
 

Wybór domeny jest jednym z pierwszych i najważniejszych etapów planowania strony 

internetowej. Czym jest domena? Wielu z was zapewne doskonale już to wie, reszcie to 

określenie chociaż obiło się o uszy. Każdy użytkownik Internetu, świadomie bądź nie, na 

każdym kroku ma do czynienia z domenami - robiąc zakupy w sieci, odwiedzając ulubione 

witryny, a nawet wchodząc na facebooka czy szukając czegoś poprzez wyszukiwarkę Google. 

Nazwy tych stron, poprzedzone oznaczeniem www (World Wide Web, czyli po prostu 

ogólnoświatowa sieć), to właśnie domeny. Są nimi na przykład: 

 

Zwróć uwagę, że po nazwie właściwej występują różne rozszerzenia - .pl, .com, .com.pl. A to 

tylko przykłady. W rzeczywistości jest ich o wiele więcej.  

Wbrew pozorom wybór domeny nie jest sprawą prostą. Pamiętaj, aby podczas wymyślania 

nazwy swojej strony www tudzież sklepu internetowego kierować się kilkoma zasadami.  

 

Po pierwsze adres strony powinien być możliwie jak najkrótszy i prosty. Przypomnij sobie 

wszystkie te sytuacje, kiedy coś - reklama w radiu lub TV, szyld, opinia znajomych - 

przykuło twoją uwagę, ale nie miałeś możliwości, by w danej sytuacji zapisać adres 

interesującej cię strony. Jeśli jej nazwa spełniała powyższe kryterium, prawdopodobnie 

zajrzałeś na nią w wolnej chwili, gdy miałeś już dostęp do Internetu. A jeśli była długa i 

skomplikowana? Być może starałeś się przypomnieć sobie jej adres, zapewne z różnym 



skutkiem. Miej to na uwadze, wybierając własną domenę. Najlepsza nazwa to nazwa krótka, 

jednoczłonowa, wskazująca na rodzaj prowadzonej działalności i chwytliwa. Robi się pod 

górkę, prawda? Niestety to jeszcze nie koniec. Nawet gdy wpadniesz już na genialny pomysł, 

istnieje spora szansa, że ktoś inny także na niego wpadł. Co to oznacza dla ciebie? Że 

wymarzona domena będzie już zajęta.  

 

Dostępność domen sprawdzisz na stronie praktycznie każdego usługodawcy oferującego 

wykup adresu www za jego pośrednictwem. Osobiście od lat korzystam z usług jednego 

dostawcy - domeny.pl, którego mogę polecić. Warto jednak sprawdzić kilka ofert i wybrać tę 

optymalną i najbardziej opłacalną dla siebie. Co jakiś czas można spotkać różnego rodzaju 

promocje, na przykład domena z rozszerzeniem .pl za 0 zł. Pamiętaj, aby dokładnie czytać 

wszelkie regulaminy. Nawet trafiając na taką promocję i tak w końcu wykonasz przelew, po 

prostu odroczony w czasie, bo po roku trzeba będzie domenę opłacić, w kolejnych latach 

również. I nie ma w tym zresztą nic dziwnego, to w końcu biznes jak każdy inny, w związku z 

czym musi generować zysk. Roczna opłata za wykupioną domenę może się nieco różnić u 

poszczególnych dostawców, ale przeciętnie oscyluje w granicach kilkudziesięciu, zbliżając 

się do stu złotych. Zależy to także od rozszerzenia, jakie wybierzesz. 

 

Rozszerzeń adresów internetowych, czyli po prostu ich końcówek, jest wiele. W naszym kraju 

wciąż największą popularnością cieszy się .pl, w związku z czym będzie ona często nieco 

droższa, ale jeszcze częściej - zajęta. W takim przypadku masz do wyboru dwa wyjścia - albo 

postawisz na inne rozszerzenie spośród dostępnych, albo zmienisz nazwę. Oba rozwiązania 

mają swoje zalety i wady. Możesz wybrać końcówkę .eu, .com, .com.pl, a jeśli działasz 

lokalnie, na przykład tylko w stolicy - świetnie sprawdzi się .waw.pl. Pamiętaj, że to tylko 

przykłady, a dostępnych rozszerzeń jest dużo więcej, wciąż zresztą powstają nowe. Minusem 

tej opcji jest to, że istnieje dość spore prawdopodobieństwo, że jeśli twój potencjalny klient 

zapamiętał jedynie nazwę twojego sklepu czy strony, to w pierwszej kolejności w 

wyszukiwarce spróbuje wpisać tę nazwę z końcówką .pl. Jeśli konkurencja działa w tej samej 



branży, właśnie zyskali nowego klienta - twoim kosztem. Z kolei uparte trwanie przy domenie 

.pl może skutkować tym, że będziesz próbował z coraz bardziej wymyślnymi i dłuższymi 

nazwami, przez co za daleko odbiegniesz od pierwotnej koncepcji, skupiając się jedynie na 

tym, czy dany adres strony www jest wolny. Dlatego powtórzę raz jeszcze - domenę wybierz 

mądrze! To naprawdę ważna decyzja, która może mieć w przyszłości przełożenie na efekty 

twojej działalności. 

 

Kolejny przypadek do omówienia stanowią nazwy dwuczłonowe. Dobrym pomysłem w takiej 

sytuacji jest wykupienie dwóch adresów, z których jeden posiada pauzę (myślnik) między 

wyrazami, a drugi jest pisany łącznie. Pozwala to na wyeliminowanie dużego odsetka błędów 

we wpisywaniu właściwego adresu. Z drugiej strony - niesie za sobą zapotrzebowanie na 

większe nakłady finansowe z twojej strony. Pamiętaj, że promocyjne ceny domen obowiązują 

jedynie przez pierwszy rok, a każde kolejne przedłużenie to koszt zaczynający się od 

kilkudziesięciu złotych. 

 

W temacie domen na koniec mam dla ciebie radę - dokonuj opłat w terminie. W swoim życiu 

byłem świadkiem kilku sytuacji, gdzie nieopłacone w terminie adresy stawały się własnością 

kogoś innego, a za ich odzyskanie nowi właściciele żądali dużych kwot sięgających nawet 

kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeśli twój biznes się rozkręcił, a domena stała się 

rozpoznawalna, nie oszukujmy się - zapłacisz. Być może kusiłaby cię wizja zmiany adresu 

swojej strony. Zawsze możesz to zrobić. Niestety często w takich sytuacjach nowi właściciele 

umieszczają na stronie treści godzące w szeroko pojęte dobre obyczaje. Chyba nie muszę 

tłumaczyć, jak to wpływa na twój wizerunek. 


