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redakcji

Oddajemy w Twoje ręce drugi numer magazynu 
Domodi.pl. Mamy nadzieję, że to wydanie okaże się 
dla Ciebie nie mniej interesujące niż nasz debiutancki 
numer.

Rozpoczynamy wywiadem z Agatą Rek - polską 
artystką i wielką miłośniczką mody vintage. Agata 
podpowiada jak upolować prawdziwe perełki w 
second hand i jakich projektantów warto obserwować.
W sekcji praktycznych porad znajdziesz poradnik 
dotyczący optymalizacji zdjęć. W trzech prostych 
krokach tłumaczymy co zrobić, aby zdjęcia na Twoim 
blogu dostarczyły Ci jeszcze większy ruch z Google. 
Nie zabrakło też inspiracji z Instagrama – zobacz jakie 
konta warto śledzić według redakcji Domodi.pl.
W tym numerze znajdziesz również materiały do 
pobrania. Czeka na Ciebie set grafik przeznaczonych 
na Instagram lub FB. Decyduj, którym cytatem chcesz 
podzielić się ze swoimi odbiorcami!

Czekamy na Twoje komentarze i opinie! 
Pozdrawiamy,

redakcja domodi.pl
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Agata Rek
Moda i Sztuka

Kiedy myślę moda, pierwsze skojarzenie 
jakie pojawia się w mojej głowie to szafa, 
która musi pomieścić piętrzące się w niej 
rzeczy. Niektóre z nich kupione 
spontanicznie, inne – godzinami 
wyszukiwane. Założę się, że gdyby 
podsumować czas spędzony w sklepach –
uzbierałby się z tego miesiąc. A co by było, 
gdybyście taki miesiąc mogły odzyskać? 

Odpowiedzią na to jest właśnie zakupy?!
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W jednym z wywiadów powiedziałaś, że 
charakter kobiety zaszyty jest w jej historii. Jaka 
jest Twoja historia, Agato?

Moja historia jest długa i oparta na faktach.

Łączysz modę i sztukę. Która strona jest Ci 
bliższa?

Zarówno moda jak i sztuka mają dla mnie 
jednakowe znaczenie, ponieważ stanowią 
nieodłączny element w moim życiu i są dla mnie 
narzędziem komunikacji, sposobem na wyrażenie 
siebie. 

Kto jest dla Ciebie inspiracją?/ Skąd czerpiesz 
inspiracje?

Myślę, że największą inspiracją są dla mnie moje 
osobiste doświadczenia oraz to z jakimi emocjami 
asocjuje w danym momencie.
Zdecydowanie inspirują mnie wspaniali ludzie pełni 
pasji, charyzmy i entuzjazmu oraz miejsca. Podróże 
pozwalają mi na szersze spojrzenie i otwierają 
nowe horyzonty.  

Są projektanci, których szczególnie podziwiasz i 
mogłabyś ich nazwać swoimi ulubionymi? 

Nie mam jedynego projektanta, którego 
wielbiłabym bezgranicznie, natomiast bardzo cenię 
sobie projektantów jako osobowości. Między 
innymi Alber Elbaz, Karl Lagerfeld, Donatella 
Versace czy wspomniana wcześniej Diane von 
Fürstenberg.
Urzeka mnie estetyka Pierpaolo Piccioli, Yiqing Yin
(dla wskrzeszonego domu mody Paul Poiret), Liz 
Claiborne oraz domu mody Zimmerman.
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Obecnie na ulicach królują damskie garnitury, 
wężowe printy, ugly shoes i spódnice z satyny. 
Które trendy, w najbliższym czasie, wyprą 
powyższe?

Przewiduję, że największym trendem w najbliższej 
przyszłości będzie brak trendów.
Moda jest teraz nieograniczona oraz powtarzalna 
z roku na rok. To daje nam swobodę wyboru i 
większą możliwość wyrażenia siebie poprzez 
ubiór. Natomiast inne są sposoby łączenia 
wzorów, tekstur, styli, kolorów i to one, moim 
zdaniem, wybiją się na pierwszy plan jako 
tendencje danego sezonu.

A trend, którego nigdy w życiu byś na siebie nie 
założyła to…?

Chyba nie ma takiego trendu, którego bym nie 
założyła. Kocham wyzwania i wierzę, że dałabym 
radę ograć każdą rzecz. W Końcu moda to zabawa 
i nie trzeba jej traktować aż tak poważnie. 
Natomiast muszę zaznaczyć, że nie założyłabym 
(publicznie;)) zbyt wyzywających stylizacji. 
Sensualnie tak, wulgarnie nie. Nie czułabym się po 
prostu sobą a to dla mnie jest najważniejsze w 
tworzeniu stylizacji.

Rady dla niedoświadczonych - jak znaleźć takie 
perełki, które posiadasz w swojej szafie?

Zdecydowanie pomaga bycie otwartym, 
cierpliwym i wyobraźnia. Fajnie jest też znać 
swoje kolory, bo to nam skróci czas poszukiwań, 
chociaż fajnie się nie ograniczać.
Nie należy się sugerować rozmiarami na metkach. 
Bardzo często w lumpeksach odnajdujemy firmy z 
całego świata oraz vintage i te rozmiary naprawdę 
się różnią. Za duże rzeczy zawsze można 
potraktować jako oversize, wpuścić nonszalancko 
do spodni, sukienki upiąć paskiem lub przerobić u 
krawcowej. Należy zwrócić uwagę na gatunek 
oraz kroje, aby nie zaśmiecać sobie szafy. Polować 
na działach męskich z koszulami i marynarkami. 
Po prostu traktować to jako fajna przygodę.

Wiemy już, że uwielbiasz vintage, a które lata 
modowe są Ci najbliższe? 

Myślę, że lata 70-te. Chociaż tutaj trzeba zwrócić 
niebywałą uwagę na gatunki tkanin. W tym 
okresie popularny był poliester i to tego 
najgorszego gatunku.

Uwielbiam również lata 80-te z sentymentu oraz 
dlatego że był tak uroczo kiczowaty. Lubię 
przełamanie brzydoty- rzeczy z założenia 
“dziwnych” z pięknymi. To nadaje charakteru i 
indywidualności.

Czy mogłabyś wymienić 5 rzeczy, które każda 
kobieta powinna mieć w swojej szafie?

Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że u mnie 
w szafie takim niezbędnym zestawem jest para 
dobrych jeansów, ramoneska, dobrze dobrana 
bielizna, bez niej niestety najpiękniejsza rzecz w 
naszej szafie może stracić na uroku, para 
wygodnych butów (myślę, że sztyblety czy 
mokasyny są tutaj odpowiednim wyborem dla 
wielu kobiet) oraz fajny prosty bawełniany T-
shirt, bo można go ograć na wiele sposobów i 
będzie nam w nim wygodnie. Dodałabym jeszcze 
porządny pasek, bo możemy upiąć nim 
praktycznie wszystko przez co nadać stylizacji 
zupełnie nowy wymiar i dopasować lepiej do 
sylwetki.

Cały wywiad z Agatą Rek znajdziecie na stronie 
Domodi.pl 

Agatę znajdziecie na Instagramie oraz na 
You Tube

http://bit.ly/2H3LyDN
https://www.instagram.com/oneimagenation/
https://www.youtube.com/channel/UCuS8smY7BPsg2KLY3YCuYow


Jak optymalizować 
zdjęcia, żeby 
zbierały ruch z 
Google?

Google nie ocenia estetyki zdjęć, ale wyświetla ich miliony w wynikach wyszukiwania. Zależnie od 
zapytania użytkownika, może od razu wyświetlić galerię zdjęć, albo pokazać obrazy dopiero w 
zakładce grafiki.

Wiesz, że zdjęcia mogą generować większy ruch niż strony w wynikach wyszukiwań Google?!
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PIOTR BRONIKOWSKI

ANALITYK SEO



3. Zadbaj o właściwy rozmiar pliku!

Jeśli plik będzie zbyt duży (w kilobajtach), to 

będzie spowalniał ładowanie strony, a to 

przekreśli szansę na wysokie pozycje! Zadbaj, 

by obraz był wyraźny, ale zajmował jak 

najmniej miejsca na dysku.

2. Stwórz opisowy atrybut ALT! 

Każde zdjęcie może mieć atrybut ALT, który 

oznacza „tekst alternatywny”, wyświetlany, 

gdy nie można załadować zdjęcia. Google 

czyta ten atrybut i za jego pomocą określa 

tematykę zdjęcia. To kluczowy element SEO 

Twojego bloga!

Jeśli Twój blog opiera się na 
zdjęciach, zadbaj o te 3 rzeczy:
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1. Nadaj przyjazną nazwę zdjęciu!

Zanim wgrasz zdjęcie na bloga, nadaj mu 
nazwę słowami, których użyliby ludzie 
szukający dokładnie takiego zdjęcia.



Cytaty do 
publikacji na 
Instagramie

Zaprojektowaliśmy dla Ciebie 9 

grafik z cytatami idealnymi do 

publikacji na Twoim Instagramie! 

Dzięki gotowym szablonom 

zaoszczędzisz czas potrzebny do ich 

samodzielnego tworzenia. 

Zaskocz swoich użytkowników 

fajnym cytatem, który wpłynie też 

na wzrost zaangażowania i zasięg! 

Pobierz i opublikuj na swoim 

Instagramie lub wyślij osobie, do 

której cytat idealnie pasuje!

Już wkrótce podeślemy Ci więcej 

inspirujących cytatów ☺ Stay tuned!

DO POBRANIA

"Zabawny lub inspirujący 

cytat od razu rozjaśni Twój dzień!”
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https://domodi.pl/docs/cytaty-na-instagram.zip


5 modowych 
kont na 
Instagramie, 
które warto 
śledzić!

Mirjam Flatau

Mirjam Flatau to wielbicielka minimalizmu, 

retro samochodów i dobrego designu!  Jej 

stylizacje są proste, ale absolutnie nie 

nudne! Jeśli cenisz sobie klasykę i jakość 

koniecznie zacznij obserwować Miję na 

Instagramie!
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Amelie Cheval

Amelie to francuska influencerka, której 
konto na Instagramie śledzi prawie pół 
miliona osób! Jej codzienne stylizacje są 
proste, „łatwe” w noszeniu i  co ważne 
dostępne w sieciówkach. 

Instagram to niewyczerpane źródło inspiracji. Codziennie odkrywamy nowe konta, które warto 

śledzić, poznajemy mądrych i zdolnych ludzi oraz niesamowite inicjatywy. 

W tym numerze mamy dla Was 5 modowych kont, które warto śledzić!

https://www.instagram.com/mija_mija/
https://www.instagram.com/ameliecheval31/


Jeanne Damas

Kwintesencja francuskiego stylu, którą na 

Instagramie śledzi już ponad milion osób! Na 

czym polega jej fenomen? Naturalność, 

niewymuszona elegancja i entuzjazm. Jeśli 

uwielbiasz francuski styl, to koniecznie 

obserwuj Jeanne! 

Pss Jeanne jest założycielką marki Rouje, 

gdzie kupisz ubrania w prawdziwie paryskim 

stylu.
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Filis Pina

Nikt nie potrafi tak dobrze połączyć ubrań 
oversize ze sobą jak Sandra! Jej profil to  
kopalnia inspiracji. Fantastyczne stylizacje, 
piękne zdjęcia z Arizony i ciekawy pomysł na 
feed. Redakcja domodi.pl ją uwielbia ☺
Zobaczcie same! 

Aylin Koenig

Aylin doskonale wie co w modzie piszczy. 
Potrafi bezbłędnie łączyć ubrania z 
sieciówek z tymi od projektantów. Zawsze 
na czasie! Zawsze modna! Jeśli chcesz 
wyłapać modowe nowinki przed 
koleżankami dodaj ten profil do 
obserwowanych. 

https://www.instagram.com/jeannedamas/
https://www.instagram.com/filis_pina/
https://www.instagram.com/aylin_koenig/


instagram@domodi.pl 

agnieszka.ozga@domodi.pl

@domodi 1,5 mln

73 k@domodipl
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