TIPY NA VKLÁDÁNÍ AKCÍ
JEDNODUCHÝ NÁVOD JAK VLOŽIT AKCI PŘÍMO PŘES
PORTÁL WWW.KAMSDETMI.COM

JAKÉ AKCE VKLÁDAT A KDE?



Vkládat můžete jakoukoli akci, která již není na našem portále a která je
relevantní k tématu kam s dětmi
Na homepage kamsdetmi.com najdete v pravém sloupci banner: „Víte o
zajímavém místě kam s dětmi“ – klikněte na „vložte místo“

PRVNÍ VLOŽENÍ AKCE



Před prvním vložení akce se, prosím, registrujte
Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu Vám zašleme registrační kód,
který si uschovejte a který budete při každém vkládání akcí potřebovat

ZADÁVÁNÍ ÚDAJŮ – OBRÁZEK/LOGO


Ke každé akci vložte obrázek, případně logo Vaší instituce



Obrázek či logo vkládejte POUZE ve formátu jpg a to do MAX. velikosti
400kB!



Máte-li obrázek ve větším rozlišení, před vložením ho zkomprimujte (lze
téměř v jakémkoli obrázkovém programu) do požadované velikosti



Akci lze zadat i bez vložení obrázku či loga, ale vřele doporučujeme akci
obrazovým dokumentem doplnit – pro návštěvníky webu je pak mnohem
poutavější!

ZADÁVÁNÍ ÚDAJŮ – INFORMACE O AKCI



Vyplňujte, prosím, všechna políčka v sekci informace o akci
Termín akce:




Datum zadávejte ve formátu dd.mm.rrrr (tedy: 5.10.2010)
Rozmezí dat zadávejte ve formátu dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrrr (tedy
1.10.2010 - 3.10.2010)

Otevírací doba:


Např.: denně od 8:00 do 18:00, o víkendech od 8:00 do 22:00

ZADÁVÁNÍ ÚDAJŮ – KATEGORIE


Vyberte relevantní kategorii z výběru, kategorií můžete zadat i více jak
jednu, hodí-li se na Vámi zadávanou akci



Doporučeno pro:





Dlouhodobá vs. krátkodobé akce





Zadejte příslušnou věkovou kategorii, resp. kategorie
Pokud je akce pro všechny uvedené věkové skupiny, klikněte na políčko
0-14
Akce zařaďte buď do dlouhodobých nebo do jednorázových, resp.
krátkodobých – nikoli do obou!
Jak u dlouhodobých, tak u krátkodobých pak můžete zvolit i více jak jednu
kolonku, je-li k Vaší akci relevantní

Dbejte, prosím, na správné zadávání kategorií – ty jsou při následném
vyhledávání akcí návštěvníky portálu klíčové!

ZADÁVÁNÍ ÚDAJŮ – POPIS AKCE


Mini popis (na HP)





Krátký popis




Zobrazí se např. bude-li akce vybrána jako Top
Zadejte pouze heslo: co, kdy, kde (např. divadlo, 23.2., Veselá KavárnaBrno)
Jednoduchý poutavý a KRÁTKÝ popis Vaší akce, např: Chcete se zbavit
přebytečného oblečení či vybavení? Využijte burzu v RC Fabiánek.

Kompletní popis


Text, který by měl obsahovat kompletní popis zadávané akce.



Nejste-li si jisti, jaký popis k Vaši akci napsat, inspirujte se u podobných
akcí již dříve vložených na náš portál



Kopírujete-li text do kolonek popis, pak ho, prosím, kopírujte jako zcela
čistý text bez např. boldu či kurzívy, vyvarujte se různých velikostí či
barev písma – ideálně tak čiňte přes obyčejný txt soubor

BUĎTE ORIGINÁLNÍ – SNAŽTE SE ZAUJMOUT


Originalitě se meze nekladou – využijte náš portál a nalákejte na akci
návštěvníky jak se dá, jako například malou kvízovou otázkou odkazující
na Váš web, vtipnou fotografií, popisem ve formě básničky atd. atd…



To, zda bude Vaše akce vybrána do Top akcí, může ovlivnit i to, jakým
způsobem akci prezentujete



Doplňujte k akcím komentáře, hodnoťte je, vkládejte na naši
facebookovou stránku – tím jim dáváte přidanou hodnotu a stávají se
atraktivnější www.facebook.com/kamsdetmi

AKCI JSTE VLOŽILI, ALE NENÍ NA PORTÁLE?


Po vložení všech potřebných informací a vyplnění všech kolonek klikněte
na „přidat akci“



Všechny akce prochází před uvedením na portál naší kontrolou!



Nelekněte se tedy, že ihned po vložení neuvidíte Vaši akci on-line – čeká
na naši kontrolu a schválení



Je to zejména z toho důvodu, abychom se vyvarovali spamů, vkládání
nevhodných akcí (které nepatří do světa dětí) a neplacených reklam
apod.



Časová prodleva mezi vložením akce a uvedením na portál může být dva
až tři pracovní dny, vkládejte tedy jednorázové akce s předstihem



Udělali jste chybu? Nevadí, i to se může stát (-: Pošlete e-mail na adresu:
michaela.koumarova@kamsdetmi.com a napište co a jak se má v akci
změnit.

KONTAKT


Vkládání akcí: michaela.koumarova@kamsdetmi.com



Dlouhodobá spolupráce: vendula.purmannova@kamsdetmi.com

DĚKUJEME ZA POZORNOST
A TĚŠÍME SE NA VAŠE AKCE

