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Lista 45 gotowych pomysłów na wpisy 
na bloga firmowego 

Gotowe szablony, łatwe do zastosowania! 

  



str. 2 
 

Wstęp 
 Blog firmowy to miejsce, które pomoże Ci zbudować bliższe relacje z Twoimi 

odbiorcami. Udowodnisz swoją wiedzę i profesjonalizm oraz będziesz mógł zaprezentować 

swoją ofertę "od kuchni". Ponadto często aktualizowany blog wpłynie pozytywnie na 

pozycjonowanie się Twojej witryny w Google. Blog może też ułatwić prowadzenie kampanii 

reklamowych w internecie. 

 Dziś, aby coś sprzedać klient musi nie tylko Cię poznać, ale także polubić. Pokaż na 

blogu "ludzką twarz" Twojej firmy i daj się polubić. Zdarza mi się napotkać blogi, które są 

prowadzone regularnie i widać, że autor wkłada naprawdę dużo wysiłku w każdy wpis, 

natomiast są trudne do zrozumienia przez przeciętnego odbiorcę. Szczególnie często 

można to spotkać na blogach specjalistycznych np. prawników, którzy pragną pokazać swój 

profesjonalizm i w tym celu używają słów, których zazwyczaj nie używa sie w codziennej 

mowie. Nie ma w tym nic złego o ile kierujesz swojego bloga do "ludzi z branży", ale jeśli tak 

nie jest, to możliwe, że Twój klient w ogóle nie zrozumie tego co masz do powiedzenia. Twój 

klient nie zawsze musi znać się na tym co robisz i co oferujesz, dlatego istotne jest to aby 

Twój blog był pisany w sposób jasny i zrozumiały. Staraj się unikać branżowego słownictwa, 

a jeśli musisz użyć jakiegoś skomplikowanego słowa to wyjaśniaj jego znaczenie. Tak jak 

pisałem - traktuj te poradę z rozsądkiem, bo wszystko zależy od Twojej grupy docelowej - 

to ona tu rządzi!  

 Czasami problemem jest jednak to, skąd brać ciekawe pomysły na wpisy lub jak 

"wpadać" na naprawdę interesujące tematy? Jeśli Ciebie też dotyczy ten problem, poniżej 

znajdziesz kilka dobrych źródeł pomysłów na interesujące teksty. Oczywiście zanim 

zaczniesz pisać, musisz wybrany pomysł odpowiednio dostosować do swojej branży, ale 

większość z nich jest na tyle uniwersalnych, że nie powinieneś mieć z tym żadnego 

problemu.  
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A oto lista gotowych pomysłów:   
1. 5 wydarzeń z branży XXX, na które warto się wybrać 

2. top 10 XXX w 2017 r. (np. top 10 smartfonów w 2017 r) 

3. słowniczek pojęć dla branży/firmy XXX 

4. 99 słów, które musisz znać jeśli interesujesz się XXX 

5. wszystko co musisz wiedzieć o XXX 

6. 9 niezbędnych aplikacji dla XXX 

7. 7 narzędzi ułatwiających pracę 

8. 8 ukrytych funkcji XXX (np. 8 ukrytych funkcji Worda) 

9. 13 najczęstszych błędów popełnianych przez początkujących 

10. w branży/na stanowisku XXX  Jak rozpoznać profesjonalistę w branży XXX? 

11. Czym kierować się podczas wyboru XXX (np. czym kierować się podczas wyboru 

firmy remontowej?)   

12. Nie daj się oszukać! Czyli na co zwrócić uwagę podczas spotkania z XXX 

13. Na co zwracać uwagę w ofertach od firm z branży XXX? 

14. Jak wybrać dobry XXX (np. warsztat samochodowy) - 9 skutecznych porad  

15. 9 porad, które oszczędzą Twój czas 

16. 7 popularnych rozwiązań w branży XXX - fakty i mity 

17. Czego branża XXX może spodziewać się w nowym roku/kwartale? 

18. Test produktu XXX 

19. Produkt XXX czy YYY? 

20. Zobacz jak realizujemy wykonanie XXX (w tym temacie opisujesz tzw. 

21. "case study", czyli to jak Twoja oferta pomogła klientowi)   

22. 10 najbardziej wpływowych osób w branży XXX 

23. Top 7 największych wpadek w branży XXX 

24. Fakty i mity o XXX (produkcie/branży/zawodzie itp.) 

25. 20 pomysłów jak lepiej zrobić XXX 

26. 23 umiejętności, które musisz mieć jeśli chcesz być XXX 

27. Jak w prosty sposób zrobić XXX? 
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28. Jak szybko naprawić XXX? 

29. 8 najdziwniejszych porad, które usłyszycie w temacie XXX 

30. 3 kluczowe liczby dla XXX 

31. Kompendium wiedzy o XXX 

32. Co wybrać? XXX czy YYY? 

33. Wszystkie za i przeciw XXX (np. za i przeciw remontowi łazienki) 

34. Czego jeszcze nie wiesz o XXX 

35. Czego możesz się nauczyć od XXX (osoby/firmy itp.) 

36. Rób XXX jak XXX np. Rób reklamę jak IKEA 

37. Czego nie powie Ci sprzedawca o XXX (branży/produkcie) 

38. Najzabawniejsze pytanie lub lista pytań jakie usłyszałem od klienta 

39. 5 liczb, które udowodnią Ci, że XXX 

40. 7 psychologicznych sztuczek do wykorzystania jeśli jesteś XXX 

41. Jak działać charytatywnie w branży XXX? 

42. Czego XXX może nauczyć sie od YYY? 

43. Dzień z życia XXX np. Dzień z życia naszej firmy lub Dzień z życia typowej 

44. firmy remontowej  27 niesamowitych faktów o XXX 

45. Czego jeszcze nie wiedziałeś o XXX 

Nie zrażaj się niczym, pisz i czekaj na efekty - przyjdą 
 Nie zrażaj się tym, że pracujesz w "trudnej branży". Im trudniejsza branża tym lepiej 

dla Ciebie, ponieważ masz większą szansę, gdyż nikt z Twojej konkurencji nie prowadzi 

swojego bloga firmowego. To oznacza, że Twój blog wskakuje na niezagospodarowany 

rynek, więc Twoje wpisy od razu mogą się wysoko pozycjonować. Co prawda będziesz się 

musiał trochę bardziej nagłowić, aby stworzyć ciekawe wpisy ale Twój wysiłek na pewno nie 

pójdzie na marne!  

 Bądź cierpliwy, efekty z blogowania często widać po dłuższym czasie, ale naprawdę 

warto go pisać. W wielu branżach prowadzenie bloga wyróżni Cię na tle konkurencji i sprawi, 

że ludzie zaczną lubić Twoją firmę, a to pierwszy krok do długofalowych relacji z klientem 
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Artyści Reklamy 
 

Poznajmy się lepiej! 

Mam na imię Patryk Janusz i jestem CEO agencji 

Artyści Reklamy Sp. z o.o. Tworzę "marketing, 

który działa" oraz interesuję się strategicznym 

podejściem do prowadzenia biznesu, dlatego 

moja firma przez cały 2017 rok urosła aż o 241%! 

 

 

Jak możemy Ci pomóc? 

 

 

Daj znać jak możemy Ci pomóc? Napisz na: 

biuro@artyscireklamy.pl 


