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Co je vlastně Facebook? [1]

 Nové médium…

 Zdroj zábavy…

 Projev občanské společnosti…

 Způsob virtuálního setkávání...



Co je vlastně Facebook? [2]

Webová služba pro publikování (efemérní) 
povahy

 Lineárně strukturovaná e-nástěnka



Facebook v číslech (CZ)

 2,68 miliónu uživatelů (26,29 % populace)

 83 % uživatelů mladších 34 let

Stav: 17. 5. 2010
Zdroj: Facebakers.com



Stránka fanoušků (Fan Page)

 Protějšek/doplněk webové stránky (resp. 
osobního FB profilu)

 Instituce, produkt, událost, celebrita....

 Kopie (části) obsahu webové stránky, nebo 
samostatný informační zdroj?

 Správce: vlastník FB osobního profilu

 Příspěvky správce a fanoušků

 Možnost změnit FB odkaz (v případě více než 25 
fanoušků)



Jak se dozvědět o Fan Page?

 Na příslušné webové stránce

 Přítel se stal fanouškem

 Avízo poslané přátelům

 Příspěvek přítele na zeď Fan Page



Výhody Fan Page

 Oslovení lidí na místě, které často (a rádi:-) 
navštěvují, dát o sobě vědět

 Sdílení informací (i odborných!) nezávisle na 
správci

 Snadné vkládání obrázků a videí

 Okamžité reakce

 Diskusní fórum webové stránky

 Kontakt na konkrétní lidi, kteří se zajímají o totéž

 Odkazy na články apod. (propagace)

 Pozvánky na události



Výhody webové stránky

 Kontrola formy a obsahu

 Zálohování

 Doména (branding)

 Statistika

 Editace

 Textové přílohy (PDF apod.)

 Dynamické prvky (PHP, MySQL, JS)

 Bohaté nástroje pro design (CSS)

 Vyhledávání

 Třídění informací do tematických celků





Facebook „2. generace“

 Vlastní FB aplikace (RSS Graffiti, dárky, hry...)

 Sociální pluginy (tlačítko „Líbí se mi“, Activity 
Feed...)

 Propojení web stránky a FB

 „Vnoření“ web stránky do FB (FBML)











Závěr

 Facebook nemůže nahradit webovou stránku

 Facebook = doplněk webové stránky

 Využití Facebooku jako marketingového nástroje



Příklady

 Kladno minulé

 Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím

 Antikomplex

 Paměť národa

 Mizející Praha













Vaše otázky, prosím...

Děkuji za pozornost.


