
Reprezentuje vás i vaše podnikání. 
Osobním profilem reagujete v diskuzích a ve skupinách.
Přidejte linky na váš web a Facebook stránku a skupinu. 
Nastavte si dobře soukromí a sdílení příspěvků. 

Jaké jsou jednotlivé body? 

profilová fotografie 

Facebook checklist

zaměstnání - zobrazuje se jako "pracuje pro"

místo pobytu

narozeniny (rok můžete mít skrytý)

vzdělání 

link na Facebook stránku a/nebo Facebook skupinu

fotoalba a fotografie - veřejné/soukromé

dohledatelnost profilu na Google

Osobní profil

www.julievalkova.cz

úvodní fotografie

motto - větička přímo pod profilovou fotografií

link na web

"Doporučené" - 9 fotografií, zobrazuje se na profilu vlevo dole

seznamy přátel - můžete jim zobrazovat odlišné příspěvky

nastavení a soukromí 

jedinečná adresa - ve vyhledávacím řádku za lomítkem 

finální kontrola - vyzkoušejte na svém profilu "zobrazit jako"



Stránka je veřejná.
Pozvat ke sledování můžete jen přátele.
Nezapomeňte na ni dát link na svůj web nebo Facebook skupinu.
Přidávejte příspěvky pravidelně.

Jaké informace by na ní neměly chybět?

název stránky

odkaz na web

jedinečná adresa - ve vyhledávacím řádku za lomítkem, pod názvem označena @

úvodní fotografie 

kategorie

e-mail, telefon

tlačítko s výzvou k akci - pod úvodní fotografiíí

nastavení zpráv v Messengeru

Facebook checklist

Stránka / business page/ fan page

www.julievalkova.cz

profilová fotografie

možnost spustit placenou reklamu

pozvat přátele, aby se stali fanoušky vaší stránky

pravidelné příspěvky

plánování příspěvků  přes Creator Studio

šablona stránky

karty - rychlé menu na vaší stránce

adresa



Skupina funguje především jako prostor pro sdílení a diskuzi. 
Může být soukromá nebo veřejná. 
Věnuje se většinou konkrétnímu tématu.
Prostor pro budování komunity a vaší expertízy.

Jak ji od začátku dobře nastavit?

název - téma skupiny

pozvat přátele

veřejná/soukromá - pokud soukromá tak viditelná /neviditelná

informace - popis skupiny a tématu

otázky pro uchazeče o členství

schvalování příspěvků

průvodci (dříve lekce)

Facebook checklist

Skupina

www.julievalkova.cz

jedinečná adresa - ve vyhledávacím řádku

oznámení - důležité informace je možno ve skupině "připnout" nahoru

místnosti - umožnují videochat případně výukové lekce

pravidla skupiny

přehledy - zapojení členů a růst skupiny

správcové skupiny

úvodní fotografie

# hashtagy u opakujících se témat

události



Jsem mentorka online podnikatelek. 
Ve Facebooku vidím obrovský potenciál pro váš prodej.
Mám ráda plánování a pomohu vám nachystat splnitelnou strategii a cíle.
Věřím v propojování a organizuji online networkingy, kde můžete potkat zajímavé ženy. 

Podívejme se spolu na  vaše podnikání a vytvořme skvělou online prezentaci a 
systém, který bude jednoduchý, bude vám sedět a přinese výsledky. 

O mně

Julie Válková

www.julievalkova.cz

www.julievalkova.cz

Julie Válková 
Mentoring & networking

julie@julievalkova.cz

Jsem pro vás ta pravá?

Domluvte si se mnou 
úvodní 20minutovou konzultaci  
zdarma, abychom se poznaly.

https://www.facebook.com/mentoringnetworking
http://julievalkova.cz
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