5 najlepszych szablonów Wordpress 2020

1. DIVI
89 $

DIVI jest flagowym, płatnym szablonem od zespołu Elegant Themes. Jest to
motyw, który zbiera w całość wszystko to co najlepsze. Z tym motywem jesteś
w stanie zbudować praktycznie każdy rodzaj strony.

Jedną z najlepszych jego funkcjonalności jest zintegrowana wtyczka „DIVI
builder”. To narzędzie działające na zasadzie „przeciągnij i upuść” czyni
tworzenie i projektowanie stron banalnie prostym. W ten sposób możesz
zaprojektować stronę domową, ale i każdą inną podstronę, również blogową. Z

DIVI możesz praktycznie wszystko, począwszy od dodawania podstawowych
modułów, do projektowania, zapisywania i eksportowania całych stron. DIVI
daje mnogość możliwości dzielenia stron na kolumny oraz wiersze.

Podstawowymi modułami znajdującymi się w DIVI builderze są: moduł tekstu,
obrazu, przycisku, galerii, cytatu, pokazu slajdów, cennika, opinii, newslettera,
animowanego licznika oraz kilka innych przydatnych.

Podczas gdy WordPressowy szablon DIVI pozwala Ci stworzyć praktycznie
każdy projekt od zera, deweloperzy nieustannie tworzą nowe, gotowe projekty,
które możesz kilkoma kliknięciami wgrać na swoją stronę internetową. Pełną
listę ponad 120 gotowych projektów możesz zobaczyć tutaj. Stworzone zostały
one z myślą o przeróżnych branżach. Każdy zawiera projekt strony głównej,
bloga, strony kontaktowej, usługowej, cennika oraz tzw. „landing page”. DIVI
posiada również pełne wsparcie e-commerce, co czyni je świetnym wyborem w
przypadku sklepów online.

To nie wszystko co ma do zaoferowania DIVI. Jedna z ostatnich aktualizacji
dodała narzędzie testów A/B do strony. Jeżeli interesujesz się analityką strony i
chcesz testować różne wersje przycisków, kolorów, czcionek, tekstów itd. to
wybierz właśnie DIVI. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że Twoja strona
prosperuje najlepiej jak tylko może. Płatny szablon DIVI staje się również
bardzo „elastycznym narzędziem”. Mamy tutaj na myśli to, że jest doskonałym
wyborem dla wszystkich projektantów stron, którzy szybko chcą eksportować
oraz importować ustawienia z jednej projektu do drugiego.

DIVI jest dostępne na rynku od wielu lat i zostało znacząco rozwinięte od
początku swojego istnienia. Regularne aktualizacje na pewno są mocnym
argumentem za wyborem właśnie tego szablonu. DIVI każdego dnia staje się
coraz lepsze. Ta cecha w połączeniu z atrakcyjną ceną pomogły stać się DIVI
jednym z najpopularniejszych wyborów dla wszystkich tych, którzy szukają
motywu idealnego. Szablon ten uważany jest przez wielu za najlepszy płatny
motyw jaki możesz otrzymać.

Motyw DIVI dostępny jest za 89$ z rocznym dostępem do aktualizacji. Jeżeli
jesteś zainteresowany licencją bezterminową (standardowo za 249$) w cenie
249 zł skontaktuj się z Nami pisząc na adres: kontakt@stworzycstrone.pl.
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2. Hello theme + Elementor Pro
49 $

Motyw Hello jest co prawda darmowym motywem, ale aby łatwo mógł nim
zarządzać każdy laik i aby w pełni wykorzystać jego potencjał warto
zainwestować w wersję premium elementora, czyli Elementor Pro.
To połączenie jest po prostu zabójcze. Na wstępie możesz spodziewać się
100% stabilności i kompatybilności pomiędzy jednym narzędziem, a drugim
ponieważ większość testów Elementora Pro jest wykonywana właśnie na
motywie Hello. Deweloperzy dbają o to aby motyw był stale aktualny i bardzo
szybki. Jeżeli myślisz o tworzeniu landing pages (stron docelowych)
powinieneś wiedzieć, że ważna jest każda milisekunda. Szablon Hello wczyta
Twoją stronę szybciej, pomagając zwiększyć konwersję.
Motyw Hello wspiera wszystkie popularne wtyczki. „Lżejszy” od większości
innych motywów, bez zbędnych styli i skryptów nie będzie powodował
konfliktów w trakcie instalacji dodatkowych, ważnych dla Ciebie wtyczek.
Oczywiście cały motyw jest w pełni responsywny (dostosowuje się do
urządzenia na którym jest wyświetlany). Co więcej do każdego rodzaju
urządzenia mamy do dyspozycji osobne ustawienia, dlatego z łatwością
możesz dopasować swój projekt do każdego ekranu. Nie trzeba również

wyjaśniać, że motyw Hello jest najlepszym wyborem jeżeli budujesz swój sklep
z kreatorem Elementor WooCommerce. Potrzebujesz wielojęzykowej strony?
Bez problemu stworzysz różne warianty witryny korzystając z tego szablonu.
Elementor Pro oferuje obszerną bazę gotowych szablonów, co jest kolejnym
argumentem za zakupem tej wtyczki.
Jeżeli szukasz płatnego rozwiązania, które będzie najszybsze i najbardziej
przyjazne pod względem SEO (pozycjonowanie) postaw na Hello Theme +
Elementor Pro.
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3. Monstroid 2
284 PLN

Za pomocą tego płatnego motywu możesz stworzyć praktycznie dowolną
stronę na WordPress. Templatka posiada ponad 300 gotowych układów stron i
500 projektów osobnych elementów witryny. Oprócz tego podane układy
można łatwo modyfikować za pomocą specjalnego narzędzia MagicButon,
tworząc własne projekty dla strony. Dodatkowo w paczce z motywem
znajdziesz pliki PSD oraz grafiki komercyjne, które można stosować na stronie
bez żadnych ograniczeń.
Do motywu zostały dodane MegaMenu, galeria, mediateka, zestaw rozszerzeń
do WooCommerce i szereg widgetów. Templatka posiada Elementor i
wszystkie wtyczki z rodziny Jet: JetElements, JetMenu, JetBlog, JetWooBuilder
itd. Podane rozszerzenia dodają do kreatora szereg nowych widgetów, co
pozwala tworzyć jeszcze bardziej rozbudowane strony www. Motyw również
wspiera fonty webowe Google i technologię Retina.
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4. Avada
60 $

Avada jest numerem jeden najlepiej sprzedających się motywów WordPress
wszechczasów – przynajmniej na zatłoczonym markecie ThemeForest – co
czyni ten szablon wartym umieszczenia na tej znakomitej liście.
Płatny szablon Avada idzie w parze z przeróżnymi opcjami i ustawieniami,
czyniąc go genialnym wyborem dla wszystkich tych, którzy posiadają
sprecyzowaną wizję swojego projektu i chcą go wcielić w życie na
WordPressie. Panel zawiera masę ciekawych i dosyć szczegółowych opcji
pomimo cały czas rosnącej liczby gotowych do pobrania, uprzednio
zaprojektowanych dem.
Przygotowane dema dotyczą bardzo różnych tematyk i branż .in. fotografii,
agencji reklamowej, siłowni, szeroko rozumianego biznesu, kościoła, kawiarni,
mody, turystyki, sklepów e-commerce i wielu innych. Wszystkie dema i ich
podstrony mogą zostać jeszcze bardziej dostosowane do Twoich potrzeb
dzięki zintegrowanemu kreatorowi Fusion. Ten szyty na miarę kreator stron
bardzo ułatwia tworzenie spersonalizowanych szablonów stron i łączenia wielu
elementów w spójną całość.

Część elementów, które możesz dodać do swoich stron oraz wpisów zawiera
alerty, przyciski, obracające się po najechaniu kafelki, sekcje pełnej szerokości,
cenniki, slajdy, opinie i wiele więcej. Motyw Avada daje Ci również 5 szablonów
nagłówków do wyboru upewniając się, że będziesz miał z czego wybierać.
Wyraźnie różnice się od siebie dema stron czynią cały motyw
wielozadaniowym i gotowym na w zasadzie każdy projekt, od ręki.
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5. BeTheme
59 $

Płatny szablon WordPress BeTheme jest responsywnym, wielozadaniowym
motywem od Muffingroup. To bardzo popularny szablon, z liczbą sprzedanych
egzemplarzy zbliżającą się do 22 000 na Themeforest, i ocenę 5-gwiazdek.
Jedną z kluczowych cech motywu jest ponad 450 gotowych, zaprojektowanych
stron, z których każdą z nich możesz zainstalować jednym kliknięciem. Jest
duże prawdopodobieństwo, że znajdziesz tam projekt w dokładnie takiej
tematyce jakiej szukasz.
Wiele różnych szablonów i stron czyni ten motyw idealnym dla wielu typów
stron – biznesowych, osobistych, newsowych. BeTheme możesz w pełni
dostosować do swoich potrzeb m.in. dzięki generowaniu tzw. shortcodes, które
bardzo ułatwią stworzenie atrakcyjnej strony. Panel administratora z
mnóstwem opcji pomoże Ci w prosty sposób uzyskać pożądany efekt.
Szablony swoich stron możesz budować albo za pomocą kreatora Muffin
Builder 3 lub za pomocą Visual Composera. Motyw BeTheme posiada również

20 styli nagłówków stron, które dają wiele możliwości spersonalizowania swojej
strony.
Jeżeli jeszcze nie znalazłeś projektu strony w poszukiwanej przez Ciebie
tematyce to prawdopodobnie ten motyw zakończy Twoje poszukiwania.

