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redakcji

Tworzymy dla Ciebie nowoczesny i inspirujący

magazyn. Chcemy informować, motywować

pobudzać kreatywność i odkrywać przed Tobą 

tajniki prowadzenia bloga i kanałów

społecznościowych.

W naszym magazynie nie zabraknie też  mody, 

trendów i inspiracji. Domodi.pl to portal właśnie o 

modzie! 

W każdym numerze znajdziesz materiały do  

pobrania, które będą pomocą w planowaniu, 

organizacji i rozwoju Twoich  kanałów. Co miesiąc 

będziemy dostarczać Ci nowe inspirujące treści, a 

już dzisiaj czekamy na Twoje pytania, komentarze

i opinie.

redakcja domodi.pl
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Domodi.pl
kim jeteśmy

Moda to niekończąca się  opowieść o 

tym gdzie jesteśmy  dzisiaj, dokąd 

chcemy iść i gdzie  finalnie będziemy 

jutro. Pełna jest  emocji, sprzeczności i

wyzwań.

Pozwala wybiegać w przód,  kreować i 

tworzyć, ale też sięga  do korzeni 

przywołując świetność  ikon i sylwetek. 

Moda to nie tylko  wielcy projektanci, 

marki będące  na ustach całego świata, 

czy  magazyny. Moda to przede  

wszystkim ludzie.

MARTA KALETA-DOMARADZKA  SENIOR PR & 

MARKETING SPECIAL IST
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“Moda, ludzie, inspiracje.
Szukaj, odkrywaj, wyrażaj.”

To opowieść o nas i dla nas.

Tę opowieść codziennie pisze każdy,

sięgając do swojej szafy i wybierając to,

czym wyraża siebie.

Moda to ciągłe poszukiwanie - inspiracji, 

wiedzy, fasonu, koloru i  stylu. W Domodi.pl 

wiemy, jak sprawić,

aby te modowe polowania były jeszcze  

trafniejsze i sprytniejsze. Już dziś  dzielimy się 

z Wami naszą wiedzą.

Niebawem, tak jak świat wokół nas,  

zmienimy się nie do poznania.



W nowej przestrzeni będziemy  rozmawiać z 

ikonami stylu, radzić się stylistek i wspierać 

poradami  ekspertów, a wszystko po to, 

abyście  mogli znaleźć świat dzisiejszej mody w  

jednym miejscu. Serwujemy Wam to  wszystko 

i wiele więcej na stronie www  oraz w naszych 

social mediach.

Niebawem spotkamy się w Waszym  

mieście, ulubionym czasopiśmie czy  

podczas eventów
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Będziemy tam, gdzie dzieje się moda  nie 

tylko przez duże “m”.Organizujecie  modowe 

spotkania, bierzecie w nich  czynny udział -

dajcie nam znać -

chcemy wspierać wszystkie aktywności

związane z branżą fashion.

Dzisiaj jesteśmy tu dla Was i wspólnie

chcemy tworzyć tę opowieść. Pytajcie,

szukajcie i znajdujcie. Twórzmy razem naszą

modową przestrzeń do życia..



Jak zacząć
blogowanie

Połącz blog ze wszystkimi kontami w mediach

społecznościowych

Dodaj linki do swoich profili na Instagramie, Facebooku, 

Twitterze! Im więcej tym  lepiej. To pozwoli Google 

potwierdzić Twój autorytet, a w rezultacie da Ci szansę na 

wyższe pozycje w wynikach wyszukiwań.

i zgarnąć ruch
z google?
PIOTR BRONIKOWSKI  

ANALITYK SEO

Jeśli dopiero startujesz z blogiem, zadbaj
o naturalny ruch z Google. Zacznij od tych 
3 wskazówek, które dadzą Ci przewagę na
start!

1

Podepnij na blogu oficjalne  

narzędzie Google Search Console

Jeśli podepniesz to darmowe

narzędzie, Google szybko wyświetli 

Twoje  artykuły w wynikach  

wyszukiwarki. Dzięki Search  

Console dowiesz się też, czy Twój

blog jest dostosowany do Google i 

co musisz poprawić.

2

Uruchom na blogu szyfrowanie SSL

Jeśli tylko korzystasz z płatnego serwera, na  pewno w 

ofercie masz darmowy certyfikat SSL. To zabezpieczenie 

przed przechwytywaniem poufnych danych i sygnał dla 

wyszukiwarki Google, że Twój blog jest zaufany. W ten 

sposób  szybciej zdobędziesz ruch. Zapytaj o SSL swojego  

dostawcę usługi hostingu!

3
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Tygodniowy
planner
na instagram

Uwielbiasz planować, notować i  

przyklejać kolorowe karteczki? Kochasz

kalendarze i plannery? To  dobrze, bo 

przygotowałyśmy dla  Ciebie Tygodniowy 

Planner na  Instagram.

Planner Tygodniowy to narzędzie w  

formie kalendarza, które pomaga  

zaplanować treści przeznaczone na  

Instagram.

Planowanie z wyprzedzeniem jest  

zawsze pomocne, a korzystanie z  

naszego plannera pomoże Ci zachować

porządek.

W plannerze możesz zapisać  najważniejsze 

daty, treści i  współprace, które musisz 

uwzględnić w konkretnym tygodniu.

Przygotowałyśmy dla Ciebie cztery wersje

graficzne. Mamy nadzieję, że  przypadną Ci 

do gustu, a planowanie stanie się jeszcze

przyjemniejsze!

DO POBRANIA

"Planner pomoże Ci  

stworzyć strategię oraz  

zaplanować działania na  

Instagramie."
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Wskazówki
dotyczące  
tworzenia  
treści

Liczy się pomysł!

Znajdź swój pomysł na Instagram! 

Obserwuj, inspiruj się i testuj. 

Staraj się wyróżnić. Niech Twój 

profil będzie unikalny!

Bądź systematyczna!

Dodając posty na Instagramie  

pamiętaj o stałych godzinach i  

dniach publikacji. W ten  sposób 

Twoi obserwatorzy  wiedzą, kiedy 

mogą  spodziewać się nowych treści!  

Systematyczność jest kluczem  do

sukcesu!

Zadbaj o dobry opis profilu!

Stwórz czytelny, jasny i wyróżniający Cię opis.  

Przekaż w nim swoje wartości, opisz treści,  które 

znajdują się w profilu. Pamiętaj żeby  odświeżać i 

uaktualniać bio!

Jakość jest ważniejsza niż ilość!

Instagram kocha ładne i dopracowane zdjęcia!  Jeśli 

jesteś na początku drogi poświęć czas na  stworzenie 

jakościowego contentu, którym  przekonasz do siebie

innych.

Używaj hashtagów!

Pamiętaj żeby używać hashtagów  dopasowanych 

do zdjęcia i opisu. Zrób  analizę, a wybrane tagi 

zapisz w plannerze.

Bądź aktywny!

Na instagramie ważne są interakcje.  Pamiętaj 

o budowaniu relacji z  użytkownikami. 

Obserwuj inne profile,  komentuj, zadawaj 

pytania w postach i  oznaczaj inne profile! Nie 

zamykaj się w  swoim wirtualnym świecie!
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instagram@domodi.pl 

agnieszka.ozga@domodi.pl

@domodi 1,5 mln

72 k@domodipl
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