[ oddělení vnějších vztahů ]
JAK PŘIPRAVIT PODKLADY ke ZVEŘEJNĚNÍ pro FAKULTNÍ PR
Krátký návod na přípravu podkladů pro propagaci vašich akcí, který ušetří čas a energii nám všem.
Výsledek bude urychlení vkládání aktualit na web a do dalších propagačních médií.

[ Termíny ]

Prosíme o zasílání informace o Vámi plánované události s dostatečným časovým předstihem.
Stačí zaslat datum a název.
Zbytek dořešíme, až budete mít hotové všechny podklady.

[ důvody ]
• Před začátkem nového měsíce informujeme o připravovaných akcích na schůzich vedení.
• Rozesíláme e-letter, který odchází emailem každý týden. Co není v kalendáři na webu FA, se neodešle.

JPG !!!
ČTVEREC 420 x 420mm, 300 dpi
TEXT ZASÍLAT V - MS WORD
TEASER NA WEB - 1920 x 1080px
UDÁLOST NA FB - 1200 x 628px
CO, KDY, KDE
LOGO FA/ČVUT

KAM POSÍLAT
pr@fa.cvut.cz
MÍSTNOST
211, [ 837 ]
KONTAKT
linka 6230, [ 6383 ]

[ podklady ]
Upozorňujeme, že PDF nejde nikam vkládat, proto nám
šetřete prosím práci s přeukládáním souborů a rovnou nám
zasílejte veškeré plakáty ve formátu JPG.
Pokud chcete umístit plakát na TV u vstupu, pak bude
vypadat nejlépe, když ilustrační obrázek bude připraven na
čtverec. Dbejte na dostatečnou kvalitu obrázku - 300dpi.
Nezapomínejte na plakátu uvést základní informace:
CO, KDY, KDE se konná, případně uvést pořadatele apod.
K události vždy zasílejte alespoň krátký doprovodný text,
který pak můžeme vložit jako popis události na webu FA
a na facebookových stránkách.Text prosím zasílejte buďto
přímo v mailu nebo v MS Word. Formát PDF opět prosím
nepoužívejte.
Připravujete významou událost, která by si zasloužila
upoutávku na teaseru na webu fakulty? Prosím, připravte
jako podklad širokoúhlou ilustraci rozměru 1920 x 1080px.
Použití loga FA nebo ČVUT se řídí grafickým manuálem
ČVUT, který naleznete zde:
https://www.cvut.cz/logo-a-graficky-manual
Tam naleznete také všechna loga a symboly ke stažení.
Písmo Technika je ke stažení na Inforeku.

Dávejte nám prosím vědět, když připravujete nějakou výstavu, workshop, exkurzi nebo když Vaši studenti
zaznamenají nějaký úspěch apod. Rádi o tom informuje skrze naše kanály a pomůžeme Vám s produkcí.

