie chcę brzmieć niepokojąco - większość 

twoich komentarzy będzie ważna, owocna i przydatna. Musisz tylko trochę policji, aby upewnić się, że 

tak pozostanie. Oprogramowanie do blogowania, które pozwala na komentarze, prawie zawsze 

pozwala na edycję komentarzy, co oznacza, że możesz usunąć spam komentarzy, gdy się pojawi. 

Niektóre z niezależnych pakietów oprogramowania do blogowania zawierają wtyczki i funkcje, które 

mają bezpośrednio radzić sobie ze spamem w komentarzach, powiadamiając Cię o tym, kiedy to 

nastąpi, i zapobiegając przyszłym publikacjom zawierającym obraźliwy adres URL. To nie jest idealne 

rozwiązanie i wymaga zachowania czujności. Ponieważ i tak powinieneś czytać wszystkie komentarze 

na swoim blogu, możesz łatwo usunąć spam. 

Trolle 



Inne rodzaje komentarzy można nazwać spamem - zapalające posty od użytkowników, które mają 

wywoływać problemy, a nie dialog. Mówi się, że takie komentarze publikują trolle blogowe, a prawie 

każdy wybitny bloger zwraca na siebie uwagę kilku. Trolle są trudniejsze do wykrycia i trudniejsze do 

uniknięcia. I nie wszyscy zgadzają się co do tego, kto kwalifikuje się jako troll, a kto po prostu podnosi 

trudne problemy. Dialog z obraźliwymi frazami może nie być tym, do czego dążysz na swoim blogu, ale 

dopóki komentarz nie zawiera osobistych zniewag i nietypowych wypowiedzi, prawdopodobnie chcesz 

go zostawić w spokoju. Gdy tylko sprawy przekształcą się w wywoływanie nazwisk, możesz bezpiecznie 

zdecydować, że czas trolla na blogu się skończy. Dotyczy to również potencjalnie zniesławiających lub 

szkodliwych wypowiedzi - pozbądź się ich i pozbądź się (to znaczy odmów dostępu) osobie, która je 

opublikowała. Ponownie, większość oprogramowania blogowego, które pozwala na komentarze, 

pozwala również banować niektórych użytkowników - według adresu e-mail, a czasem adresu IP. Nie 

jest to technika niezawodna, ponieważ uzyskanie nowego adresu e-mail nie jest skomplikowaną ani 

kosztowną propozycją, ale jest to Twoja jedyna broń w tej walce. Twoje komentarze są uważane za 

część historii bloga i dlatego powinny pozostawać w stanie możliwie najbliższym oryginalnemu 

opublikowaniu, zachowanie komentarzy nie jest jednak konieczne. Jeśli uważasz, że komentarz jest 

obraźliwy, nie na temat lub spam, usuń go bezkarnie. Zastanów się jednak nad znalezieniem 

standardowego sposobu oceniania, gdy komentarz należy do jednej z tych kategorii. 

Odkrywanie blogów pracowniczych 

Gdy firma ma bloga, wielu pracowników chce dołączyć do imprezy. W rzeczywistości niektórzy z Twoich 

pracowników mogą już mieć osobiste blogi, do których regularnie publikują. Spędź dużo czasu w 

blogosferze, a natkniesz się na blogerów, którzy stracili pracę z powodu postów na blogach, którym 

sprzeciwiali się pracodawcy. Ilość dyskusji sprawi, że uwierzysz, że tak się dzieje przez cały czas, ale 

podejrzewam, że medium uważa ten temat za fascynujący i nie jest tak powszechne. Niemniej prawdą 

jest, że pracownicy opublikowali na swoich blogach krytykę, zdjęcia i informacje o firmie, a następnie 

stracili pracę. Nie ma pozytywnego aspektu tej całkowicie niemożliwej do uniknięcia kwestii: firma traci 

cennego pracownika, a pracownik traci pracę. Powiedziawszy to, żadna firma nie została pozwana za 

treści pojawiające się w dzienniku internetowym pracownika. Wolne słowa chronią prawa 

pracowników do posiadania blogów i większość tego, co zamieszczają na tym blogu - ale to nie znaczy, 

że ręce firmy są związane. Rozważ te sytuacje: 

* Michael Hanscom, wówczas pracownik kontraktowy drukarni Microsoft, natknął się na ciężarówkę 

załadowaną komputerami Apple G5 w firmowej zatoce dostawczej, zrobił zdjęcie i opublikował je na 

swoim blogu wraz z fragmentem tekstu. Microsoft sprzeciwił się ze względów bezpieczeństwa, a 

Hanscom stracił pracę nad zdjęciem. 

* Joyce Park, wówczas programistka internetowa pracująca w sieci społecznościowej Friendster, 

została zwolniona w sierpniu 2004 r. Za publikowanie informacji o firmie na swoim osobistym blogu, 

Troutgirl. 

Co ważne dla obu blogerów, obaj próbowali zrobić coś dobrego. Hanscom celowo sfotografował 

zdjęcie, aby wykluczyć widok budynku, w którym znajdowała się ładownia, a Park twierdzi, że nie 

powiedziała nic, co nie było jeszcze publicznie dostępne. Obie firmy zrobiły sporo snu z blogosfery w 

związku z zwolnieniami, czy to dobrze, czy źle, a reportaż był również obszerny w mediach. Firmowa 

polityka blogowania mogła pomóc w zapobieganiu obu sytuacjom lub przynajmniej zapewnić zestaw 

wytycznych, na podstawie których można było zarządzać działaniami personelu. Ale żadna polityka nie 

może cię całkowicie chronić. Sam Microsoft ma obecnie ponad 1000 blogerów, z których wielu bloguje 

na temat problemów z technologią Microsoft. Spójrz na niesamowite ilości informacji generowanych 



przez tych blogerów na blogs.msdn.com. Microsoft nie (jeszcze) sformalizował zasady blogowania, i z 

wyjątkiem sytuacji Hanscom, wydaje się, że podejście „hand-off” działa dla firmy. 

Ustanawianie zasad dotyczących blogów pracowniczych 

Nawet polityka blogowania w aksamitnych rękawiczkach oznacza, że pracodawcy proszą pracowników 

o ograniczenie swobody wypowiedzi w czasie wolnym od pracy i działań. Wielu pracodawców chętnie 

korzysta z prawa do wolności wypowiedzi swoich pracowników, ale martwi się także o to, co może 

zostać udostępnione innym pracownikom, krytykom, klientom, klientom i prasie. Opinia publiczna nie 

wpływa na każdą firmę, jeśli jej pracownicy blogują, a tak naprawdę wiele firm szanuje prawo swoich 

pracowników do wolności słowa, aby nie stanowiło to problemu. Ale jeśli jesteś zaniepokojony, możesz 

uniknąć dużej uwagi po prostu prosząc pracowników o pozostawienie informacji osobistych na 

blogach. Inni prosili pracowników, aby nie publikowali postów dotyczących problemów firmy i 

personelu. Firmy zainteresowane wykorzystaniem niektórych ekspertyz i osobowości prezentowanych 

przez swoich pracowników poprosiły swoich blogerów o zwrócenie uwagi, że ich opinie nie są opiniami 

pracodawców. To wyłączenie odpowiedzialności z pewnością wydaje się być najbardziej otwartą, 

najmniej ograniczającą opcją dostępną dla pracodawców. Niektórzy prawnicy sugerują jednak, że 

prowadzenie polityki blogowania w ogóle oznacza pewien poziom odpowiedzialności za to, co Twoi 

pracownicy publikują na swoich blogach. Najlepszym zabezpieczeniem, jakie możesz zastosować, jest 

mechanizm zadawania blogerom pytań na temat tego, co mogą, a czego nie mogą blogować bez 

przekraczania granicy. Ta osoba musi być dostępna szybko - ponieważ blogowanie jest tak 

bezpośrednim środkiem przekazu - i on lub ona musi mieć otwarty umysł na doradzanie blogerom. Jeśli 

reakcja szarpiącego kolana brzmi zawsze: „Nie, nie publikuj tego”, istnieje większe 

prawdopodobieństwo, że wyobcujesz swoich pracowników niż pomożesz im. Również ta osoba 

powinna być kimś, kto mówi z pozycji wiedzy, zarówno o firmie, jak i kwestiach związanych z zasobami 

ludzkimi. W końcu, jeśli umieścisz osobę zajmującą się zadaniami na blogach, a następnie nie poprzesz 

jej rozmów, skutecznie wyrządzisz więcej szkody niż pożytku. 

Patrząc na przykładową politykę 

Wiele firm korzysta z blogów pracowniczych, nawet zawierających linki do nich na stronie internetowej 

firmy. Jednak opublikowanych zasad blogowania jest niewiele. Wynika to częściowo z faktu, że nie ma 

wielu oficjalnych blogów biznesowych i dlatego, że wiele z nich istnieje w mniejszych organizacjach, 

które nie muszą tworzyć takiej formalnej struktury. Jeśli jednak myślisz o napisaniu polityki blogowania, 

która dotyczy blogów pracowniczych, dobrze byłoby spojrzeć na politykę Groove Networks, prywatnej 

firmy programistycznej. Dyrektor generalny Groove Networks, Ray Ozzie, prowadzi własny blog, a 

Groove ma innych. Jak można się spodziewać, zaangażowanie w blogowanie na tak wysokim poziomie 

przekłada się na politykę, która brzmi bardziej jak lista sugestii niż dokument prawny. Zasady 

blogowania jego firmy zostały przedrukowane tutaj jako pasek boczny, dzięki uprzejmości Groove 

Networks (www.groove.net). 



Dodanie wartości do bloga 

Jedną z rzeczy, które najbardziej ekscytują mnie w formacie bloga, są innowacje technologiczne 

zachodzące każdego dnia. Ten rozdział poświęcony jest wielu ekscytującym i zabawnym narzędziom 

dostępnym dla blogów i blogerów. Nie musisz używać ich wszystkich - w rzeczywistości wiele z nich po 

prostu może nie być odpowiednich do tego, co próbujesz osiągnąć - ale wybranie jednego lub dwóch 

może naprawdę zwiększyć funkcjonalność i użyteczność Twojego bloga. I mogą po prostu zachęcać 

ludzi do czytania bloga, aby zobaczyć, co robisz dalej! Wiele opcji blogów faktycznie należy do kategorii 

blogów, które należy mieć. Wiele narzędzi, takich jak RSS i ankiety, może być nieocenione dla Ciebie i 

Twoich czytelników. Inne, takie jak mapowanie i audblogowanie (blogowanie audio), mogą łatwo stać 

się sztuczkami, jeśli nie wdrożysz ich poprawnie. Polecam przeczytać ten rozdział z otwartym umysłem. 

Pomyśl kreatywnie o tym, jak możesz zrobić coś nowego, aby wzbudzić emocje na swoim blogu. 

Dodawanie niezbędnych technologii 

Być może jednym z najważniejszych i najbardziej przydatnych narzędzi dostępnych obecnie na Twoim 

blogu jest RSS, czyli Really Simple Syndication. Ta technologia nie ma prawie żadnych wad: jest prosta 

i niedroga we wdrożeniu, bezpłatna w użyciu i praktycznie gwarantowana w celu zwiększenia 

czytelnictwa i ruchu. Drugim kluczowym narzędziem jest komentowanie. Poprawnie użyte komentarze 

mogą również skłonić ludzi do częstego powrotu do Twojej witryny i pomóc w generowaniu szumu w 

blogosferze i poza nią. Mogą również uzyskać cenne informacje na temat czytelników, które można 

zamienić na lepszy blog lub lepsze relacje z klientami. Jeśli oprogramowanie bloga nie pozwala na 

komentarze czytelników, możesz je zaimplementować za pomocą oprogramowania innych firm. 

Komentarze są charakterystyczną cechą blogów; tylko najbardziej popularni blogerzy mogą uciec od 

ich braku, dlatego musisz dodać tę funkcjonalność do swojego bloga. Na koniec czytelnicy przychodzą 

do ciebie po informacje, a jednym ze świetnych sposobów na uczynienie swojego blogu bardziej 

użytecznym jest zapewnienie paska bocznego odpowiednich nagłówków. Bycie miejscem wymiany 

informacji jest jednym z mocnych stron bloga, a nagłówki mogą to zwiększyć. (Nie bój się, że ludzie 

opuszczą Twój blog, aby przeczytać opowiadane przez Ciebie historie - wrócą po więcej, jeśli Twój blog 

wykona dobrą robotę). 

Co to jest kanał RSS? Jednym z twoich największych wyzwań po założeniu bloga jest generowanie o 

nim szumu, a następnie nie tylko przyciąganie do niego odwiedzających, ale także zachęcanie ich do 

powrotu. RSS pomaga robić obie rzeczy. Dzięki RSS możesz faktycznie syndykować swoje treści szybko, 

łatwo i tanio. Co to jest RSS? Kanał RSS to plik oparty na XML, który zawiera streszczenia lub pełny tekst 

każdego wpisu opublikowanego na blogu. Inny format aktualizacji tego rodzaju nazywa się Atom. 

Więcej o tym formacie mówię w dalszej części tego rozdziału, ale na razie, jeśli widzisz Atom, po prostu 

pomyśl RSS. Kanały RSS i Atom są syndykowane w następujący sposób: 

* Odebrane przez strony internetowe, które syndykują treści blogu 

* Ciągnięty przez inne blogi lub inne strony internetowe 

* Wyświetlane przez oprogramowanie czytnika grup dyskusyjnych 

W każdym przypadku treść bloga jest rozpowszechniana w Internecie, zwiększając szanse, że ludzie 

znajdą i przeczytają Twoje wpisy na blogu. Zaletą dostarczania kanału RSS jest to, że użytkownicy mogą 

znaleźć Twoje treści na wiele sposobów i z czasem będą Cię czytać. RSS to technologia, która 

automatycznie wypycha twoje nowe posty na inne strony internetowe i do oprogramowania do 

czytania grup dyskusyjnych, zamiast czytelników, którzy muszą pamiętać, aby odwiedzać Cię co kilka 

godzin lub dni, aby sprawdzić, czy masz coś nowego. 



RSS może również oznaczać Rich Site Summary lub RDF Site Summary. (RDF to skrót od Resource 

Description Framework.) Amy Gahran przeprowadziła konkurs, aby na początku 2004 r. Stworzyć na 

swoim blogu mniej zastraszającą nazwę, a zwycięskim zgłoszeniem były kanały internetowe, które 

wydają się zyskiwać przynajmniej trochę. Musisz używać RSS jako konsumenta i wydawcy. Poniższe 

trzy składniki wyjaśniają, jak to działa: 

* Blog automatycznie generuje kanał RSS. 

* Czytelnicy bloga znajdują kanał RSS na blogu lub za pośrednictwem strony syndykacji RSS. 

* Czytelnicy używają czytnika wiadomości (lub strony internetowej) do wyświetlania i czytania kanału 

RSS. 

Czytanie kanałów RSS: użycie RSS 

Jako wydawca bloga bez wątpienia chcesz tworzyć kanały RSS jako usługę użytkownika. Ale zanim 

dojdziesz do tego punktu, zapoznaj się z nimi jako użytkownik. Aby dowiedzieć się, jak działają kanały 

RSS dla siebie, utwórz kolekcję kanałów RSS, które chcesz regularnie sprawdzać. Zakładając własnego 

bloga, czerpiesz ogromne korzyści z oglądania tego, co robią inni, nawet ci, którzy nie piszą blogów 

związanych z Twoją dziedziną lub prowadzą udane blogi osobiste. RSS pomaga zbierać aktualizacje 

szybko i skutecznie. Spodoba ci się, ile czasu zaoszczędzisz, gdy nie będziesz próbował odwiedzać 

każdego bloga na liście zakładek kilka razy dziennie. Możesz użyć internetowego czytnika wiadomości, 

który działa dobrze jeśli masz stałe połączenie z Internetem. Możesz też zainstalować oprogramowanie 

do czytania grup dyskusyjnych, które pobiera kanały na Twój komputer, abyś mógł je czytać, nawet 

jeśli nie jesteś online. Najprostszym sposobem na rozpoczęcie czytania kanałów RSS jest wizyta na 

Bloglines. Bloglines to darmowa strona internetowa, która gromadzi kanały RSS z blogów w całej sieci 

i pozwala subskrybować i czytać te, które Cię interesują. Aby zacząć czytać kanały RSS, zacznij od 

zarejestrowania się na darmowe konto Bloglines: 

1. Przejdź do strony www.Bloglines.com i kliknij link Kliknij tutaj, aby się zarejestrować na środku strony 

lub link Zarejestruj się w prawym górnym rogu strony. 

2. Podaj swój adres e-mail, wybierz hasło, wybierz strefę czasową i preferencje językowe oraz zdecyduj, 

czy chcesz otrzymywać biuletyn Bloglines. 

3. Kliknij Zarejestruj. 

Bloglines wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem; odpowiedz, aby sfinalizować rejestrację. Aby 

zobaczyć, które blogi mają kanał RSS, zwróć uwagę na pomarańczowy przycisk z napisem XML lub RSS. 

Blog Strong Women Daily News zawiera kanał RSS. Stonyfield Farm, mleczarnia we Franklin w stanie 

Vermont, utworzyła ten blog i jest to jedna z serii zaprojektowanych, aby zainteresowani klienci byli na 

bieżąco i informowani. Stonyfield Farm ma kilka blogów na www.stonyfield.com. Patrząc na dziennik 

Strong Women Daily News, zauważ dwie małe plakietki RSS po prawej stronie. Postępuj zgodnie ze 

wskazówkami, aby subskrybować codzienne wiadomości Strong Women, korzystając z jednej z 

następujących odznak: Aby zasubskrybować kanał Stonyfield, skopiuj lokalizację kanału, klikając 

prawym przyciskiem myszy link RSS i wybierając z menu opcję Kopiuj skrót lub Kopiuj lokalizację linku. 

(Sformułowanie różni się w zależności od używanej przeglądarki.) Następnie wróć do Bloglines i użyj 

powyższego procesu, aby dodać ten kanał do swojej listy. 

1. Kliknij znaczek z napisem „Pełny wpis RSS” i skopiuj adres URL z paskiem adresu przeglądarki. Nie 

martw się, jeśli zobaczysz w przeglądarce coś, co wygląda na kod komputerowy; interesuje Cię tylko 

adres URL. 



2. Przejdź do Bloglines i zaloguj się. Zostaniesz przeniesiony do swoich aktualnych kanałów lub strony, 

która pozwala ci zapisać się na jeden, jeśli nie masz aktualnych subskrypcji. 

3. Kliknij link Dodaj w prawym obszarze strony. Jeśli widzisz już stronę Subskrybuj, nie musisz klikać 

Dodaj. Pojawi się strona, na której możesz dodać nowy kanał do swojego konta Bloglines. 

4. Wklej adres URL kanału RSS do pola Blog lub URL kanału i kliknij przycisk Subskrybuj. Masz szansę 

uporządkować swoje kanały, umieszczając je w folderach. 

5. Wybierz, aby utworzyć folder dla tego kanału i ustawić inne preferencje, lub po prostu dokończ 

subskrypcję, klikając przycisk Subskrybuj. Bloglines dodaje kanał do prawej kolumny. 

6. Wybierz nazwę kanału, aby zobaczyć posty bloga w malejącej kolejności po prawej stronie strony. 

Możesz także dodawać kanały, wybierając je z katalogu Bloglines, który znajduje się na karcie Katalog. 

Możesz użyć wstępnie ustawionych kategorii - Najpopularniejsze kanały, Najpopularniejsze łącza, 

Najnowsze kanały - aby wyszukać kanał alfabetycznie lub wyszukać dostępne kanały. Wybieranie 

blogów do przeczytania z listy najpopularniejszych kanałów to świetny sposób na rozpoczęcie - te 

kanały to jedne z najczęściej czytanych, popularnych i odnoszących sukcesy blogów, a czytanie 

niektórych z tej kategorii może przyspieszyć działanie kanałów RSS i blogosfera w tym samym czasie. 

Nawet jeśli nie możesz zauważyć pomarańczowej plakietki RSS w witrynie, którą chcesz śledzić, mimo 

wszystko spróbuj zasubskrybować adres URL strony głównej witryny. Być może blog nie reklamuje RSS, 

ale nadal ma kanał. Po zasubskrybowaniu kanału RSS Twoja usługa online (np. Bloglines) lub czytnik 

wiadomości odświeża ten kanał, informując Cię o nowym poście, oszczędzając Ci podróży do strony 

internetowej, chyba że naprawdę chcesz coś przeczytać. Dwa inne czytniki RSS online to Kinja, która 

umożliwia także udostępnianie kanałów, oraz NewsGator Online, który jest online towarzyszem 

NewsGator, popularnego czytnika wiadomości do pobrania. Moje Yahoo! posiada także narzędzia do 

czytania RSS wbudowane w osobistą usługę strony głównej. 

Możesz również otrzymywać kanały RSS dostarczane na komputer, pobierając i instalując agregator 

wiadomości, taki jak Feedreader (www.feedreader.com) lub NewsGator (www.newsgator.com). 

Informujesz oprogramowanie, które kanały RSS mają być śledzone, a następnie korzystasz z czytnika 

wiadomości, aby być na bieżąco z najnowszymi postami na tych blogach. Jeśli czytasz wiele blogów - a 

powinieneś, jeśli zamierzasz być blogerem - korzystanie z usług takich jak Bloglines lub czytnik grup 

dyskusyjnych to duża oszczędność czasu. RSS ma kilka wad: 

* Niektóre osoby twierdzą, że użytkownicy, którzy czytają Twojego bloga za pośrednictwem kanału 

RSS, przestają przychodzić do Twojej witryny - brakuje im wszystkich dodatków na stronie i Twojego 

świetnego wyglądu, nawet jeśli czytają zawartość Twojego bloga. Z własnego doświadczenia wynika, 

że najbardziej wybredni czytelnicy blogów doceniają kanał i mogą nie odwiedzać strony bez pytania 

RSS. Mniej doświadczeni użytkownicy w ogóle nie będą korzystać z kanału.  

* Jeśli próbujesz zebrać statystyki dotyczące użytkowników bloga lub używasz swojego bloga do 

wyświetlania reklam, które nie są przenoszone przez kanał RSS, ci, którzy czytają tylko kanał RSS i nigdy 

nie odwiedzają witryny, nie będą wliczone w ruch lub mieć szansę na kliknięcie reklam. Spodziewaj się, 

że sytuacja ta zmieni się, gdy RSS stanie się coraz bardziej popularne. Tymczasem najlepszym 

rozwiązaniem jest prawdopodobnie włączenie tylko części każdego wpisu w kanale RSS. Aby uzyskać 

pełny tekst, czytelnik będzie musiał wejść na stronę bloga. 

Tworzenie kanałów RSS: Publikowanie RSS 



Wiele różnych wersji RSS jest dziś używanych w sieci - podobnie jak w pierwszych dniach Internetu, 

kiedy różne przeglądarki obsługiwały różne tagi HTML. Te różne wersje RSS zostały zamrożone w 

różnych punktach ewolucyjnych, ponieważ standard został zebrany i opracowany przez różne grupy do 

różnych celów. Obsługa zarówno wersji 1.0, jak i 2.0 jest ogólnie uważana za najbezpieczniejszą, a 

większość oprogramowania blogowego pozwala generować oba typy. Wersja 0.91 jest również 

popularna, być może dlatego, że jest stosunkowo łatwa do wygenerowania. Blog Dive Into Mark 

szczegółowo omawia historię różnych wersji RSS z dobrym przewodnikiem po ich różnicach na stronie 

diveintomark.org/archives/2004/02/04/incompatible-rss. 

Zaloguj się do swojego oprogramowania do blogowania i poszukaj instrukcji, jak zaimplementować 

kanał RSS, jeśli nie jest on już częścią Twojej witryny. Jeśli Twoje oprogramowanie blogowe nie zawiera 

jeszcze rozwiązania RSS, być może nie możesz pozyskać własnego. Zasadniczo każde oprogramowanie 

do blogowania, które korzysta z szablonów, pozwala wygenerować kanał RSS, a mimo że tworzenie 

kanału nie jest niezwykle trudne, zdecydowanie potrzebujesz kogoś z pewnymi umiejętnościami 

technicznymi, które pomogą Ci napisać kanał. Niektóre dobre zasoby online przeprowadzą Cię przez 

proces pisania kanału RSS. Uważam te strony za przydatne i łatwe do zrozumienia: 

* Zasób RSS Lockergnome: rss.lockergnome.com/resources 

* RSS DevCenter O’Reilly: www.oreillynet.com/topics/rss/rss 

FeedBurner to usługa, która ulepsza Twój kanał RSS, umożliwiając publikowanie w wielu formatach, 

uzyskiwanie statystyk ruchu i ulepszanie treści Twojego kanału za pomocą zdjęć i linków. Obecnie jest 

bezpłatny. Dowiedz się więcej na www.feedburner.com. Gdy masz już na swoim blogu plik RSS, każda 

witryna, która gromadzi treści internetowe, może je pobrać i wyświetlić, chociaż zwykle wyświetlane 

są tylko nagłówki / tytuły (więc napisz dobre!). Użytkownicy, którzy zobaczą wyświetlane nagłówki, czy 

to na innym blogu, w wyszukiwarce, w witrynie z wiadomościami, w biuletynie e-mail lub na stronie 

głównej witryny internetowej firmy, mogą kliknąć nagłówek, aby przejść do bloga. Voila! Sprawiłeś, że 

Twoje posty są bardziej dostępne dla większej liczby osób, a to nie pomaga, ale generuje więcej 

czytelników blogów. Wszystkie te dodane linki służą również do zagwarantowania, że Twoje wpisy na 

blogu będą wyświetlane wyżej w wynikach wyszukiwania. Musisz szybko rozpocząć ten proces, 

rejestrując swój kanał RSS w witrynach gromadzących wiadomości. Musisz ustawić swoje 

oprogramowanie blogowe, aby wysyłało ping lub powiadamiało niektóre ważne witryny, gdy 

publikujesz nowy post. Ponownie wiele rozwiązań oprogramowania blogowego zawiera funkcje 

umożliwiające automatyczne pingowanie. Jeśli nie, odwiedź następujące witryny i poszukaj 

wskazówek, jak się w nich zarejestrować: 

* Blo.gs: www.blo.gs 

* My Yahoo !: my.yahoo.com/s/publishers.html 

* Weblogs.com: www.weblogs.com 

Witryny te wymagają odwiedzenia i przesłania bloga, zwykle tylko raz, aby zostać uwzględnionym w 

indeksie RSS: 

* Bloglines: www.Bloglines.com 

* BlogRolling: www.blogrolling.com/ping.phtml 

* BlogStreet: www.blogstreet.com 

* FeedBurner: www.feedburner.com 



* Feedster: www.feedster.com 

* Popdex: www.popdex.com 

* PubSub: www.pubsub.com 

* Syndic8: www.syndic8.com 

* Technorati: www.technorati.com 

Radzę również osadzić na każdej stronie witryny metatag, który w jednolity sposób wyjaśnia lokalizację 

Twojego kanału RSS. Metatag umożliwia automatyczne wykrywanie pliku danych przez kilka narzędzi i 

roboty. Zmodyfikuj ten tag, aby wskazywał na własny kanał RSS, i dodaj go do tagu head każdej strony 

HTML, jeśli nie ma go już w szablonie oprogramowania do blogowania: 

<link rel = ”alternate” type = ”application / rss + xml” title = ”RSS” 

href = ”URL twojego kanału tutaj” /> 

Aktualizacja do kanałów Atom 

Atom to format obsługujący wiele takich samych funkcji jak RSS, choć jego implementacja do celów 

syndykacji jest nieco bardziej złożona. W rzeczywistości jest o wiele bardziej złożony! Format zapewnia 

uniwersalny interfejs XML do publikowania za pomocą narzędzi blogowych, edytowania wpisów blogu 

i publikowania kanału blogowego. Atom jest nowszym formatem niż RSS i chociaż ma wielu 

zwolenników, wiele agregatorów wiadomości nie obsługuje jeszcze treści Atom. Może jednak być 

oznaką nadchodzących wydarzeń, że Blogger obecnie zapewnia tylko kanały w formacie Atom. Na 

własny użytek poszukaj czytnika wiadomości, który pozwala czytać zarówno kanały RSS, jak i Atom. 

Jednak na swoim blogu zdecydowanie zalecamy podanie RSS 1.0 lub 2.0 i Atom, jeśli oprogramowanie 

blogowe już je zawiera. 

Dodawanie funkcji komentowania Chcesz używać komentarzy na swoim blogu, ale nie możesz, 

ponieważ oprogramowanie bloga nie ma takiej funkcji? Masz dwie opcje: 

* Przeprowadź migrację swojego bloga do oprogramowania do blogowania, które oferuje komentarze: 

Jeśli blogujesz od dłuższego czasu lub masz tysiące wpisów, zmiana oprogramowania może być 

ogromnym zadaniem. Są jednak szanse, że jeśli korzystasz z systemu blogowania, który nie oferuje 

komentarzy, możesz mimo to zaktualizować; prawdopodobnie brakuje Ci innej przydatnej technologii. 

* Użyj HaloScan: Możesz zintegrować ten wiodący system komentarzy w prawie wszystkie istniejące 

rozwiązania oprogramowania blogowego. HaloScan (www.haloscan.com) jest bezpłatny - i aby 

rozpocząć, musisz skopiować i wkleić dwa wiersze kodu w dzienniku internetowym. Możesz edytować 

i usuwać komentarze, a także blokować obraźliwych komentatorów. Możesz używać HaloScan na 

dowolnej stronie internetowej, nie tylko na blogu. Na co czekasz? Zarejestruj się! 

Tworzenie blogroll 

Większość blogerów lubi czytać blogi tak samo, jak sami blogują. Mają ulubionych i chętnie 

udostępniają je Tobie w formie blogroll: lista linków, do których blogger regularnie się odwołuje. 

Blogroll to także sposób dla blogerów na dzielenie się blogami, które podziwiają ze swoimi 

czytelnikami. Oczywiście blogerzy również tworzą blogroll z innych powodów: 

* Nigdy nie zaszkodzi rankingom wyszukiwarek prowadzącym do stron o dużym natężeniu ruchu. 

* Blog, do którego linkujesz, może zwrócić przysługę, szczególnie jeśli blog generuje ruch. 



Blogrole są zwykle sortowane alfabetycznie i umieszczane w kolumnie po prawej lub lewej stronie 

treści bloga. Możesz łatwo dodać blogroll do swojego bloga, ale musisz poświęcić trochę czasu na 

wyszukiwanie dostępnych blogów, aby znaleźć te, które są najbardziej odpowiednie dla Ciebie i Twoich 

odbiorców. Ludzie czytający Twojego bloga podczas pracy nie doceniają wysyłania go do czegoś, co ma 

ocenę X lub jest frywolne, tak jak przechodzi szef. Bullole są zwykle dość organiczne - spodziewaj się 

dodawać i usuwać blogi z czasem, szczególnie jeśli jesteś faktycznie używam twojego blogroll, aby 

szczegółowo opisywać, które blogi czytasz. Blogi przychodzą i odchodzą, więc regularnie sprawdzaj 

blogi, które umieszczasz w swoim blogu, aby upewnić się, że nadal są aktywne. Aby uzyskać blogroll 

online, sprawdź, czy oprogramowanie bloga ma mechanizm zaprojektowany specjalnie do jego 

tworzenia. Niektórzy; niektórzy nie. Jeśli nie masz wbudowanej funkcji blogowania lub linkowania i nie 

możesz po prostu napisać dla niej kodu HTML, spójrz na BlogRolling i Bloglines, które mogą 

wygenerować blog. Jeśli regularnie korzystasz z linku i chcesz codziennie udostępniać wiele 

interesujących linków, rozważ utworzenie drugiego bloga. Jeśli oprogramowanie bloga umożliwia 

tworzenie wielu dzienników internetowych, możesz po prostu utworzyć innego bloga i zmodyfikować 

szablony, aby wyświetlać blog z linkiem obok głównego bloga. 

BlogRolling 

BlogRolling to bezpłatne narzędzie internetowe, zaprojektowane w celu umożliwienia łatwego 

tworzenia i używania blogroll. Wystarczy odwiedzić stronę www.blogrolling.com i zarejestrować 

bezpłatne konto. Musisz poradzić sobie z odrobiną kopiowania i wklejania, aby uzyskać niezbędny kod 

na swoim blogu, ale gdy to zrobisz, dodawanie i edytowanie blogroll jest dość proste. 

Bloglines 

Jeśli używasz Bloglines (www.Bloglines.com) do czytania kanałów RSS, możesz wygenerować blogroll 

na podstawie tych kanałów, które chcesz umieścić na swoim blogu. Musisz skopiować i wkleić fragment 

kodu do jednego z szablonów swojego bloga, ale gdy to zrobisz, blogroll jest całkowicie automatyczny. 

Postępuj zgodnie z instrukcjami blogroll na karcie Udostępnij. 

Furl 

Furl (www.furl.net) to narzędzie internetowe, które pozwala zapisywać zakładki i rzeczywiste strony 

internetowe w swoim osobistym archiwum. Ma także sposób na umieszczenie ostatnio zapisanych 

stron w witrynie (nawiasem mówiąc, w codziennym biuletynie e-mail). 

Skanowanie nagłówków wiadomości 

Możesz dodawać nagłówki z dowolnej witryny, która zawiera kanał RSS lub Atom na swoim blogu. 

Większość dużych organizacji informacyjnych i blogów udostępnia kanały RSS i zachęca do 

umieszczania listy nagłówków na swojej stronie - w końcu kierujesz do nich ruch. Sprawdź jednak 

warunki użytkowania każdego kanału RSS, który chcesz wyświetlić. Niektóre organizacje nakładają 

ograniczenia i wymagania dotyczące korzystania z ich treści, których należy przestrzegać. Można 

znaleźć użyteczne kanały RSS dla swojego bloga na dwa sposoby: 

* Być może masz już na myśli źródło, być może publikację branżową lub lokalny serwis informacyjny. 

Odwiedź strony internetowe tych organizacji, aby sprawdzić, czy udostępniają kanały RSS. 

* Wyszukaj w kilku witrynach, które indeksują dostępne kanały RSS, nagłówki, które będą dla Ciebie 

odpowiednie. Te witryny katalogują i indeksują kanały RSS. Możesz je przeszukiwać, aby znaleźć 

odpowiednie kanały: 

- Syndic8: www.syndic8.com 



- Katalog RSS BlogStreet: www.blogstreet.com 

Jeśli masz kanał RSS, przejdź do Feed2JS (jade.mcli.dist.maricopa.edu/feed/) i utwórz mały fragment 

kodu JavaScript, który wyświetla kanał RSS jako zestaw nagłówków w Twojej witrynie. Feed2JS ma 

również listę innych stron internetowych, które oferują tę usługę; rozejrzyj się, aby znaleźć ten, który 

najbardziej Ci odpowiada. Kilka wyszukiwarek blogów umożliwia także wyświetlanie kanału z 

najpopularniejszymi lub najnowszymi wynikami wyszukiwania w Twojej witrynie: 

* Daypop: www.daypop.com 

* Feedster: www.feedster.com 

* BlogDigger: www.blogdigger.com 

Przydatna technologia 

Wyobraź sobie życie w czasach, w których możesz wysyłać zdjęcia i dźwięk z dowolnego miejsca do 

dowolnego miejsca, nawet gdy jesteś w ruchu. Teraz wyobraź sobie, że już tam jesteś - i jesteś, jeśli 

nadrobiłeś zaległości w blogowaniu mobilnym, fotoblogowaniu i audblogowaniu. 

Blogowanie mobilne 

Blogowanie mobilne lub moblogowanie, jak się zwykle nazywa, to doskonała sztuka publikowania 

postów na swoim blogu z telefonu (telefonu komórkowego lub stacjonarnego), urządzenia PDA, 

aparatu cyfrowego lub poczty e-mail. Moblogowanie jest ulubionym narzędziem blogerów, którzy 

również mają telefony z aparatem, ale jego prawdziwą zaletą jest to, że możesz publikować posty na 

blogu, nawet gdy nie siedzisz przed komputerem z połączeniem internetowym. Moblogowanie ma na 

celu prowadzenie blogów w biegu, na lotniskach lub podczas podróży. (Proszę nie moblogować 

podczas jazdy!) Często służy do robienia zdjęć na blogach lub blogach audio (blog audio). O ile im nie 

powiesz, Twoi czytelnicy nigdy nie wiedzą, że masz moblogowanie, więc nie licz na to narzędzie, które 

zwiększy ruch w Twojej witrynie lub nie zasłuży na żadne wsparcie technologiczne blogosfery; 

moblogowanie polega na ułatwieniu sobie życia i regularnym i częstym aktualizowaniu bloga, nawet 

jeśli nie masz pod ręką komputera. Wiele hostowanych i niezależnych rozwiązań blogowych ma 

wbudowaną obsługę moblogowania, ale jeśli Twoje rozwiązanie nie obejmuje moblogowania, niektóre 

usługi internetowe działają jako pośrednicy, odbierają wiadomości e-mail lub zdjęcia z urządzenia 

zdalnego i długo przesyłają te dane do swojego oprogramowania blogowego. Większość moblogów 

odbywa się za pośrednictwem poczty e-mail - zarejestruj się w usłudze moblog lub skonfiguruj 

oprogramowanie blogowe, aby akceptować moblogi, a następnie użyj telefonu, urządzenia PDA lub 

innego urządzenia przenośnego podłączonego do Internetu, aby wysyłać tekst, obrazy i filmy za 

pośrednictwem e-mail na swojego bloga. Oprogramowanie blogu tłumaczy wiadomość e-mail na nowy 

post na blogu. Zazwyczaj wiersz wiadomości e-mail staje się tytułem wiadomości, a treść wiadomości 

jest umieszczana w wiadomości. Załączniki, takie jak zdjęcia, są zapisywane na serwerze sieci Web i 

połączone z nowym postem. 

Fotoblogi 

Zdjęcia dodają emocji i zainteresowania Twojemu blogowi - zakładając, że są to całkiem dobre zdjęcia 

- i są również świetnym sposobem na nadanie Twojemu blogowi bardziej ludzkiego charakteru. Na 

fotoblogu każdy post jest zazwyczaj pojedynczym obrazem, z podpisem i nagłówkiem - choćby w celu 

umożliwienia znalezienia go w wyszukiwarkach - ponieważ celem bloga jest wyświetlanie obrazów. 

Większość fotoblogów zawiera również komentarze. Za pomocą fotobloga można rejestrować 

zdarzenia, wycieczki, konferencje, a nawet produkty. Kronika rozwoju nowego projektu samochodu 



może być szczególnie ekscytująca na fotoblogu lub możesz dać swoim czytelnikom spojrzenie od 

wewnątrz na budowę nowego budynku centrali. Co wyróżnia fotoblog od pokazu slajdów lub galerii 

zdjęć? Nie zapomnij o podstawowej definicji blogów - chronologicznym wpisie opatrzonym datą i 

godziną. Stracić te elementy, a prawdopodobnie stworzyłeś pokaz slajdów zamiast fotobloga. Zdjęcia, 

które najlepiej sprawdzają się na blogu, mają spontaniczny, uchwycony moment i są samodzielne - nie 

powinny być postrzegane jako seria, aby mieć sens. Nie myl też fotobloga z dodawaniem zdjęć do 

postów na blogu tekstowym. Dodawanie zdjęć do blogów tekstowych to świetna technika, która 

sprawia, że Twoje posty są bardziej atrakcyjne dla czytelników, ale blogosfera uważa fotoblogi za blog 

składający się głównie z obrazów. Tekst, jeśli występuje, odgrywa rolę pomocniczą na fotoblogu. 

Chociaż wiele przede wszystkim blogów tekstowych zawiera fotoblog jako blog boczny - dodatek do 

głównego bloga - wiele blogów w Internecie to dziś wyłącznie fotoblogi, z których wiele zostało 

stworzonych przez fotografów amatorów. Joi Ito umieszcza zdjęcia w ten sposób na swoim blogu 

(joi.ito.com) . Blogi, które używają fotoblogu jako blogu bocznego, często wyświetlają posty z tego 

dziennika jako miniatury w kolumnie po prawej lub lewej stronie głównego bloga. Możesz utworzyć 

swoje zdjęcia do fotobloga na wiele sposobów: 

* Aparat cyfrowy lub telefon z aparatem. 

* Standardowy aparat typu „wyceluj i zrób zdjęcie”. Poproś, aby Twoje laboratorium fotograficzne 

dostarczyło Ci płytę CD z obrazami cyfrowymi podczas opracowywania pliku. 

* Skaner. Chociaż korzystanie z tego urządzenia może być czasochłonne i wymagać dodatkowego 

wysiłku, zamienia wydrukowane zdjęcia w obrazy cyfrowe. 

Następnie musisz umieścić swoje zdjęcia w fotoblogu. Dobre niezależne oprogramowanie blogowe, 

takie jak Movable Type lub Expression Engine, umożliwia tworzenie wielu blogów i przesyłanie zdjęć, 

więc użycie głównego silnika blogów do skonfigurowania osobnego fotobloga, jeśli używasz jednego z 

tych rozwiązań, jest logiczne. Wiele hostowanych blogów oferuje także możliwość przesyłania zdjęć i 

można ich używać do tworzenia fotoblogów lub albumów. Blog fotograficzny zużywa więcej miejsca 

na serwerze znacznie szybciej niż tekst! Jeśli publikujesz wiele obrazów w wysokiej jakości, być może 

będziesz musiał zainwestować w dodatkowe miejsce na dysku u swojego usługodawcy hostingowego. 

Ponadto, jeśli używasz telefonu z aparatem do robienia fotoblogów, spróbuj uzyskać taki, który robi 

przyzwoite zdjęcia. Większość telefonów z aparatem tworzy ziarniste, ciemne obrazy, które nie zrobią 

wrażenia na czytelnikach – chociaż technologia na tej arenie szybko się rozwija. Więcej informacji na 

temat fotoblogów oraz zasobów, przykładów i zaleceń dotyczących oprogramowania można znaleźć 

na stronie www.photoblogs.org. Jeśli chcesz utworzyć fotoblog, który będzie używany jako blog boczny 

i nie będziesz mógł tego zrobić za pomocą oprogramowania do blogowania, skorzystaj z usługi 

fotoblogowania innej firmy takich jak Buzznet lub Flickr. Oba pozwalają wyświetlać posty z fotoblogu 

na zewnętrznym blogu lub stronie internetowej. 

Audblogs 

Audblogging to blogowanie z dźwiękiem, zwykle przez telefony komórkowe. Niektórzy blogerzy 

używają po prostu audblogging jako kolejnego narzędzia do zdalnego blogowania; inni używają tego 

medium do przeprowadzania krótkich wywiadów i innych eksperymentów radiolike. Podczas 

prowadzenia blogu pamiętaj, że Twoje posty są tak dobre, jak Twoja sytuacja dźwiękowa. Na przykład 

na blogu w blogu w zatłoczonej restauracji, a rozmowy w sieci są tak samo trudne, jak w rozmowach 

telefonicznych w podobnych okolicznościach. Jeśli próbujesz użyć telefonu do wywiadów, możesz 

poeksperymentować z rozmieszczeniem telefonu i różnymi mikrofonami zestawu słuchawkowego, aby 

poprawić jakość swoich wpisów. Nie chodzi o to, aby uzyskać dźwięk o jakości transmisji, ale nie ma 



sensu tworzyć blogów, których nie można usłyszeć ani zrozumieć! Większość usług audblogu zamienia 

audio w pliki MP3, które można następnie pobrać z posta na blogu. 

Zabawna technologia 

Możesz się dobrze bawić, korzystając z niektórych nowych dostępnych technologii blogowania. Pomyśl 

tylko - gdybyś mógł opublikować wpisy na blogu wideo, co byś powiedział? A co możesz zrobić z 

technologią mapowania na blogu o podróżach? Technologie w tej sekcji dodają przypraw i emocji 

Twojemu blogowi, ale nie martw się, jeśli nie możesz ich włączyć. Zachowaj je na deszczowy dzień, 

kiedy musisz spróbować czegoś nowego. 

Vidblogs 

Blogowanie wideo lub blogowanie wideo jest wciąż stosunkowo rzadkie, częściowo dzięki 

wymaganiom przepustowości i względnej złożoności tworzenia klipów wideo. Niemniej jednak 

niektórzy blogerzy witają vidblogging jako gorące narzędzie do blogowania w przyszłości. Chociaż nie 

nazywa tego wideoblogiem, Ellen DeGeneres używa tego formatu do prezentacji codziennego 

monologu ze swojego talk show na ellen.warnerbros. com / galleries / video.html. Jeśli chcesz vidblog, 

możesz albo skonfigurować cyfrową kamerę wideo i oprogramowanie do edycji wideo do tworzenia 

klipów, albo poszukać usługi, która nagrywa za pośrednictwem kamery internetowej lub kamery wideo 

podłączonej do komputera. Jeśli nie masz jeszcze sprzętu niezbędnego do nagrania wideo lub 

oprogramowania do jego edycji, przygotuj się na trochę czasu i pieniędzy na konfigurację. Jedną z 

usług, którą należy rozważyć, jest Userplane AV Blogger (avblog.userplane.com), który pozwala nagrać 

klip wideo za pomocą kamery internetowej komputera, a następnie opublikować go na blogu. Media 

są zapisywane na serwerach Userplane, a następnie kopiujesz i wklejasz trochę kodu do swojego posta 

na blogu, aby go wyświetlić. Pierwsze dziesięć wiadomości jest bezpłatne. 

Blogmapping 

Czy dużo podróżujesz i blogujesz z drogi? Czy Twoje posty dotyczą różnych lokalizacji geograficznych? 

Czy Twoja lokalizacja - lub to, o czym piszesz na blogu - jest interesująca dla czytelników? Musisz 

sprawdzić mapowanie blogów. Mapa blogów zapewnia interfejs geograficzny do wpisów na blogu: za 

każdym razem, gdy publikujesz, wskazujesz lokalizację, którą chcesz powiązać z postem. Mapa na blogu 

pokazuje następnie - zwykle graficznie - post na mapie, a czytelnicy klikają lokalizacje, które ich 

interesują. Mapy blogów mogą być świetne dla dziennikarzy lub blogów śledzących wygląd 

geograficzny obiektów - pomyśl o interaktywnej mapie lokalizacji znaków dla firmy podpisującej lub 

publicznych instalacji artystycznych na stronie miasta. Jeśli często publikujesz posty w tej samej 

lokalizacji, twoja mapa może być trudna do odczytania i używania, ponieważ kropki gromadzą się w tej 

samej lokalizacji. Co więcej, blogmapping zawiera tylko jeden kawałek informacji o poście - położenie 

geograficzne - i żadne inne wskazówki na temat tego postu, więc nie używaj mapowania blogów jako 

jedynego punktu dostępu do swoich postów na blogu. Jeśli ten pomysł Cię interesuje, odwiedź 

Blogmapper na blogmapper.com, aby dowiedzieć się, jak możesz dodać tę funkcjonalność do swojego 

bloga. 

Trzymanie czytelników uzależnionych od aplikacji Killer 

Jedną z technik chwytania i utrzymywania czytelników jest stworzenie czegoś tak fajnego na blogu, że 

będą zaskoczeni pomysłowością, kreatywnością i umiejętnościami. To jest aplikacja killer (lub 

aplikacja). Najlepsza aplikacja do zabijania na świecie blogów to taka, która jest zawsze przydatna i 

świeża, ponieważ pozwala odwiedzającym wracać po raz kolejny. Przykład, który tu pokazuję, nie 

pochodzi z blogu biznesowego, ale z osobistego bloga, który odniósł niesamowity sukces w budowaniu 



różnorodnej i oddanej publiczności i ruchu. Aktualizacja Trixie może być bardzo osobistym blogiem, ale 

dowodzi ruchem i lojalnością, do której może dążyć każdy bloger biznesowy. Aktualizacja Trixie 

(www.trixieupdate.com/) kronika życia Beatrix MacNeill w minutach i zadziwiających szczegółach. 

Trixie była prawie gwiazdą blogu od urodzenia 31 lipca 2003 r. Zabójczą aplikacją na tym blogu jest 

system telemetrii Trixie wyświetlany na górze blogu. Śledzi harmonogram snu i czuwania Trixie oraz 

rejestruje dzienną i dożywotnią liczbę zmian pieluszek (3392 od 10:45 19 stycznia 2005 r.). Zanim 

zaczęła jeść pokarm stały, sesja telemetrii Trixie szczegółowo opisywała jej karmienie butelkami, aż do 

ilości mleka, które spożywała każdego dnia. Kolejnym ważnym elementem aktualizacji Trixie jest TPOD 

(Trixie Picture of the Day). Wzrost Trixie od pierwszego dnia jest widoczny dzięki prześledzeniu ponad 

ponad roku zdjęć. 

Aktualizację Trixie prowadzi jej tata, Ben. Założył blog, ponieważ mama Trixie, Jennifer, musiała wrócić 

do pracy i chciała pozostać w kontakcie w ciągu dnia. Aktualizacja Trixie zawiera również publikacje 

tekstowe, czasem wraz z obrazami, które są posortowane według kategorii, takich jak Zachowanie, 

Codzienne minuty, Wewnętrzne działania, Kamienie milowe i Wiadomości z witryny. Aktualizacja Trixie 

jest aktualizowana co kilka dni, a styl pisania Bena jest wciągający, osobisty i pouczający. Komentarze 

na stronie często zawierają porady i podziękowania od innych rodziców oraz odpowiedzi od osób, które 

po prostu stały się fanami Trixie i jej działań. Najciekawszym aspektem aktualizacji Trixie może być po 

prostu jej popularność wśród ludzi, którzy nie znają Trixie osobiście i nigdy nie poznają; ta strona 

przyciąga znacznie więcej czytelników niż tylko jej dziadkowie. System telemetrii Trixie do śledzenia 

danych (liczba zmian pieluszek, karmienia, drzemek) został wydzielony do oprogramowania o nazwie 

Trixie Tracker, oprogramowania subskrypcyjnego, które jest obecnie w fazie testów beta. Ben MacNeill 

planuje zaoferować trzymiesięczne subskrypcje za 10 USD. Możesz odwiedzić www.trixietracker.com, 

aby uzyskać więcej informacji. 



Zarabianie na blogu 

Większość tego tekstu zawiera pomysły na blog, który promuje istniejącą działalność, produkty i usługi. 

Możesz jednak zastosować pewne strategie, aby zarabiać pieniądze bezpośrednio ze swojego bloga. 

Większość z tych pomysłów jest przeznaczona dla indywidualnych blogerów, którzy chcą się 

promować, ale to nie znaczy, że nie możesz używać jednej lub więcej z tych technik na blogu 

biznesowym. Jeśli Twój blog istnieje wyłącznie z powodów biznesowych, uważaj, aby dodać do niego 

zbyt wiele dodatkowych wiadomości komercyjnych. Twoi czytelnicy mogą nie poddać się tej próbie, a 

ostatecznie Twój blog potrzebuje czytelników, aby byli w ogóle przydatni dla Twojej firmy. Mimo to 

narzędzia te są szybkie i łatwe do wdrożenia. Zrobione dobrze, reklama, programy partnerskie i 

merchandising mogą nawet służyć czytelnikom! 

Umieszczanie reklam na swoim blogu 

Jeśli kiedykolwiek przeglądałeś witrynę internetową, znasz najpopularniejsze formaty reklam 

internetowych: banery reklamowe, pionowe wieżowce, przyciski, pola, wyskakujące reklamy, a nawet 

animacje otwierające się nad treścią strony. Problem z tymi wszystkimi formatami? Nie okazały się 

wielkim sukcesem. W rzeczywistości wielu konsumentów twierdzi, że jest aktywnie zirytowanych tego 

rodzaju reklamami i rzadziej korzysta z usług reklamodawcy. Nawet witryny internetowe zawierające 

treści ogólne, takie jak gazety i czasopisma, mają problemy z reklamą. Wyobraź sobie, o ile mniej 

skuteczne byłyby tego rodzaju reklamy w niszowej publikacji, takiej jak blog! Niektórzy blogerzy 

eksperymentują z wykorzystaniem ukierunkowanych reklam zamiast reklam masowych. Wyobraź 

sobie, że odwiedzasz swojego ulubionego bloga na temat, powiedzmy, dziania i widzisz reklamy wełny 

i iglic wraz ze wzorem, który po prostu kochasz. Prawdopodobieństwo, że postrzegasz te reklamy jako 

wartościowe, a nie natrętne i nieistotne zmiany dramatycznie. Blogi są w doskonałej pozycji, aby 

skorzystać z ukierunkowanych reklam tego rodzaju, ponieważ treść bloga jest na ogół tak 

ukierunkowana i specyficzna; czytelnicy są prawie na pewno zainteresowani tematem treści (inaczej 

nie byliby na twoim blogu) i wiele innych bardziej docenią reklamy, które są również na dany temat. 

Wiele przedsiębiorczych firm powstało, aby skorzystać z tego pokrewieństwa i opracowało programy 

reklamowe specjalnie dla blogów. 

Google jest zdecydowanie największą organizacją, która opracowuje program, a jeśli ostatnio 

odwiedzałeś blogi, prawdopodobnie widziałeś jego reklamy kontekstowe w akcji. Blogady pozwalają 

również reklamodawcom na ukierunkowanie Twojego bloga w konkretny sposób i pozwalają wybrać, 

czy chcesz akceptować reklamy. 

Reklamy z Google AdSense 

Reklamy Google AdSense są niezwykle powszechne w każdej witrynie ze zmieniającą się treścią - 

zwłaszcza na blogach. Usługa Google jest bezpłatna, łatwa do wdrożenia i zapewnia reklamy w oparciu 

o słowa kluczowe znalezione przez Google na twoich stronach: Napisz post o smażonym kurczaku, a 

możesz dostać reklamy Google AdSense na przybory kuchenne i restauracje. Reklamy te są 

kontekstowe dla poszczególnych stron, więc każda strona na Twoim blogu ma swój własny zestaw 

reklam odpowiednich do tematu. 

Za każdym razem, gdy czytelnik kliknie link w jednej z tych reklam, zarabiasz pieniądze. Ty wybierasz, 

gdzie są reklamy na twoich stronach, jak wyglądają, a nawet jakiego rodzaju reklamodawców do 

wyświetlenia. Reklamy Google AdSense można zobaczyć na blogu Apartment Therapy 

(www.apartmenttherapy.com) na rysunku 14-1. Możesz również dołączyć pole wyszukiwania Google 

na swoim blogu. Użytkownicy korzystający z pola wyszukiwania z Twojego bloga otrzymują w wynikach 



wyszukiwania ukierunkowane reklamy Google, a Ty otrzymujesz pieniądze za kliknięte reklamy. 

Możesz zarejestrować się w Google AdSense, wykonując następujące czynności: 

1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do www.google.com/adsense. 

2. Kliknij przycisk Kliknij tutaj, aby zastosować 

3. Jeśli jesteś nowy w Google, wypełnij formularz Nowy w Google, podając swój adres e-mail i wybrane 

hasło. Użytkownicy Google AdWords lub konto Google Print można po prostu zalogować. 

4. Wybierz, czy Twoje konto AdSense jest osobą fizyczną czy firmą , a następnie kliknij Kontynuuj. 

5. Podaj informacje o koncie. Musisz podać swoje imię i nazwisko, adres, telefon, faks, adres URL i język 

strony internetowej. 

6. Zdecyduj, czy chcesz otrzymywać okresowy biuletyn. 

7. Zarejestruj się w AdSense i / lub wyszukiwaniu AdSense (opcjonalnie). 

8. Przejrzyj często zadawane pytania i zasady programu, a następnie kliknij Prześlij. 

9. Przejrzyj swoje informacje. Aby wprowadzić poprawki, kliknij przycisk Edytuj informacje o koncie. 

10. Gdy masz pewność, że wszystko jest w porządku, kliknij Kontynuuj, aby zakończyć proces aplikacji. 

Po zakończeniu aplikacji Google sprawdza Twojego bloga, a jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, 

musisz podać dodatkowe informacje: numer ubezpieczenia społecznego, numer identyfikacyjny 

pracodawcy i tak dalej. Przegląd przeprowadzany przez Google zapewnia, że witryna internetowa, w 

której umieszczane są reklamy, spełnia wytyczne redakcyjne Google (na przykład nie zawiera 

nieprzyzwoitości). Po zakończeniu przeglądu przez Google otrzymasz instrukcje dotyczące 

dostosowywania i umieszczania reklam w szablonach bloga. Możesz potrzebować niewielkiej pomocy 

ze strony personelu technicznego lub własnych umiejętności HTML. Reklamy pojawiają się 

automatycznie na twoich stronach na podstawie zawartości twojego bloga po dodaniu kodu do 

szablonów. Odwiedź witrynę Google AdSense, aby dostosować wygląd reklam, sprawdzić zarobki i 

usunąć niektórych reklamodawców (takich jak konkurenci!) Z reklam wyświetlanych w Twojej witrynie 

Korzystanie z blogów 

Blogads, usługa stworzona przez byłego dziennikarza Henry'ego Copelanda, to usługa, która umieszcza 

reklamy na blogach. Reklamodawcy wybierają blogi, na które chcą kierować; blogerzy decydują, czy 

przyjmować reklamy w swoich witrynach. Reklamodawcy korzystający z Blogadów mogą złożyć 

reklamę zawierającą obraz, tekst i linki, a następnie wybrać blogi, do których chcą dotrzeć. Wybierają 

także czas, przez jaki chcą wyświetlać swoje reklamy, i mogą zapłacić dodatkowo za lepsze 

umieszczenie w kolejce Blogads na stronie. Bloger ma wtedy szansę zatwierdzić reklamę i warunki jej 

wyświetlania, zanim zacznie ona działać. Przykład Blogadów można znaleźć na blogu Jutta Ortmana 

(www.utterlyboring.com). Usługa Blogads ma na celu dopasowanie reklamodawców i blogerów. Udział 

w blogerach jest bezpłatny; wynagrodzenie zależy oczywiście od tego, jakiego rodzaju czytelników 

przyciąga Twój blog. Same blogi utrzymują procent Twoich zarobków w zamian za wyświetlanie reklam 

i zarządzanie relacjami z reklamodawcą. Jeśli chcesz zarejestrować się w usłudze Blogads, odwiedź 

www.blogads.com. 

Korzystanie z AdBrite 

AdBrite to podobna usługa do Blogad, która pozwala umieszczać reklamy tekstowe, banery i reklamy 

wieżowców na swoim blogu. (Drapacze chmur to wysokie, cienkie pionowe reklamy, które można 



zobaczyć na wielu stronach internetowych gazet.) Firmy odwiedzające Twojego bloga mają szansę 

kliknąć link i kupić reklamy bezpośrednio z Twojej witryny. Ty, bloger, wybierasz, jakie możliwości 

reklamowe oferujesz, których reklamy akceptujesz, jakie opłaty i jak długo reklama jest wyświetlana. 

Popularny blog Gizmodo (www.gizmodo.com) uruchamia linki tekstowe AdBrite w prawej kolumnie, a 

także oferuje opcję Kup teraz link dla potencjalnych reklamodawców, jak pokazano na rysunku 14-4. 

AdBrite zarządza relacjami między blogerem a reklamodawcą, wyświetla reklamy i ułatwia 

fakturowanie. W zamian AdBrite utrzymuje procent Twoich zarobków z reklam. Odwiedź stronę 

www.adbrite.com, aby się zarejestrować i zacząć akceptować reklamy na swoim blogu. 

Korzystanie z programów partnerskich 

Wielu sprzedawców internetowych - i niektórzy dostawcy usług - zaczęli oferować programy 

partnerskie. Podstawową ideą większości programów partnerskich jest to, że wydawca lub bloger 

może zarabiać na rekomendacjach na stronie internetowej. Jest to scenariusz korzystny dla obu stron. 

Klient otrzymuje produkt, którego chce, bloger otrzymuje prowizję od sprzedaży, a sprzedawca 

dokonuje sprzedaży bez konieczności wydawania dolarów reklamowych. Aby korzystać z większości 

programów partnerskich, musisz zarejestrować się w sklepie, który udostępnia kod HTML lub inne 

mechanizmy łączenia produktów wymienionych w witrynie z nimi. Czytelnicy mogą następnie kliknąć 

bezpośrednio z Twojej witryny na stronę produktu sprzedawcy, umieścić produkt w koszyku i 

sprawdzić. Ponieważ czytelnik kliknął link na Twoim blogu, aby przejść do produktu, sprzedawca może 

następnie przyznać ci prowizję od sprzedaży. Jednym z najczęściej używanych programów partnerskich 

- i jednym z najwcześniejszych - jest program Amazon.com. Mówię ci, jak go używać w poniższych 

sekcjach. 

Korzystanie z programu Amazon.com Associates 

Amazon.com sprzedaje książki, elektronikę, gry, sprzęt i wiele innych, a większość z tych produktów 

jest objęta programem partnerskim. Zainteresowany? Oto kilka sposobów korzystania z programu 

Amazon.com Associates: 

* Czy kiedykolwiek polecałeś książkę, płytę CD lub DVD? Masz fajny nowy gadżet, który Twoi klienci 

mogą pokochać? Link bezpośrednio do strony produktu z Twojego bloga. 

* Czy twój produkt lub usługa może być używana w połączeniu z czymś, co sprzedaje Amazon? Utwórz 

listę tych elementów jako zasób, którego użytkownicy będą mogli używać do uzyskiwania informacji, a 

następnie robienia zakupów. 

* Czy kategoria produktu przemawia do odbiorców? Poinformuj Amazon o typach produktów, które 

chcesz wyświetlić, i pozwól mu wykonać zadanie w zakresie wybierania, aktualizowania i wyświetlania. 

* Pozwól swoim klientom przeszukiwać Amazon bezpośrednio z Twojej witryny i zarabiać na każdym 

zakupie z wyników wyszukiwania. 

Wielu blogerów korzysta z programu afiliacyjnego Amazon, aby zwiększyć wartość dyskusji na swoich 

blogach lub promować określone produkty. Nic dziwnego, że program partnerski jest szczególnie 

popularny wśród autorów książek. 

Przykład programu w akcji można zobaczyć na blogu autora, aktora i blogera Wil Wheaton (tak, ten  

Wil Wheaton), WIL WHEATON DOT NET (wilwheaton.net). Możesz być w stanie korzystać z programu 

partnerskiego na kilka kreatywnych sposobów, aby zarobić trochę pieniędzy, a także zapewnić swoim 

czytelnikom usługę, która zapewnia im potrzebne informacje. Jeśli masz ochotę na przygodę, możesz 

nawet zapisać się do programu partnerskiego ze swoimi konkurentami i połączyć się z ich produktami. 



Jeśli zamierzasz stracić klientów dla tych firm, równie dobrze możesz zarobić trochę pieniędzy! Przy tak 

wielu programach partnerskich prawdopodobnie możesz znaleźć taki, który odpowiada Twoim 

potrzebom. Gdy odwiedzasz witryny firm, z którymi chcesz się powiązać, przewiń bezpośrednio na dół 

strony głównej - większość z nich umieściła link partnera  gdzieś tam. Uważaj, aby nie wdawać się w 

karczowanie pieniędzy podczas wdrażania linków partnerskich. Większość ludzi rozumie, że kliknięcie 

linku produktu w witrynie może przynieść ci zyski, a jeśli cały blog zacznie wyglądać raczej na sposób 

zarabiania na zakupach czytelników niż na sposób komunikowania się i informowania ich, wygrywają ” 

trzymać się. I na pewno nie klikną Twojego linki partnerskie. 

Rejestracja w Amazon Associates 

Aby zarejestrować się jako współpracownik Amazon, otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do 

strony www.amazon.com/associates. Zanim się zarejestrujesz, przeczytaj, jak działa program! 

1. Kliknij przycisk Dołącz teraz. 

2. Podaj swój główny adres e-mail, wybierz hasło, a następnie kliknij przycisk Prześlij. 

3. Przejrzyj umowę operacyjną, a następnie podaj informacje konieczne, aby otworzyć konto. 

Niezbędne informacje obejmują nazwę odbiorcy, adres, numer telefonu, numer identyfikacji 

podatkowej i klasyfikację podatkową, a także poinformować Amazon, w jaki sposób chcesz otrzymać 

płatność. 

4. Podaj adres URL swojego bloga, opis bloga i jego rodzaje  produktów, które chcesz wymienić. Kliknij 

Prześlij. 

5. W zależności od tego, w jaki sposób chcesz otrzymywać zarobki, możesz potrzebować podać 

informacje o koncie bankowym. 

6. Przejrzyj informacje, aby potwierdzić, że wprowadziłeś wszystko poprawnie! Aby wprowadzić 

poprawki, kliknij przycisk Edytuj. Aby przejść do następnego kroku, kliknij przycisk Prześlij. 

7. Sprawdź każdą kategorię, do której należy twoja strona internetowa 

8. Wybierz liczbę pracowników w firmie i metodę, której zwykle używasz do wysyłania ludzi do Amazon. 

9. Kliknij przycisk Wyślij, aby zakończyć. 

Amazon zajmuje kilka dni, aby zatwierdzić twoją aplikację, jednocześnie sprawdzając zawartość twojej 

strony internetowej, ale możesz od razu zacząć budować linki i wysyłać ludzi do Amazon. 

Gaszenie słoika napiwków 

W zależności od rodzaju firmy lub organizacji, podejście typu jar-tip może być jednym ze sposobów na 

pozyskanie wkładów pieniężnych od czytelników. Niektóre blogi wykorzystują te prośby o darowizny 

na krótki czas, aby sfinansować określone działania (niedobór funduszy na hosting lub zakup nowego 

oprogramowania), a inne utrzymują linki aktywne przez cały czas. Oczywiście, jeśli jesteś Sears, 

pamiętaj, że Twoi klienci prawdopodobnie nie będą musieli upuszczać pieniędzy w słoiku ze 

napiwkami! Ta strategia działa najlepiej w przypadku organizacji non-profit, instytucji edukacyjnych, 

kampanii politycznych i innych organizacji zorientowanych na usługi. Kilka internetowych usług 

darowizn jest skierowanych bezpośrednio do organizacji non-profit, ale dwie popularne opcje dla 

organizacji non-profit i non-profit to Amazon Honor System i darowizny PayPal. Każdy typ organizacji 

może wykorzystywać oba te elementy do pozyskiwania darowizn na dowolny cel. Little Green Footballs 

(www.littlegreenfootballs.com/weblog), niezwykle popularny blog polityczny prowadzony przez 



Charlesa Johnsona, apeluje do odwiedzających o darowizny, korzystając zarówno z usług darowizn 

PayPal, jak i Amazon. 

Oto jak to wszystko działa: 

1. Rejestrujesz się w usłudze odbioru darowizn, takiej jak Amazon lub PayPal. 

2. Umieszczasz kod HTML i grafikę na swoim blogu (wybierasz lokalizację) i wyjaśniasz swoim 

czytelnikom, dlaczego powinni ci dać pieniądze. 

3. Twój hojny czytelnik klika link i zostaje zabrany do firmy pobierającej darowizny, aby dokończyć 

transakcję. 

4. Usługodawca zbiera i wypłaca środki, które przychodzą do Ciebie, zachowując procent na pokrycie 

własnych kosztów 

Możesz skorzystać z techniki tip-jar, aby wprost poprosić o wsparcie finansowe - a jeśli naprawdę 

zapewniasz wyjątkową i cenną usługę, możesz ją po prostu uzyskać. W przypadku organizacji 

całkowicie komercyjnej ten pomysł prawdopodobnie nie zadziała, chyba że napiszesz bardzo sprytny 

apel. Jednak firma nastawiona na zysk może wykorzystywać tę technologię do generowania 

przychodów na określone cele: 

* Poproś czytelników o przekazanie darowizn na pokrycie kosztów organizacji wydarzenia, podczas 

którego czytelnicy mogą się spotkać i porozmawiać twarzą w twarz. (Nie zapomnij wziąć udziału!) 

* Poproś o datki na cele charytatywne. Obiecaj dopasować lub nawet podwoić wkład, który się pojawi. 

Nie zapomnij podać informacji o tym, jak pieniądze zostały wykorzystane do wygenerowania dobrej 

woli od czytelników! 

* Poproś czytelników o datki na nagrody w konkursie, w którym Ty angażujes czytelników. 

Przyjmowanie darowizn za pośrednictwem PayPal 

Aby rozpocząć korzystanie z darowizn PayPal, otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do strony 

www.paypal.com. Następnie wykonaj następujące kroki, aby się zarejestrować: 

1. Kliknij przycisk Zarejestruj się teraz. 

2. Wybierz konto firmowe i kraj, w którym się znajdujesz. Kliknij Kontynuuj. Możesz używać tylko kont 

osobistych do wysyłania pieniędzy, więc zdecydowanie musisz wybrać konto biznesowe, aby obsłużyć 

przychodzące darowizny. 

3. Podaj informacje o swojej firmie i kliknij Kontynuuj. Musisz podać swoje imię i nazwisko, kategorię 

firmy, adres, dane kontaktowe działu obsługi klienta, adres URL oraz dane kontaktowe właściciela 

firmy. 

4. Podaj adres e-mail, wybierz hasło i pytania zabezpieczające oraz zaakceptuj warunki Umowy 

użytkownika i Polityki prywatności. Pytania bezpieczeństwa są na wypadek, gdybyś zapomniał hasła. 

5. Wypełnij wizualną kontrolę bezpieczeństwa i kliknij przycisk Zarejestruj się. 

6. PayPal wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem na konto e-mail. Skorzystaj z informacji 

zawartych w wiadomości e-mail, aby aktywować konto i zalogować się do PayPal. 

Aby uzyskać kod umożliwiający dodanie przycisku PayPal do bloga, wykonaj następujące kroki: 



1. Kliknij kartę Narzędzia handlowca. Poszukaj nagłówka Akceptowanie płatności za pośrednictwem 

witryny i kliknij link Darowizny. Aby określić kwotę darowizn: Dodaj kwotę do sekcji Informacje o 

darowiznach, a następnie przejdź do sekcji Wybierz przycisk darowizny. Aby pozostawić kwotę 

darowizny otwartą dla użytkowników w celu ustalenia: Pozostaw pustą sekcję Informacje o darowiznie 

i przejdź w prawo do sekcji Wybierz przycisk darowizny. 

2. Wybierz jeden z kilku przycisków PayPal, , lub wprowadź adres URL przycisku we własnej witrynie. 

3. Kliknij przycisk Utwórz. 

4. Skopiuj wynikowy kod HTML do szablonów bloga. Jeśli nie możesz samodzielnie edytować 

szablonów, możesz potrzebować pomocy osoby technicznej. W takim przypadku skopiuj kod ostrożnie 

i przekaż go swojej osobie technicznej, wraz z informacją o tym, gdzie umieścić go na stronie oraz 

wszelkie informacje, które należy wykorzystać obok niego. 

Przyjmowanie darowizn z Amazon Honor System 

Zarejestruj się w Amazon Honor System, otwierając przeglądarkę i wchodząc na 

www.amazon.com/honor. Jeśli masz już konto Amazon Associates, możesz po prostu dodać System 

Honorowy do swojego istniejącego konta. Jeśli jesteś klientem Amazon, możesz również zalogować się 

na swoje zwykłe konto, aby korzystać z Systemu honoru, ale upewnij się, że nie korzystasz z konta 

osobistego w celu pozyskiwania środków na działalność lub działalność non-profit! Wykonaj 

następujące kroki, aby rozpocząć korzystanie z systemu honoru: 

1. Kliknij Dołącz teraz lub postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby założyć nowe konto. 

2. Wprowadź lub wybierz istniejącą kartę kredytową, której Amazon może użyć do zweryfikowania 

Twojej tożsamości. Kliknij Kontynuuj. 

3. Wybierz adres rozliczeniowy do użycia lub wprowadź nowy. 

4. Przejrzyj swoje dane pod kątem dokładności. Musisz zweryfikować swój adres, dane karty 

kredytowej i numer telefonu. 

5. Wybierz nazwę, którą widzą czytelnicy, gdy przekazują ci darowiznę za pośrednictwem Amazon. 

6. Wskaż swoją akceptację umowy uczestnictwa. 

7. Wybierz, czy wprowadzić informacje o koncie bankowym teraz czy później. Kliknij Kontynuuj. 

Jeśli zdecydujesz się teraz podać informacje o koncie bankowym, postępuj zgodnie ze wskazówkami. 

Po zakończeniu procesu rejestracji Amazon przekieruje Cię na stronę Pierwsze kroki, która 

przeprowadzi Cię przez proces tworzenia strony Amazon PayPage, za pośrednictwem której 

przekazywane są darowizny. Wykonaj następujące kroki, aby dostosować tę stronę: 

1. Kliknij przycisk Utwórz swoją stronę PayPage. 

2. Edytuj tekst PayPage i wszelkie e-maile z podziękowaniami, które czytelnicy otrzymają po 

przekazaniu darowizny. Kliknij przycisk Edytuj obok elementu, który chcesz dostosować, lub Kontynuuj, 

aby zaakceptować tekst i obrazy bez zmian. Możesz także edytować wyświetlane informacje o tobie, 

dodać obraz i zdecydować, czy czytelnicy mogą ustawić własne kwoty darowizny. Jeśli pracujesz nad 

zebraniem środków na realizację celu finansowego, możesz także dostosować tabelę celów i licznik 

płatności, aby czytelnicy mogli zobaczyć postępy w realizacji celu. 



3. Sprawdź uważnie stronę podglądu pod kątem błędów. Kliknij przycisk Wróć, aby wprowadzić 

poprawki, lub Kontynuuj, aby przejść do strony Styl Paybox. 

4. Wybierz Użyj tego stylu obok linku darowizny Amazon, który chcesz na swoim blogu ze strony stylu 

Paybox. Nastąpi przejście do strony Utwórz skrzynkę Paybox. 

5. Utwórz wiadomość, której chcesz użyć w Paybox, i kliknij Kontynuuj. Kliknij Edytuj, aby wprowadzić 

poprawki. Jeśli podgląd wygląda tak, jak chcesz, kliknij Zapisz i kontynuuj. 

6. Skopiuj dostarczony kod HTML i wklej go do szablonów bloga. Jeśli nie możesz samodzielnie 

edytować szablonów, możesz potrzebować pomocy osoby technicznej. W takim przypadku skopiuj kod 

ostrożnie i przekaż go swojej osobie technicznej, wraz z informacją o tym, gdzie umieścić go na stronie 

oraz wszelkie informacje, które należy wykorzystać obok niego. 

Sprzedaż artykułów marki Blog 

Czy Twoja firma ma popularną markę, słodkie logo lub chwytliwe hasło? Jeśli tak, możesz generować 

sprzedaż markowych towarów na swoim blogu. Jeśli masz już sprzedawcę, który zajmuje się tego 

rodzaju towarami dla Twojej firmy, sprawdź, czy sprzedawca może obsłużyć zamówienia online. 

Możesz także skontaktować się z usługodawcą internetowym w sprawie konfiguracji koszyka, 

bezpiecznego połączenia i konta sprzedawcy oraz sprzedawać przedmioty bezpośrednio z witryny lub 

bloga. Sprzedaż rzeczy materialnych przez Internet może być problematycznym i kosztownym 

procesem, więc zastanów się, czy prawdopodobnie sprzedasz wystarczającą ilość produktu, aby skrócić 

czas potrzebny na wyprodukowanie, zapakowanie, wysłanie i wystawienie rachunku na swoje towary. 

Jeśli wszystko to brzmi jak ból głowy - lub zbyt drogie, aby było opłacalne - ale nadal jesteś 

zainteresowany tym pomysłem, odwiedź CafePress.com, sklep internetowy, który pozwala tworzyć 

markowe towary, a następnie obsługuje produkcję, zamówienia, transakcje, a nawet wysyłka dla 

ciebie. CafePress.com pobiera podstawową cenę za zapasy koszulek, kubków, naklejek na zderzaki, 

kalendarzy, podkładek pod mysz, torebek, pudełek na lunch, przycisków, magnesów, plakatów, 

książek, płyt CD i innych. Ale nic nie kosztuje, aby utworzyć sklep za pomocą CafePress (chyba że chcesz 

w pełni dostosować wygląd stron sklepu do wyglądu Twojej witryny). Wszystko, co zdecydujesz się 

obciążyć powyżej tej ceny bazowej, to czysty przychód. Aby skutecznie korzystać z CafePress.com, 

musisz utworzyć wysokiej jakości wersje swojego logo (lub innych elementów, których chcesz użyć), 

przesłać je na CafePress.com, wybrać produkty, w których chcesz je umieścić, a następnie reklamować 

ich dostępność na Twój blog. Możesz zamówić produkty ze swojego sklepu, aby wykorzystać je jako 

prezenty, nagrody i prezenty. Aby już dziś zacząć sprzedawać czapki z logo, odwiedź 

www.cafepress.com i otwórz sklep! Rycina 14-10 pokazuje sklep CafePress.com, który założyłem dla 

mojej firmy zajmującej się projektowaniem stron internetowych, Hop Studios. 



Więcej niż blogi 

Blogi to potężne medium komunikacyjne, którego można użyć do ułatwienia dialogu między grupami 

wszelkiego rodzaju na prawie każdy temat. Serce tej siły leży w potężnych aplikacjach tworzących blogi. 

Chociaż szczegółowa, autorytatywna definicja blogów może być nieuchwytna, jedno jest pewne: blogi 

są możliwe dzięki istnieniu tego oprogramowania do blogowania. Te programy są idealne do 

blogowania, ale można je również dostosowywać i wykorzystywać do innych projektów internetowych. 

Możliwości mogą cię zaskoczyć. Firmy i osoby poszukujące niedrogiego oprogramowania do 

zarządzania treścią, zwłaszcza wydawcy, odkryły, że oprogramowanie blogowe może być używane do 

wszystkiego, od aplikacji e-commerce po korporacyjne systemy intranetowe. Dzięki potężnemu 

pakietowi oprogramowania blogowego i doświadczonemu deweloperowi technicznemu możliwości 

korzystania z oprogramowania blogowego do celów innych niż blog są szeroko otwarte. 

Oprogramowanie blogowe jest szczególnie przydatne dla organizacji, które chcą uruchomić witrynę 

internetową i blog - zakup dobrego pakietu oprogramowania blogowego spełnia obie potrzeby i 

znacznie ułatwia aktualizację witryny. W portfelu też jest łatwiej. W tym rozdziale przeprowadzę Cię 

przez kilka sposobów wykorzystania oprogramowania blogowego do wychodzenia poza blogi lub do 

tworzenia zarówno blogów, jak i innych blogów dla Internetu. 

Korzystanie z blogów dla całej witryny internetowej 

Zakładam, że dodajesz bloga do istniejącej witryny sieci Web, ale jeśli nie masz jeszcze witryny sieci 

Web lub musisz przeprojektować, rozważ użycie oprogramowania blogowego do zbudowania całego 

pakietu. To wymaga trochę pracy, więc powinieneś mieć pod ręką dobrego programistę WWW lub sam 

nim być, ale może się okazać, że wynik końcowy jest łatwiejszy do aktualizacji i uporządkowania niż 

strona internetowa złożona z pojedynczych stron HTML. Witryny internetowe (które nie są blogami) 

zbudowane przy użyciu oprogramowania blogowego wcale nie muszą wyglądać lub czuć się jak blogi - 

usuń znaczniki czasu, komentarze i chronologiczny układ postów, a zaczniesz mieć kolekcję materiałów, 

jak każdy inny Stronie internetowej. Zacznij myśleć o kategoriach jako sekcjach witryny internetowej, 

linkach jako stronach, a blogach jako zasadach organizacji, i jesteś na dobrej drodze. Wiele witryn 

zbudowanych przy użyciu oprogramowania blogowego faktycznie łączy wiele blogów na tej samej 

stronie. Na przykład spójrz na Alaska Science Outreach (www.alaskascienceoutreach.com), serwis 

wymiany informacji naukowych prowadzony przez niezależną pisarkę Sonyę Senkowsky. Alaska 

Science Outreach, , działa na ExpressionEngine pMachine, ale bardzo niewiele z niego wygląda lub 

działa jak blog. Każda sekcja witryny to tak naprawdę osobny blog. Stowarzyszenie News Online 

wykorzystało Movable Type do zbudowania strony internetowej na konferencję w 2004 roku, a także 

składa się z kilku różnych blogów. Odwiedź witrynę na Journalists.org/2004conference, a zobaczysz, że 

dopracowany wygląd witryny przypomina bardziej witrynę z wiadomościami niż blog. Klikaj jednak, a 

ONA doskonale wykorzystuje funkcje bloga, takie jak komentarze, w celu wzbogacenia witryny. 

Podczas konferencji ONA prowadziła blog dla uczestników: Każdy uczestnik konferencji mógł dodawać 

treści podczas (i po) konferencji. Zamiast rejestrować każdego uczestnika jako autora bloga - poważny 

ból głowy związany z zapomnianymi hasłami i niepoprawnie wpisanymi adresami e-mail - ONA 

utworzył jeden post i pozwolił uczestnikom na zamieszczanie komentarzy. Po poprawieniu wyglądu 

strony wynik wygląda jak blog utworzony przez wielu autorów, a nie ogromna lista komentarzy. 

Korzystanie z blogów do zarządzania projektami 

Zanim przejdę do bardziej kreatywnych aplikacji oprogramowania blogowego, poświęć chwilę, aby 

zauważyć, że same blogi są naturalnym narzędziem do współpracy i zarządzania projektami. Możesz 

użyć bloga, aby zgromadzić grupę członków zespołu, aby wykonać następujące czynności: 

* Zorganizuj konferencję, rekolekcje lub wydarzenie firmowe. 



* Śledzenie błędów i poprawek w procesie. 

* Pomóż pracownikom przesunąć koordynację postępów i harmonogramów. 

* Udostępnianie notatek ze spotkania. 

* Ostrzegajcie się nawzajem o nowych narzędziach i wskazówkach, które mogą przyspieszyć zadania. 

* Twórz listy kontrolne i zadania oraz przypisuj przepływ pracy. 

* Buduj konsensus. 

* Utrzymuj pracowników noncore w pętli dzięki mniejszej liczbie monotonnych spotkań. 

* Uzyskaj informacje zwrotne na temat decyzji w warunkach niskiego ciśnienia. 

Ta lista jest tylko częścią codziennych spotkań komunikacyjnych, które mają miejsce w trakcie 

normalnego życia zawodowego. Korzystanie z blogów zamiast e-maili, notatek i niekończących się 

spotkań ma tę dodatkową zaletę, że tworzy elektroniczne archiwum trwającej rozmowy - wracając, 

aby dowiedzieć się, co ludzie myśleli, kiedy podjęto decyzję lub śledzenie postępów jest łatwe do 

zrobienia. Jeśli nowy członek dołącza do projektu w połowie, zamiast przesyłać tuzin e-maili i plików, 

nowy członek może zobaczyć ewolucję dyskusji i wysiłki każdego członka - jeśli nie idealnie, miejmy 

nadzieję, że trochę łatwiej niż przeglądanie starych e-maili innych osób. Czy korzystanie z bloga do 

śledzenia postępów zwiększy wydajność? Nie ma na to dowodów, ale zwiększenie odpowiedzialności 

za przepływ pracy może sprawić, że ludzie poczują się bardziej zaangażowani, zaangażowani - i 

publicznie odpowiedzialni za wykonywaną pracę. Organizacje takie jak Google, InfoWorld Media 

Group, Microsoft, Sun, Disney i inne podobno wykorzystują blogi do współpracy i komunikacji w 

miejscu pracy. Ile firm korzysta z blogów w ten sposób, jest trudne wiem, bo oczywiście te blogi nie są 

otwarte dla publiczności! 

Cena za umożliwienie pracownikom dodania bloga do narzędzi komunikacji jest również rozsądna. 

Wiele podstawowych pakietów blogów zaczyna się od stawek znacznie, znacznie niższych niż większe 

oprogramowanie do śledzenia projektów, a ich łatwy w obsłudze interfejs zachęca ludzi do korzystania 

z produktu. W dłuższej perspektywie Twoje potrzeby mogą przerastać oprogramowanie blogowe, ale 

w krótkim okresie możesz zacząć działać w kilka minut. Blogger (www.blogger.com) umożliwia 

bezpłatne utworzenie bloga z wieloma autorami, chociaż blog jest publiczny. 

Tworzenie witryn intranetowych 

Intranet to prywatna witryna internetowa lub sieć firmy lub organizacji używana do przechowywania 

informacji wewnętrznych, zarządzania projektami, udostępniania informacji pracownikom oraz 

rozpowszechniania wspólnych formularzy i plików. Są one szczególnie ważne w dużych organizacjach 

z pracownikami w wielu lokalizacjach, którzy potrzebują dostępu do tych samych danych - na przykład 

organizacja łowców głów z bazą danych pracodawców. Organizacje zwykle mają strony w witrynie 

intranetowej dla sekcji, działów, a nawet osób fizycznych. Aktualizowane witryny te mogą być 

świetnym sposobem na pozostawanie w kontakcie i na tej samej stronie. Zezwolona na stagnację, 

organizacja nie ma żadnej korzyści z intranetu. Jeśli więc intranet informuje wszystkich innych, pytanie 

brzmi: kto aktualizuje intranet? W najlepszym możliwym świecie intranet byłby aktualizowany przez 

osoby, które z niego korzystają i najlepiej znają informacje. Zazwyczaj są to osoby, które nie mają czasu 

ani potrzeby na naukę HTML i kodowania stron internetowych; mają pracę do wykonania! Centralizacja 

aktualizacji w dziale technicznym to jedno rozwiązanie, ale podatne na awarie w czasach kryzysu 

technicznego lub przeciążenia pracą. Z drugiej strony szkolenie dziesiątek osób w szczegółach FTP i 

HTML jest trudne i mniej niż wydajne. Najlepszym rozwiązaniem jest uruchomienie intranetu za 



pomocą systemu zarządzania treścią, lub narzędzie do publikowania w Internecie, które zapewnia 

pracownikom intuicyjne i proste narzędzia do aktualizacji. Brzmi znajomo? W końcu częścią tego, co 

jest tak rewolucyjne w oprogramowaniu blogów, jest zdolność nietechnicznych ludzi do publikowania 

i dalszego publikowania potężnych, funkcjonalnych stron internetowych. Intranety i oprogramowanie 

blogów są ściśle dopasowane, z czego wiele firm zdało sobie sprawę i skorzystało. Niektórzy wyłączyli 

bardziej „blogowe” funkcje, takie jak znaczniki czasu i komentarze, i skupili się na zwykłym 

udostępnianiu ogłoszeń z nagłówkami i tekstem; inni włączyli te funkcje do funkcjonalności intranetu i 

jednocześnie zwiększyli zdolności komunikacyjne personelu. Szpital Dziecięcy i Regionalne Centrum 

Medyczne w Seattle to jedna z takich organizacji. Od 1995 r. Szpital ma intranet, który łączy (w 

przybliżeniu) 3000 pracowników, lekarzy, studentów Uniwersytetu w Waszyngtonie i innych 

partnerów. Szukając bardziej niezawodnego sposobu zarządzania intranetem kilka lat temu, zespół 

techniczny początkowo rozważał zastosowanie bardziej tradycyjnego systemu zarządzania treścią. 

Dostosowanie stron dla różnych działów okazało się trudne, a potencjalnym aktualizatorom bardzo 

trudno było się zorientować. Poza tym było drogo. Keith Robinson, ówczesny główny programista stron 

internetowych (od tego czasu odszedł, by skorzystać z innej oferty pracy), używał Movable Type do 

opublikowania osobistego bloga i zastanawiał się, czy może to być coś, co szpital mógłby wykorzystać 

do intranetu. 

Christian Watson, Menedżer Programu e-Zdrowia, powiedział, że zbudował testową stronę 

intranetową za pomocą Movable Type z wiadomościami i ogłoszeniami oraz przeszkolił kluczowy 

personel, aby ją zaktualizował. Szpital zainwestował sześć miesięcy w testowanie systemu, aby 

sprawdzić, czy naprawdę będzie działał, i ostatecznie przekształcił prawie cały intranet na Movable 

Type. W intranecie znajduje się siedem sekcji  : stronę główną (aktualności, wydarzenia, kalendarz), 

zasady i procedury, zasoby kadrowe, zasoby kliniczne, edukację i rozwój, sekcję około oraz około 70 

stron departamentów. Zespół internetowy prowadzi również blog z poradami, aby pomóc 

pracownikom w korzystaniu z systemu. Istnieje około 50 różnych pracowników, którzy sami aktualizują 

witrynę; rzadkie aktualizacje z mniejszych działów są zwykle obsługiwane przez zespół WWW. Ogólnie 

rzecz biorąc, mówi Watson, użyteczność systemu znacznie wzrosła, a użytkownikom podoba się 

większa kontrola nad ich zawartością. Nie wszystkie działy zostały przekształcone; osoby posiadające 

specjalistyczne aplikacje nadal korzystają ze starszych systemów. Testowanie strony i rozwój systemu 

trwały prawie rok; szpital miał trudności ze znalezieniem odpowiedniej kombinacji narzędzi i 

serwerów. Dzisiaj dodawanie sekcji do intranetu jest stosunkowo łatwe, nawet dla tych, którzy chcą 

niestandardowego wyglądu. Użytkownicy aktualizują się częściej, pracownicy mogą szybciej znajdować 

rzeczy, a obciążenie zespołu internetowego spadło. Zespół WWW, patrząc na przyszłość, docenia fakt, 

że Movable Type generuje statyczne strony, które można - w razie potrzeby - przenieść na inną 

aplikację lub właśnie edytowana. 

Korzystanie z oprogramowania blogowego do budowy sklepu 

Możesz łatwo dostosować oprogramowanie blogów do dowolnej zawartości zawierającej wiele 

zestawów informacji, które muszą być sformatowane w ten sam sposób. Pomyśl o wiadomościach 

(zawsze mają nagłówek, autora i historię), katalogach bibliotecznych (książki zawsze mają tytuły, 

autorów, daty publikacji i wydawców) oraz produktach (nazwa, opis i zdjęcie). Chociaż żadne 

oprogramowanie do blogowania, które znam (jeszcze), nie zawiera narzędzia do handlu 

elektronicznego (choć spodziewam się, że wkrótce się to zmieni), wiele z nich można dostosować do 

wyświetlania informacji o produktach z linkami do zewnętrznego koszyka. 

Kreacje Blanca 



Aby uruchomić tę witrynę, dostosowałem oprogramowanie blogowe do użytku jako witryna e-

commerce dla artystki z Los Angeles, która chciała sprzedawać swoje prace online bez nauki 

samodzielnego tworzenia stron HTML. Blanca Lee z Blanca's Creations (www.blancascreations.com) 

sprzedaje ręcznie wykonane breloczki, wisiorki, bransoletki, poduszki i inne przedmioty, które robi 

przez eBay, ale chciała być w stanie zaprezentować wszystkie swoje towary na jednej stronie 

internetowej, która jest pokazana na rysunku 15-4. Zaadaptowałem pMachine ExpressionEngine, aby 

zintegrować jej produkty z systemem koszyków PayPal. 

Oto jak to wszystko działa: 

1. Gdy ma nowy produkt do dodania do swojej witryny internetowej, Blanca uruchamia zaplecze 

Expression Engine i rozpoczyna nowy wpis „blog”. Expression Engine pozwala użytkownikom 

dostosować pola interfejsu. Blanca może wpisać opis nowego dzieła sztuki w polu Opis zamiast w polu 

Body. 

2. Na nowej stronie wprowadzania,  Blanca wprowadza nazwę, koszt, koszt wysyłki i opis oraz wybiera 

kategorię produktu. Chociaż oprogramowanie do blogowania jest łatwe w użyciu, nie ma takich samych 

możliwości sprawdzania błędów, jak oprogramowanie do handlu elektronicznego. Jeśli Blanca 

wprowadzi cenę jako „sześćdziesiąt pięć dolarów”, oprogramowanie nie powie jej, że musi wprowadzić 

ją jako cyfry, a jeśli pozostawi kropkę dziesiętną, nie ostrzeże jej, że jej koszt jest zbyt wysoki. 

3. Za pomocą wbudowanego narzędzia do przesyłania obrazów Expression Engine Blanca przesyła 

obraz i tworzy obraz miniatury dla produktu. Expression Engine obsługuje przechowywanie plików w 

folderach i tworzenie mniejszych wersji zdjęć. 

4. Blanca klika Prześlij, a produkt jest automatycznie publikowany na swojej stronie internetowej we 

wszystkich odpowiednich kategoriach. Szablony, które same generują strony, zawierają kod niezbędny 

do utworzenia przycisków Kup teraz i dodania wybranych produktów do koszyka PayPal. 

Możesz dowiedzieć się więcej o bezpłatnym systemie koszyków PayPal, odwiedzając stronę 

www.paypal.com i klikając kartę Narzędzia handlowca. Możesz używać PayPal do przetwarzania 

płatności kartą kredytową od klientów bez nabywania konta karty kredytowej kupca lub innego 

drogiego oprogramowania do handlu elektronicznego. Ponieważ ta strona jest tworzona za pomocą 

oprogramowania blogowego, Blanca nie musi uczyć się HTML ani nie przejmować się 

oprogramowaniem do przesyłania plików, aby uzyskać nowe produkty na swojej stronie. Proces ten 

jest prosty i usprawniony, a Blanca może szybko i łatwo usunąć brakujące produkty z witryny, 

zaktualizować informacje o produkcie i przesłać zdjęcia bez pomocy projektanta stron internetowych 

lub zespołu technicznego. 

T-Shirt King 

Sklep internetowy z koszulkami King T-Shirt King używa również oprogramowania blogowego w 

połączeniu z e-commerce, ale w nieco innym formacie: zamieszczając pouczające wpisy na blogu o tym, 

co jest na koszulkach, T-Shirt King bawi, informuje, i jednocześnie sprzedaje produkty. W przeszłości T-

Shirt King tworzył krótkie eseje, aby towarzyszyć popularnym koszulkom i promować sprzedaż. Na 

przykład koszulce z wizerunkiem Johna F. Kennedy'ego towarzyszyła oś czasu jego życia. Na koszulkę 

Goonies, T-Shirt King wyprodukował kolekcję ciekawostek na temat filmu. Te krótkie eseje były 

zabawne do przeczytania i dały każdemu T-shirtowi kontekst. Okazały się także skuteczną techniką 

zwiększania sprzedaży. W 2003 roku T-Shirt King zaczął publikować te eseje (wcześniej dostarczone 

przez biuletyn e-mail) na blogu na blog.t-shirtking.com. Czytelnicy bloga otrzymują zarówno treść, jak 

i dość niską sprzedaż, a niektórzy decydują się na zakup. Integracja witryny internetowej z blogiem i 



handlu elektronicznego nie jest płynna, ale mimo to służy przekształceniu niektórych czytelników 

blogów w klientów T-shirtów. 

Plusy i minusy 

Korzystanie z oprogramowania blogowego do tworzenia witryny e-commerce nie jest rozwiązaniem 

dla każdego potencjalnego sprzedawcy internetowego. Jeśli masz tysiące produktów lub produktów, 

które nie są łatwo skategoryzowane, warto rozważyć niektóre z bardziej zaawansowanych dostępnych 

koszyków i systemów transakcyjnych. Możesz jednak szybko i niedrogo rozpocząć lub uruchomić sklep 

testowy, dostosowując oprogramowanie blogowe do tego celu. Przy niewielkich modyfikacjach przez 

dobrego programistę możesz dość łatwo zmodyfikować oprogramowanie blogu, aby umożliwić: 

* Dostosowywanie produktu (rozmiary, kolory itd.) 

* Wyświetlanie powiązanych produktów 

Jeśli nie wykonasz wielu modyfikacji lub nie zintegrujesz swojego oprogramowania blogowego z 

solidnym koszykiem, nie otrzymasz: 

* Kontrola zapasów, która śledzi sprzedaż w zależności od dostępności produktu 

* Fakturowanie, e-maile z potwierdzeniem sprzedaży i inne typowe funkcje komunikacji z klientem - 

chyba że są częścią koszyka, tak jak w PayPal. 

Budowanie list FAQ obsługi klienta 

Firmy z obsługą i wsparciem online Witryny internetowe radzą sobie z zarządzaniem pytaniami i 

komentarzami klientów na kilka sposobów: forami, e-mailem, dokumentacją i listami najczęściej 

zadawanych pytań (FAQ). Każde narzędzie ma własny zestaw ograniczeń, a dla naprawdę skutecznego 

systemu wsparcia pewna kombinacja dwóch lub więcej z nich jest prawdopodobnie idealna. Blogi z 

pewnością mogą znaleźć zastosowanie w tej dziedzinie, szczególnie przy tworzeniu naprawdę 

przydatnej listy często zadawanych pytań. Oto jak sprawić, by obsługa klienta działała z 

oprogramowaniem blogowym: 

1. Użytkownicy przesyłają pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub strony internetowej. 

2. Pracownik obsługi klienta (lub ktokolwiek zajmuje się tymi nadchodzącymi problemami typu „Jak to 

zrobić ...”) identyfikuje problemy, które mogą być przydatne dla kilku klientów - te, które są lub będą 

„często zadawane”. 

3. Po zidentyfikowaniu pytanie i jego odpowiedź są publikowane na blogu FAQ, w którym można 

zawęzić wybór pytań uporządkowanych według tematów. 

4. Klienci szukający odpowiedzi na to pytanie mogą go wyszukać, przeczytać, a jeśli mają pytania 

uzupełniające, mogą zamieścić je jako komentarz. 

Jeśli zezwolisz na komentarze, zeskanuj je niezwłocznie lub moderuj, aby upewnić się, że często 

zadawane pytania są dokładne i przydatne. Korzystając z Bloggera, możesz nawet utworzyć tego 

rodzaju FAQ za darmo. Utworzyłem FAQ na temat wiki w około 20 minut. Ponieważ często zadawane 

pytania są zazwyczaj zorganizowane nieco inaczej niż blog, prawdopodobnie trzeba poświęcić trochę 

czasu na dostosowanie szablonów HTML tworzących strony. Na przykład usunąłem informacje o 

znaczniku czasu z moich najczęściej zadawanych pytań, ponieważ są one zawsze zielone - to znaczy 

pozostają aktualne przez pewien czas. Uniemożliwiłem też Bloggerowi tworzenie miesięcznego 



archiwum, ponieważ archiwum oparte na dacie nie ma sensu w przypadku tej krótkiej listy często 

zadawanych pytań. 

Śledzenie zasobów 

Prawie każda kolekcja - czy to niematerialny kod, czy narzędzia sklepowe - umożliwia łatwe 

katalogowanie za pomocą nawet najbardziej podstawowego oprogramowania blogowego. Użyj 

komentarzy, aby śledzić wszystko, od użycia do lokalizacji, wszystko w ramach, która pozwala 

„pożyczkobiorcom” zobaczyć, kto zaległ z przedmiotami. Jeśli prowadzisz małą bibliotekę lub centrum 

zasobów, rozważ użycie oprogramowania blogowego do prowadzenia katalogu książek, płyt CD i 

innych materiałów. Zwłaszcza w sytuacjach, w których zasoby te są współużytkowane przez 

współpracowników, można użyć funkcji komentowania, aby udostępniać recenzje lub publikować 

powiadomienia dotyczące zużycia i zapisów serwisowych. Grupy zasobów ludzkich, które prowadzą 

strony internetowe pracowników lub katalog pracowników, mogą używać oprogramowania 

blogowego do łatwego dodawania, aktualizowania lub usuwania pracowników z katalogu. 

Oprogramowanie blogowe, które pozwala sortować posty alfabetycznie zamiast według daty 

publikacji, jest szczególnie przydatne w tym przypadku. 

 


