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Pozor! Pro správné nastavení musíte být správcem 
FB stránky

Díky reklamnímu účtu v Business Manageru budeme schopni spouštět reklamy na 
FB a IG pod jménem vašeho klubu. 

Reklamy budeme cílit na rodiče dětí ve věku od 6–9 let a v okolí města, ve kterém 
působíte. 



1. Do BM se přihlašte pod osobním FB.
https://business.facebook.com



2. Vytvořte firmu s názvem vašeho klubu

Na zadaný e-mail vám přijde potvrzení.



3. Vyplňte tabulku

Firemní použití: zde zaklikněte 1. variantu 
(Propagujte zboží nebo služby)



4. Potvrďte svou e-mailovou adresu 



5. Klikněte na Přejít na nastavení firmy



6. Vytvořte účet pro reklamu



7. Účet pojmenujte: Název vašeho klubu – reklama



8. Vyplňte, že tento účet bude používat vaše firma



9. Předejte přístup do reklamního účtu
Přístup do 
rekl. účtu 
dejte sobě a 
kolegům.



10. Přiřaďte do účtu vaši FB stránku



11. Zvolte Přidat stránku



12. Napište název své FB stránky a označte ji
Abyste mohli stránku označit, musíte 
být jejím správcem.



Napojení stránky do Business Manageru



Napojení stránky do Business Manageru
Pro vložení stránky musíte být 
jejím správcem.



Napojení stránky do Business Manageru



Přidání práv svazu





Předání práv svazu

ID partnera: 298197814086331



Přidání proběhlo v pořádku



13. Předání práv svazu



14.  ID firmy partnera je: 298197814086331 



15. Předání účtu pro reklamu



16. Předání stránky



Jak si vyšperkovat stránku na FB
1. Vyplňte všechny možné informace
2. Aktualizujte si úvodní fotku na námi dodanou fotku s informací o náboru
3. Vyplňte Náš příběh
4. Tvořte pravidelně příspěvky
5. Reagujte na komentáře a zprávy



Aktualizace FB
FB od září mění vzhled. Pokud máte ještě starý 
vzhled, prosíme, změňte si ho alespoň po dobu 
úpravy stránky. 

Návod je totiž připraven na nový vzhled.



Vyplňte všechny informace
Aktuální úvodní fotka

Profilová fotka jako logo klubu

Vyplněné informace

Aktuální poslední příspěvek



Jak změnit úvodní fotku? 



Jak změnit profilovou fotku? 



Jak doplnit informace o klubu?



Jak doplnit informace o klubu?
Snažte se vyplnit všechny informace, 
které budou pro váš klub dávat smysl. 

Vyplněný profil vzbuzuje důvěru a je 
vizitkou klubu.



Tvořte pravidelně příspěvky
Stories ( formát 1080x1920)

- do stories můžete zveřejňovat každodenní chod: tréninky, přípravu výstroje, 
šatny

Příspěvek (formát fotky 1200x1200 nebo 1080x1350)

- je dobré do fotek přidávat logo
- pozvánky na zápasy, výsledky a reporty, alba fotek, důležité momenty pro 

klub



Reagujte na zprávy a komentáře
Reagujte na všechny zprávy a komentáře, které dostanete. Pokuste se budovat 
přátelství mezi klubem a fanoušky. 

V případě nepříjemných komentářů se párkrát nadechněte. :-) Pokud by komentář 
byl vulgární nebo útočný, můžete ho skrýt. (Komentář bude viditelný pro autora a 
jeho přátele, ale ne pro ostatní uživatele FB) 



V případě dotazů se obracejte na

Bc. Filip Červinka
Marketing a media hokejbal.cz

775 684 227
filip.cervinka@hokejbal.cz


