
Ako bojujeme v digitálnom svete

Tvorba infografík a správa sociálnych sietí na IEP

Veronika Antalová



Diverzifikujeme naše portfólio
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Sieť
Počet fanúšikov

(k 17.02.2020)
Cieľ

Facebook 3004
Primárny informačný 

kanál

LinkedIn 225 Povedomie

Twitter 65 Konferencie

Instagram 123 Budúce generácie (?)
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Máme stále viac FB kamarátov
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Niektorým postom sa darí zasiahnuť viac ľudí
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Takto sme robili mapy
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Takto sme robili mapy
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Dnes mapy robíme skôr takto

 Zrozumiteľnejšie legendy (nezaberie veľa času)

 Neodvádzam pozornosť od hlavného posolstva mapy

 Popis nie je väčšinou názov indikátora, ale už jeho hodnotenie
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Dnes mapy robíme napríklad takto

 Zrozumiteľnejšie legendy (nezaberie veľa času)

 Neodvádzam pozornosť od hlavného posolstva mapy

 Popis nie je väčšinou názov indikátora, ale už jeho hodnotenie
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Aby sme sa z grafov najedli, musíme im rozumieť...

21.02.2020 www.minzp.sk/iep 11
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...aj za cenu, že tam pomestíme menej informácií
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Stvoriť infografiku je podstatne náročnejšie, ako 

by ste si mysleli – vieme sa však poučiť
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Tvorba infografík nie je zábavka na 20 minút

 Neskresľujúce zobrazenie údajov

 Pútavá a kreatívna forma

 Jednoduchosť často vyhráva

 Odporúčam vyčleniť si aspoň jeden deň (ak už poznáš svoj nástroj)
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Ako robiť grafy/ infografiky aby sa ľuďom páčili?

 Najprv vymyslíme návrh (layout)

 Komunikujeme len jednu myšlienku určitej cieľovej skupine

 Nepodceňujeme prázdny priestor – proti preplnenosti (nie duplicity) 

 Kontrast priťahuje (farby, veľkosť, tvary)

 Nezabúdame zarovnávať

 Používame jednotnú typografiu, farebnosť (ideálne do 5 farieb) a 

detailnosť obrázkov aj jazyka

 Nové infografiky najprv testujeme na zopár ľuďoch z blízkeho okolia
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Horizontálne či vertikálne?

 Sledujú vaši fanúšikovia Facebook skôr na počítači, alebo mobile?

 Zásah mimo FB (Minúta po minúte)

 Čitateľnosť na mobile (veľkosť písma)
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A odkiaľ máš tie pekné obrázky?

 Náš milovaný Piktochart

 Nounproject

 Iconfinder

 Flaticon

 Human Pictogram 2.0

 Čo sa nedá zohnať si nakreslím

 Farebné harmónie: convertingcolors.com, colourlovers.com
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Ako toto všetko tvoríme?

 Každá sieť má svojho „lídra“ (LinkedIn, Instagram, Twitter)

 Facebook 

 Viacero ľudí, lepšie ak prejavia záujem sami

 Tvoríme návrhy (drafts), ktoré potom Martin schvaľuje/publikuje 

 Iniciatíva od nás (čítala som taký článok, vyšlo mi tu také číslo, atď.)
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Tu sa môžete na tú krásu pozrieť:

Facebook facebook.com/iep.mzp

Twitter twitter.com/iep_slovakia

LinkedIn linkedin.com/company/10810516

 Web minzp.sk/iep

29.05.2019 


