10 důvodů, proč využívat kalendář na FT!
Napsal uživatel FOLKtime.cz
Neděle, 18 Říjen 2009 09:33

Od přechodu FOLKtimu na nový design uběhly již 4 měsíce, během kterých se dolaďovaly
různé nedostatky, o kterých jste nám dali nějakým způsobem vědět. Nejvíce vašich připomínek
bylo ke kalendáři, jeho vyplňování, editaci a následnému použití na vašich stránkách . Pokusili
jsme se vám co nejvíce vyhovět a věříme, že budete kalendář využívat nejen k propagaci
vašich koncertů, ale i k vyhledávání koncertů ve vašem okolí.

A teď už ty výhody, které vám kalendář přináší:

1. Zadávání termínů do kalendáře je zcela zdarma, je pouze nutná bezplatná registrace (další
výhody registrace jsou zde ).

2. Zadaný termín se následně zobrazuje i na dalších internetových stránkách ( Rádio Folk , Blu
egrass CZ
,
Bluegrassová asociace ČR
, v blízké budoucnosti
Rádio Samson
) a další stránky jsou v jednání, což vám zajisté může k propagaci vašeho termínu.

3. Zadaný termín můžete po přihlášení kdykoliv změnit, smazat a nebo skrýt, což je dobré v
případě, když používáte výpis z kalendáře na svých stránkách a jedná se třeba o soukromou
akci, kterou chcete mít zobrazenou pouze na svém webu.

4. Po přihlášení v kalendáři vidíte, které termíny jste sami zadali, jsou totiž podbarveny žlutě,
takže nemusíte dlouho hledat svůj zadaný termín, který chcete třeba dodatečně doplnit.

5. Dostatečný počet parametrů, které je možné k jednotlivému termínu přidat.

6. Název vaší skupiny je doplněn automaticky z vaší registrace a to včetně webové adresy,
pokud ji máte v profilu vyplněnou, což vám urychlí a usnadní zadávání termínů.
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7. Je možné prolinkovat názvy interpretů s jejich webovými stránkami (stačí za název interpreta
do hranatých závorek uvést adresu jeho internetových stránek).

8. Dále je možné propojit kalendář FOLKtime s vašimi webovými stránkami, čímž ušetříte čas
při zadávání a nemusíte mít na svých stránkách složitě vedený kalendář akcí (více o propojení
kalendáře zde ). Ukázku takové kalendáře je možné vidět na webových stránkách Hlubokého
nedorozumění
či skupiny
Načas
.

9. Budete mít možnost na homepage svých stránek zobrazit „mini kalendář“ s nejbližšími
termíny (počet termínů lze zvolit). Též je již možné vidět na stránkách Hlubokého
nedorozumění.

10. Termíny jsou zobrazeny i přímo ve vašem profilu na FOLKtime.

Pokud jsme vás i přesto nepřesvědčili, proč využívat kalendář na FOLKtime, napište nám své
důvody zde , a nebo do diskuze pod článkem.
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