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Je vaša spletna stran .cool?
..Danes ni več nujno, da se vaša spletna stran konča s končnico .com ali .si. Z novimi generičnimi domenami gTLD (generic Top Level
Domain) ste lahko precej kreativni tudi z nazivom spletne strani..

Čeprav je mnogo tistih, ki še vedno zagovar
jajo končnice domen po državi, kjer spletna
stran deluje, torej .si za Slovenijo, .hr za
Hrvaško, .it za Italijo in tako naprej, ste verjet
no tudi sami že opazili, da gre trend pri tujih
uspešnih startupih v drugačno, bolj kreativno
smer. Z različnimi končnicami želijo podjetja
na najbolj očiten način pokazati svojo kre
ativnost, drugačnost, s čimer si tako domeno
kot tudi podjetje hitreje zapomnimo tudi
spletni uporabniki.
Strokovnjaki SEO bodo za slovensko spletno
stran še naprej zagovarjali končnici domen .si
in .com, vendar, roko na srce, SEO ni in ne sme
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biti zadnji argument. Poleg tega lahko dome
na gTLD govori tudi v prid vašim naporom po
optimizaciji vaše spletne strani. Zakaj torej ne
bi izstopali iz povprečja? Zakaj se ne bi vaša
spletna stran končala s kočnico .cool (pod
jetje.cool) ali .sexy (storitev.sexy)?

Zakaj Gigaspark?
• Enostavna registracija v treh korakih,
• enostaven vmesnik za upravljanje
domene v slovenščini,
• brezplačen servis DNS za upravljanje
vaše domene,
• brezplačno gostovanje z desetimi mega
bajti prostora na strežniku,
• spletno gostovanje na strežnikih v Slo
veniji,
• elektronska pošta enostavna in povsod
dostopna,
• 30-dnevna garancija,
• brezplačna pomoč,
• AKCIJA: 66-odstotni popust za vse nove
naročnike spletnega gostovanja s kodo
za popust akcija-66.

Nove generične domene gTLD
.cool
.life
.sexy
.guru
.wtf
.restaurant
.app
.pub
.blog
.wow
.games

.hot
.fyi
.chat
.buzz
.data
.clothing
.singles
.estate
.photography
.camera
.graphics

Celoten seznam in cenik domen preverite na
www.gigaspark.com/domene/nove-koncnice

Kaj vse je na voljo in koliko stane?
Če se sprašujete, kaj vse je na voljo in koliko vas to
stane, je najbolje, da se obrnete neposredno na
podjetje Gigaspark, d. o. o. Lahko jim pošljete spo
ročilo na e-poštni naslov podpora@gigaspark.
com, jih pokličete na številko 040 641 365 ali
odklikate www.gigaspark.com.
Gigaspark vam sicer uredi še klasične domene
in gostovanje za vašo spletno stran, certifikat
SSL in strežnik VPS.
(P. R.)
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