NAVODILA za USPEŠNO KOMUNICIRANJE
ZAINTERESIRANIMI SKUPINAMI

z

MEDIJI

in

DRUGIMI

KLUBI
-

-

Najkasneje 12 ur po zaključenem turnirju, ki ga organizira klub, pošljete članek od pol
do ene A4 strani (v word dokumentu) ter 5-10 fotografij (vsaj vse discipline na
podelitvi) za na spletno stran BZS. Fotografije naj bodo velikosti med 0,5 MB
(optimalna velikost) do 3 MB (za naslovni slider, za pošiljanje medijem).
1x letno lahko pošljete članek s predstavitvijo vašega kluba, vedno pa članek o
kakšnem drugem dogodku, ki bi bil zanimiv za na spletno stran BZS.
Občasno lahko pošljete zanimive fotografije, ki jih objavimo na socialnih medijih BZS
– Facebook, Instagram
V objavah v socialnih medijih označite BZS, druge klube in igralce, ki jih članki
omenjajo. Tako bo doseg objave večji.

TRENERJI BZS
-

S tekmovanj, kjer ste spremjlevalci, pošljete članek od pol do ene A4 strani (v word
dokumentu) ter 5-10 fotografij (vsaj vse discipline na podelitvi) za na spletno stran
BZS. Fotografije naj bodo velikosti med 0,5 MB (optimalna velikost) do 3 MB (za
slider na prvi strani BZS in za pošiljanje medijem ob večjih uspehih).

PRVI DAN pošljete skupinsko fotografijo ekipe v reprezentančni opremi ter jo objavite na
socialnih medijih, kjer imate dostop (če nimate dostopa, pošljete fotografijo osebi na BZS,
ki je zadolžena za komuniciranje.
PRVI ČLANEK se pošlje po zaključenih četrtfinalih ali če so vsi tekmovalci zaključili s
tekmovanjem.
DRUGI ČLANEK se pošlje po zaključenih polfinalih
TRETJI ČLANEK se pošlje po zaključenih finalih
Fotografije naj bodo s podelitve ter tudi zaključna vsi skupaj z osvojenimi pokali in
medaljami.
TEKMOVALCI – REPREZENTANTI
Na svojih Facebook in Instagram profilih ter FB skupini Badmintonska zveza Slovenije
objavljajte zanimive fotografije z velikih tekmovanj, turnirjev, priprav in treningov ter drugih
badmintonskih dogodkov. Po uspehu na tekmovanju objavite svoje občutke na socialnih
medijih in pošljite kratko izjavo, ki se bo uporabila v sporočilu za javnosti, na osebo
zadolženo za komuniciranje pri BZS.
Vsi članski reprezentanti morajo imeti v povprečju vsaj 3 objave tedensko, mladinski in
kadetski pa je zaželjeno 2 objavi tedensko.

Vse članke in fotografije pošiljate na: dusan.skerbis@badminton-zveza.si
Prosim bodite pozorni na pravopis, zato pred pošiljanjem preberite članek še enkrat.
Spletna stran: www.badminton-zveza.si
Facebook stran: https://www.facebook.com/badmintonslovenia/
Facebook skupina: https://www.facebook.com/groups/127108360655/
Instagram: https://www.instagram.com/badmintonskazvezaslovenija/

