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Co to jest domena internetowa?
Domena internetowa – to nazwa strony www, a jednocześnie element adresu internetowego i poczty elektronicznej. 
Domena internetowa złożona jest z nazwy głównej i końcówki, czyli rozszerzenia. W wielu przypadkach nazwa główna jest 
jednocześnie nazwą firmy bądź organizacji. Decydując się na rejestrację bądź przeniesienie domeny warto sprawdzić 
najbardziej wiarygodną

Uwaga: Nie wolno zarejestrować dwóch domen o identycznej nazwie głównej oraz identycznej końcówce. Oznacza to, że 
w internecie nie mogą istnieć dwie identyczne domeny internetowe. Dobrym rozwiązaniem jest przechwycenie 
wartościowej, wygasającej domeny z wykorzystaniem giełdy domen internetowych, np. AfterMarket.pl. 

 listę partnerów NASK.
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Dlaczego warto rozważyć przechwycenie domeny?
Najważniejsze powody:

Przechwycenie wartościowej domeny wymaga umiejętności specjalistycznych, czy analizy linków przychodzących 
do strony. Należy zaznaczyć, że przechwycenie domeny ze złą historią może doprowadzić do kary od Google 
i zniszczenia biznesu. 

Wiek domeny – Google lepiej traktuje domeny z długoletnim stażem. 
Dobry profil linków przychodzących – istotne pod kątem pozycjonowania stron internetowych. 
Skuteczniejsze budowanie konwertującego ruchu na stronę. 
Efektywne pozycjonowanie strony. 
Szybsze budowanie marki i rozpoznawalności brandu.
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Jak tworzyć nazwę główną domeny internetowej?
Zacznijmy od wyboru dobrego adresu domeny. Nazwa www powinna nawiązywać do tematyki serwisu i być prosta do 
zapamiętania przez odwiedzających stronę. Dobrze, jeżeli adres domeny będzie zawierał słowo kluczowe, co pozwoli 
zawłaszczyć tą frazę i skuteczniej pozycjonować w wynikach wyszukiwania Google. 

Nazwą główną może być: 

Nazwa firmy – dobrze, jeżeli nazwa firmy zawiera słowo kluczowe, np.: ProjektMarketing.pl 
Fraza kluczowa – bardzo dobre rozwiązanie z punktu widzenia SEO i pozycjonowania stron, np.: SklepZoologiczny.pl. 
Fraza kluczowa z cyframi – idealne rozwiązanie, gdy brakuje wolnych nazw domen, np.: Meble24.pl. 
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Ranking 5 najtańszych rejestratorów domen
Postanowiłem zrobić rekonesans po internecie. Sprawdziłem, ile kosztuje rejestracja i przedłużenie domeny internetowej 
PL u popularnych rejestratorów. 

W rankingu zostaną zaprezentowane cenniki rejestracji domen i cenniki przedłużenia domen internetowych. Do 
stworzenia rankingu wybrałem korporacje, duże i małe firmy. 

Pełny ranking tanich domen internetowych PL - Kliknij tutaj.
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O czym warto pamiętać w trakcie zakupu domeny?
Nie kupujesz domeny na własność, tylko ją dzierżawisz na rok czasu bądź dłużej, wykonując przedłużenie / odnowienie.
Rejestracja domeny jest jednorazowa. Największy haczyk cenowy jest ukryty w corocznych przedłużeniach domen
internetowych. W zależności od wyboru rejestratora domeny będziesz oszczędzać albo grubo przepłacać. 

Wielu operatorów stosuje trick marketingowy, który umożliwia rejestrację domeny za 0 zł. 

Problem w tym, że rejestracja domeny to jednorazowy koszt, natomiast corocznym wydatkiem jest koszt odnowienia
domeny. Zatem Ciebie, jako przyszłego właściciela „dzierżawcę” domeny powinien interesować właśnie koszt corocznego
odnowienia domeny internetowej. 

Najwięksi giganci na rynku oferują najdroższe przedłużenia domen internetowych w wysokości 100 PLN netto.
Utrzymanie pozycji lidera na rynku wiąże się z dodatkowymi kosztami w reklamę, dlatego ceny odnowienia domeny  
są największe. 
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Jak kupić domenę na stronę www?
Zobacz wideo poradnik 

Rejestracja domeny w OVH.
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Jak przenieść domenę do OVH?
Zobacz wideo poradnik 

Transfer domeny w OVH.
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