
 
 

 

 

 

Jak na přihlašovací formulář 

pro zápis nové firmy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Prostudovali jste kritéria pro nové zájemce o prezentaci v rámci projektu Liberecký kraj sobě a jste si 

jistí, že je to přesně pro Vás? Pak neváhejte a vyplňte přihlašovací formulář. Na základě údajů, které 

uvedete, posoudí poradní sbor oprávněnost Vašeho požadavku a většina informací se po schválení 

rovnou propíše do Vaší nové online prezentace na webu lksobe.cz.  

Pojďme si tedy formulář projít a vysvětlit některé záludnosti. 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

V této části vyplníte běžné údaje pro identifikaci vaší firmy. Myslete především na zákazníka – sídlo se 

propíše do mapy, tak raději uveďte obchod, kde Vás zákazník najde nebo adresu dílny, kam může 

zajít. 

Nezapomeňte zaškrtnout některou z kategorií, klidně i více. Jedině tak se rozbalí některá podrobnější 

menu v dalších částech. A zákazníci vás pak budou moci vyhledat více způsoby. 

Informace z této části se po schválení propíší na web. 

 

PODROBNÝ POPIS 

Tak na téhle části si dejte záležet. Text bude tvořit základ vaší prezentace na webu a rozhodne, zda 

náhodného návštěvníka zaujmete. Návod, jak na to, najdete v samostatném tutoriálu na webu v části 

Tipy a triky. 

 

POPIS PRODUKTU 

Tato část slouží především pro poradní sbor, který bude vaši žádost o zápis na web lksobě.cz 

posuzovat. Kolonky se tváří, že se tam nic nevejde, ale nebojte se rozepsat a vychválit! Protože 

projekt LK sobě je určen především těm producentům, kteří pracují s koncovým zákazníkem, a to na 

území Libereckého kraje, ptáme se zde znovu kde mohou zákazníci vaše produkty koupit. 

 

IDENTIFIKACE ZADAVATELE POŽADAVKU 

Opět část určena pro poradní sbor a pro kontrolu oprávněnosti vašeho požadavku na zápis. Ale 

kritéria máte nastudovaná, tak s tím nebude problém       Protože spolupracujeme s některými 

střešními organizacemi, potřebujeme zde odlišit, kdo požadavek zadává. Zda výrobce sám za sebe, 

nebo jiná autorita. 

 



 
 

SOCIÁLNÍ MÉDIA 

Vyberte typ (Facebook, Instagram apod.) a vepište celou adresu v podobě 

https://www.facebook.com/moje firma – nebo jednoduše zkopírujte adresu z příkazového řádku 

webu. Tlačítkem + přidáte další řádek a možnost doplnit další sociální síť, na které vás zákazníci 

najdou. 

 

ON-LINE FORMY PRODEJE 

Nemáte zatím vlastní e-shop a rádi byste, ale je to na vás příliš velké sousto? Pak nám v této části 

zaškrtněte „ano“ a my se budeme snažit v případě většího zájmu vymyslet, jak vám v tomto pomoci. 

Už vlastní e-shop provozujete nebo jste na nějaké stávající platformě jako Nákupy Liberec, Fler 

apod.? Vepište zde jeho celou webovou adresu a na vašem profilu se potom objeví výrazné tlačítko, 

kterým se na e-shop zákazník přímo proklikne. 

 

OBRÁZKY A LOGO 

Obrázky/fotografie vašich produktů, motivační fotografie z výroby apod. zde můžete nahrát přímo 

z vašeho počítače. Fotografie se zobrazují na webu v profilu firmy, první tři se ukážou hned v záhlaví 

profilu a další potom po kliknutí na fotografie jako součást fotogalerie. Ideální formát je jpg, 245x270 

pxl pro fotogalerii a 350x240 pxl pro fotografii, která pak bude uvozovat váš profil. Všechny fotografie 

pojmenujte stylem nazevfirmy01, nazevfirmy02 a nazevfirmy_profil nebo nazevfirmy_logo. 

Usnadníte nám práci při dokončování vašeho profilu. 

 

ZADEJTE VAŠI EMAILOVOU ADRESU 

Toto bude pro nás kontakt, na kterém vám dáme vědět jak posuzování vaší žádosti dopadlo, 

zařadíme si ho do databáze pro rozesílku newsletterů a dalších důležitých informací. Můžete si také 

vytvořit účet, a v budoucnu budete moci sami spravovat změny na svém profilu. 

 

SOUHLAS 

Posledním kliknutím na závěr potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami nakládání s vašimi údaji. 

Podrobnosti o nich najdete v zápatí webu v části Právní informace.  

 

A teď už jen stačí vše uložit. Na váš e-mail přijde potvrzení, že jste požadavek zadali a my se vám brzy 

ozveme! Nenašli jste radu, kterou jste hledali? Kontaktujte nás, společně to zvládneme! 


