
Vánoční Jihlavský Fler Jarmark  3. 12. 2016 v DKO Jihlava od 9:00 

 

 
1 

 

Manuál pro zadání 

prezentace prodejce 
Úvod 
Tento manuál vznikl pro prodejce, kteří mají zájem se prezentovat na webových 

stránkách a na facebooku události májového Jihlavského Fler Jarmarku.  

K textu jsou přikládány obrázky plochy pro jednodušší orientaci v nápovědě. Všechny 

položky jsou zvýrazněné světle zelenou barvou, aby nebyly lehce přehlédnutelné. 

Tímto Vás žádáme o přesné dodržení tohoto manuálu, abyste co nejvíce zjednodušili 

práci organizátorům akce. Děkujeme! 

V případě velmi drobného písma lze tento soubor zvětšit držením Ctrl + posouváním 

kolečkem na myši. 

Vyplnění formuláře 

Identifikace prodávajícího 

 

Jedná se o první dvě položky ve formuláři. První označuje Vaší přezdívku na Fleru, pod 

kterou jste se registrovali v rezervačním systému na tomto webu.  

Druhá položka je odkaz na profil na Fleru. Tento odkaz je důležitý kvůli možným 

potenciálním návštěvníkům, který zaujal Váš profil na webu Jarmarku a chtěli by se o 

Vás dozvědět víc. Odkaz na profil je většinou složen ze stránek Fleru (tedy http://fler.cz) 

a následně lomítka a Vaší přezdívky (/peedee). Jako nápověda je zobrazen profil 

uživatele Peedee.  

http://fler.cz/
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Doporučuji ověřit pro jistotu tuto stránku zadáním do adresního řádku v prohlížeči, zda 

to tak opravdu je. Jinak bude odkazováno na špatný profil na Fleru a přicházíte o 

teoretické návštěvníky. 

Název a kategorie článku 

 

Jako titulek článku silně doporučujeme zadat Vaší přezdívku z Fleru, abychom předešli 

různým možnostem záměny. Tento titulek se následně zobrazuje v seznamu všech 

prodejců. 

Prodejní kategorie jsou stejné, jako které jste vyplňovali v rezervačním systému na 

webu. Možnosti na výběr jsou: 

 Šperky 

 Korálky 

 Sklo 

 Dekorace 

 Módní doplňky 

 Keramika 

 Ostatní 

Jestliže si myslíte, že patříte do více kategorií, napište všechny, kam budou spadat Vaše 

výrobky prodávané na jarmarku. V případě, že bude zadáno více kategorií, bude tato 

skutečnost ověřována, zda souhlasí i s údaji v rezervačním systému. 
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Ověření proti spamu a vlastní popis 

 

Další krok se týká ověřující otázky proti spamu. Je zde z toho důvodu, aby formulář 

nemohl vyplnit robot, takže stačí pouze odpovědět na otázku uvedenou v řádku nad 

tím. Celý měsíc se píše s diakritikou. 

Následuje popis prodejce. Silně doporučujeme následující rozložení popisu: 

Jméno na Fleru: (enter) 

Peedee (enter) 

Něco o mě: (enter) 

Vlastní popis uživatele… (enter) 

Kontakt: (v případě, že chcete uvádět na sebe e-mail či jiný kontakt) (enter) 

peedee@peedee.cz (enter) 

Fotografie: (enter) 

Vlastní formátování následně udělá jeden z organizátorů akce. Cílem tohoto 

doporučení je jednotný a přehledný vzhled pro všechny prodejce. 

Výsledný vzhled si opět ukážeme na příkladu profilu Peedee. Dole jsou přiloženy celé 

fotky, pro ukázku není třeba ukazovat všechny, smyslem je ukázat formátování textu. 

 

mailto:peedee@peedee.cz
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Přidání fotografií a odeslání formuláře 

 

Vložení fotografií funguje při kliknutí na „Vybrat soubor“. Jestliže chcete přidat více než 

jednu fotku, je potřeba kliknout na „Add another image“, na obrázku je zakoužkováno 

modrou barvou. Je možné přidat maximálně tři obrázky a rozměr nesmí přesahovat 

2000x2000 px. Zda-li máte větší fotku, je nutné ji nejdříve zmenšit a následně až poté 

vyplnit formulář. 

Jestliže jsme úspěšně nahráli fotky, můžeme kliknout na tlačítko „Odeslat“.  

Úspěšné odeslání formuláře 

 

Jestliže jste po celou dobu postupovali podle tohoto formuláře, měla by se Vám po 

stisknutí tlačítka „Odeslat“ zobrazit tato stránka. Jestliže tak není, budete systémem 

upozorněni na položku, kterou jste vyplnili špatně a pokuste se to prosím napravit.  

Všechny položky kromě nahrání fotografií jsou povinné, proto je potřeba vyplnit každou 

položku, která byla předvedena v tomto manuálu.  

  



Vánoční Jihlavský Fler Jarmark  3. 12. 2016 v DKO Jihlava od 9:00 

 

 
5 

 

Schválení a zveřejnění prezentace prodejce na webu 
Po odeslání formuláře je nutné vyčkat na odsouhlasení správcem webových stránek o 

zveřejnění, jedná se o další ochranu proti spamům a robotům, a vhodném 

naformátování Vašeho příspěvku. Zpravidla by zveřejnění nemělo trvat déle než 3 dny. 

V případě nevyhovujících údajů budete kontaktováni a požádáni o doplnění údajů.  

Výsledný profil prodejce při dodržení všech náležitostí z manuálu bude vypadat jako 

tento: http://jarmark-jihlava.eu/peedee/ 

V případě nějakých nejasností nepopsaných v tomto manuálu se můžete obrátit na 

organizátory Jihlavského Fler Jarmarku, případně odeslat dotaz na mail 

vojta@vopat.eu. 

Prezentace na FaceBookové události 
Z kompletně vyplněných prezentací na webu budeme také vytvářet prezentace 

prodejců pro webové stránky, proto žádáme o důkladné vyplnění všech údajů. 

 

Děkujeme! 

Organizátoři Jihlavského Fler Jarmarku 

http://jarmark-jihlava.eu/peedee/
mailto:vojta@vopat.eu

