WEB PRO TÝMY EXTRALIGY A 1. LIGY

Vzhled webu vychází z Extraligového podoby. Hlavní změnou je
barevnost a hlavička webu. Barevnost je dána týmem, kterému
stránky patří (hlavní barvu si určuje tým sám).
U tohoto příkladu se jedná o tým Draků - tedy o černou barvu. Ta
slouží jako podklad menu, je v gradientu v pozadí celé stránky,
černá barva je u nejnovejší zprávy, ikony sociálních sítí jsou
v týmové barvě a nakonec je i zápatí v černé barvě. To vše je
umocněny použitím fotek hráčů (ty nemusí být pokud je tým
nechce).
Stránky umožňují týmům zobrazovat jejich sociální sítě
(tweeter, instagram či facebook), propagovat jejich sponzory či
upozorňovat na důležité akce týmu/klubu.
Stránky však nebudou fungovat pokud v nich nebude obsah, a to
nejlépe aktualizovaný několikrát týdně. Ideálním minimem jsou
články před a po zápasech (jeden den před a po).
V předzápasovém článku se představí soupeř, vzájemné bilance,
nějaká zajímavost apod. V pozápasovém pak výsledek, průběh
zápasů, nejlepší hráči. Oba články by měly být doprovázeny
fotkami, min. jednou, která se použije v náhledech článků.
Doporučené jsou rozhovory s hráči, buď jako samostatné články,
kde by byl hráč více představen, ale i jako komentáře po zápase či
pozvánky na zápasy.
Navrhovaný harmonogram:
pátek
- předzápasový článek doplněný o komentář hráče
sobota a neděle zápasy - v tyto dny budou na webu výsledky,
mohou se objevit tweety či fotky na instagramu
pondělí - pozápasový článek s hodnocením nejlepšího hráče
středa - rozhovor s hráčem, jeho bližší předtavení
Dobré je v týdnu přidat několik fotek na instagram z posledních
zápasů doprovázený krátkým komentářem typu: Fotka pálícího
Dubového: “Arnošt Dubový zaznamenal o víkendu proti Technice
3 dobré odpaly. Bude se mu stejně dařit i proti Kotlářce 2.
5. 2017 na #MBS #dracibrno #technikabrno #kotlarkapraha
#baseballextraliga #baseballczech”

fotografie v hlavičce webu
»» jsou dopručené, fotky se předají ČBA, ta je připraví
a vloží na web
fotografie hráčů na pozadí
»» jsou dopručené, fotky se předají ČBA, ta je připraví
a vloží na web
fotografie hráčů
»» jsou povinné
»» rozměr 328x400px
»» ideálně na bílém pozadí
fotka/y u článků
»» min. jedna povinná
»» min. rozměr 462x308px nebo větší v poměru 3ku2
prostor pro sociální sítě
»» doporučené
propagace týmu/klubu/sponzora
»» záleží zda tým využije
»» rozměr 462x146px
reklamní bannery
»» záleží na týmu zda je využije
»» levý banner 208x208px
»» pravý banner 282x282px

Další podstránky jsou funkčně a obsahově stejné jako
extraligový web.

