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Co najdeš v tomto e-booku
zdarma?

 
 

5 šablon typu carousel

30 šablon jednotlivých příspěvků různého typu
(prodejní, Q&A, slevové akce, výběr produktu,
moodboard, alarm)

Připravený obsah na instagram

Kupón na šablonu z e-shopu
zdarma

Pozvánka na kurz "design obsahu"

Vyzkoušíš si práci se šablonou, kterou si vybereš
na e-shopu.

Kurz Tě provede vším, co k tvorbě svého
obsahu potřebuješ :)
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Připomenutí obsahu, který frčí!
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Mám ráda hezký svět, hlavně ten sociální :)
A Ty si můžeš mé šablony přetvořit k obrazu
svému tak, aby ladil pro Tvůj profil a neztratil na
principu komunikace se sledujícími, protože o to tu
běží!

Proč Ti dávám šablony?

V příspěvcích jsou zahrnuty i videa. Ano, Canva
nabízí spoustu video-předloh pro každé odvětví.
Vím, myslím si, teda doufám, že Tě to popostrčí i v
Tvé následující tvorbě obsahu :)

Lidi milují hezký design

Všechny šablony jsou
v Canvě editovatelné

Žádný prvek není nutné dokupovat, šablony Tě
mají především inspirovat pro Tvou další tvorbu ;)
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Není kolotoč, jako kolotoč :) Jedná se o rotující příspěvky.
V Instagramu to znamená více prostoru než jen jeden post
1080*1080 px ale na šířku až 10.800 px !!!

A to už se dá nějaký příběh "vyprávět", ne? :-)

V našem konkrétním případě se jedná o šablonu o počtu 5 postů,
tedy návrhu o rozměrech 1080*5400px. Šablona se následně musí
rozřezat na jednotlivé posty, které sdílíte najednou na instagram
spolu s kvalitním popiskem a hashtagama. 

pro Tvůj instáč

Carousel

V šabloně ode mne je navrženo 5x příspěvků v jednom 

Každá část z celého carouselu je opět soběstačná jako posty ze šablony
typu puzzle feed. Nezobrazuje se sice samostatně, jako jeden čtvereček,
ale viditelná část se "zasekne" v místě přechodu na další díl.

Po kliknutí níže na jednotlivá kolečka se vám zobrazí příklady carouselu.   

instagram umožňuje až 10 postů. 

https://www.instagram.com/p/CTWpl2WKmUK/
https://www.instagram.com/p/CPjdxqaCAKv/
https://www.instagram.com/p/CPPueSLCW1G/
https://www.instagram.com/p/CNnP55SLuPa/
https://www.instagram.com/p/CMzyLqIDP2Y/
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Carousel

Pro stažení všech šablon stačí kliknout na obrázek!

https://www.canva.com/design/DAEo5367JBc/iD0M0a8XpyMIsIOp3ePpsg/view?utm_content=DAEo5367JBc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEo5367JBc/iD0M0a8XpyMIsIOp3ePpsg/view?utm_content=DAEo5367JBc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEo5367JBc/iD0M0a8XpyMIsIOp3ePpsg/view?utm_content=DAEo5367JBc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEo5367JBc/iD0M0a8XpyMIsIOp3ePpsg/view?utm_content=DAEo5367JBc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEo5367JBc/iD0M0a8XpyMIsIOp3ePpsg/view?utm_content=DAEo5367JBc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
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Prodejní posty

Ne každý náš příspěvek na instagramu je jednoznačně prodejný!
 

A my co? Chceme prodat :) 
 

Takže naše příspěvky potřebují osvěžit. Musíme dát jasně najevo,
že něco tvoříme pro druhé. A že si to může naše komunita koupit.

Lépe prodáte produkt, když ho nabídnete, než když ho jen
ukážete ;)

Klikněte, pro  stažení 
všech šablon prodejních postů

Toto je jen část šablon ke stažení :)

https://www.canva.com/design/DAElffzzdaQ/48gSj2eGyOMsR3XBIy8dKw/view?utm_content=DAElffzzdaQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAElffzzdaQ/48gSj2eGyOMsR3XBIy8dKw/view?utm_content=DAElffzzdaQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAElffzzdaQ/48gSj2eGyOMsR3XBIy8dKw/view?utm_content=DAElffzzdaQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAElffzzdaQ/48gSj2eGyOMsR3XBIy8dKw/view?utm_content=DAElffzzdaQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAElffzzdaQ/48gSj2eGyOMsR3XBIy8dKw/view?utm_content=DAElffzzdaQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAElffzzdaQ/48gSj2eGyOMsR3XBIy8dKw/view?utm_content=DAElffzzdaQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAElffzzdaQ/48gSj2eGyOMsR3XBIy8dKw/view?utm_content=DAElffzzdaQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAElffzzdaQ/48gSj2eGyOMsR3XBIy8dKw/view?utm_content=DAElffzzdaQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
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Q & A

Než klient nakoupí, tak má třeba pár otázek, proč tedy nepředejít
diskuzím a na časté otázky rovnou včas odpovědět? 

 
A co výzva k otázkám? Bez akce není reakce a bez otázek nejsou

odpovědi!
 

A co takový kvíz? Víš, že Tvoji klienti opravdu Tvé služby či
produkty znají? Opravdu si je nechceš "otestovat"? :-)

Klikněte, pro  stažení 
všech šablon Q&A postů

Toto je jen část šablon ke stažení :)

https://www.canva.com/design/DAEo5tUF0QA/XlbzEMyVGeEe2449GrfsQQ/view?utm_content=DAEo5tUF0QA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEo5tUF0QA/XlbzEMyVGeEe2449GrfsQQ/view?utm_content=DAEo5tUF0QA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEo5tUF0QA/XlbzEMyVGeEe2449GrfsQQ/view?utm_content=DAEo5tUF0QA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEo5tUF0QA/XlbzEMyVGeEe2449GrfsQQ/view?utm_content=DAEo5tUF0QA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEo5tUF0QA/XlbzEMyVGeEe2449GrfsQQ/view?utm_content=DAEo5tUF0QA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEo5tUF0QA/XlbzEMyVGeEe2449GrfsQQ/view?utm_content=DAEo5tUF0QA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEo5tUF0QA/XlbzEMyVGeEe2449GrfsQQ/view?utm_content=DAEo5tUF0QA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEo5tUF0QA/XlbzEMyVGeEe2449GrfsQQ/view?utm_content=DAEo5tUF0QA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
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Moodboard
Zní to jako cizí slovo, ale ten pojem ve světě grafiky a sociálních

sítí lítá kolem nás čím dál častěji!
 

Oč jde? Barvy? Nálada? Inspirace?
 

Vše dohromady! Naše posty umíme poskládat tak, abychom dali
najevo přesně to, co sledujícím chceme povědět. A to fotografiemi

a texty v ladících barvách umíme předat. 
 

Moodboard je tedy nástěnka emocí a směru, kterým jdeme.
Dejme to klientům najevo! Vždyť i roční období ovlivňuje naší

činnosti a je to předem jasný fakt!

Klikněte, pro  stažení 
všech šablon moodboard postů

Toto je jen část šablon ke stažení :)

https://www.canva.com/design/DAElxVixkPQ/CFgmK1OeuSAMsLIZUL7Ygw/view?utm_content=DAElxVixkPQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAElxVixkPQ/CFgmK1OeuSAMsLIZUL7Ygw/view?utm_content=DAElxVixkPQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAElxVixkPQ/CFgmK1OeuSAMsLIZUL7Ygw/view?utm_content=DAElxVixkPQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAElxVixkPQ/CFgmK1OeuSAMsLIZUL7Ygw/view?utm_content=DAElxVixkPQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAElxVixkPQ/CFgmK1OeuSAMsLIZUL7Ygw/view?utm_content=DAElxVixkPQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAElxVixkPQ/CFgmK1OeuSAMsLIZUL7Ygw/view?utm_content=DAElxVixkPQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAElxVixkPQ/CFgmK1OeuSAMsLIZUL7Ygw/view?utm_content=DAElxVixkPQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAElxVixkPQ/CFgmK1OeuSAMsLIZUL7Ygw/view?utm_content=DAElxVixkPQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
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Výběr produktů

Máte více produktů, nejen jeden, že? 
 

A dáte tedy klientům na výběr?
 

Kroutíš hlavou, jak to vím? Mám to stejně! Fakt! :-)
 

Takže hlavu vzhůru! Tvé produkty jsou skvělý a Tvůj klient je
prostě chce. Jen chce ale to nejlepší a Ty mu to musíš ukázat!

Klikněte, pro  stažení 
všech šablon výběrových postů

Toto je jen část šablon ke stažení :)

https://www.canva.com/design/DAEo5YxaI18/p0_xh-Sl0rKjIrcMhBvmsw/view?utm_content=DAEo5YxaI18&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEo5YxaI18/p0_xh-Sl0rKjIrcMhBvmsw/view?utm_content=DAEo5YxaI18&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEo5YxaI18/p0_xh-Sl0rKjIrcMhBvmsw/view?utm_content=DAEo5YxaI18&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEo5YxaI18/p0_xh-Sl0rKjIrcMhBvmsw/view?utm_content=DAEo5YxaI18&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEo5YxaI18/p0_xh-Sl0rKjIrcMhBvmsw/view?utm_content=DAEo5YxaI18&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
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Slevové akce
Všichni milujeme slevy! Zvlášť vše, co je zadarmo! 

 
Kdyby tomu tak nebylo, nemáš teď mé šablony, souhlasíš? Jsem

šťastná, že jsi až na této stránce, ale já ještě nekončím! 
 

A teď vážně! Neradi dáváme slevy, není cílem vydělat méně než
chceme, zbytečně se podbízet a podhodnocovat. Nejsem tu od

cenotvorby, na to jsou jiní specialisté (vím o nich, chceš je
doporučit?) 

K této kategorii už není co dál psát, tak stahuj :)

Klikněte, pro  stažení 
všech šablon slevových postů

Toto je jen část šablon ke stažení :)

https://www.canva.com/design/DAEo5n8J14k/DP9Uej0TnLaLkY-uzYFScw/view?utm_content=DAEo5n8J14k&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEo5n8J14k/DP9Uej0TnLaLkY-uzYFScw/view?utm_content=DAEo5n8J14k&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEo5n8J14k/DP9Uej0TnLaLkY-uzYFScw/view?utm_content=DAEo5n8J14k&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEo5n8J14k/DP9Uej0TnLaLkY-uzYFScw/view?utm_content=DAEo5n8J14k&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEo5n8J14k/DP9Uej0TnLaLkY-uzYFScw/view?utm_content=DAEo5n8J14k&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEo5n8J14k/DP9Uej0TnLaLkY-uzYFScw/view?utm_content=DAEo5n8J14k&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEo5n8J14k/DP9Uej0TnLaLkY-uzYFScw/view?utm_content=DAEo5n8J14k&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEo5n8J14k/DP9Uej0TnLaLkY-uzYFScw/view?utm_content=DAEo5n8J14k&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
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Alarmy!

Máš produkty, motivační příspěvky, klienti dostali na výběr a 
 dokonce už i nějaké akce a slevy proběhly...

 
... tak teď je potřeba to všem všechno připomenout!!!

 
A nebo prostě jen o všm, co se děje informovat. Komunikovat s
klienty a ozmanovat co se kde šustne. Jó a tohle jde taktéž
podpořit formou videa. No pardon, ale já nedám pokoj, videa
prostě už budou hrát prim. 

Klikněte, pro  stažení 
všech šablon alarmových postů

https://www.canva.com/design/DAElxrcgc-M/CnHfriiRuEDalTPJTP0VzQ/view?utm_content=DAElxrcgc-M&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAElxrcgc-M/CnHfriiRuEDalTPJTP0VzQ/view?utm_content=DAElxrcgc-M&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAElxrcgc-M/CnHfriiRuEDalTPJTP0VzQ/view?utm_content=DAElxrcgc-M&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAElxrcgc-M/CnHfriiRuEDalTPJTP0VzQ/view?utm_content=DAElxrcgc-M&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAElxrcgc-M/CnHfriiRuEDalTPJTP0VzQ/view?utm_content=DAElxrcgc-M&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAElxrcgc-M/CnHfriiRuEDalTPJTP0VzQ/view?utm_content=DAElxrcgc-M&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAElxrcgc-M/CnHfriiRuEDalTPJTP0VzQ/view?utm_content=DAElxrcgc-M&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAElxrcgc-M/CnHfriiRuEDalTPJTP0VzQ/view?utm_content=DAElxrcgc-M&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview


Mám pro Tebe speciální možnost vyzkoušení práce se šablonou
dle Tvého výběru.

 
To jde, ne? 

 
Takže vyber si na e-shopu, objednej si tu svou a zadej kód:

 

TST2021
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Kdyby Ti to nestačilo, 
a já vím, že ne :) 

A co se týče samotné Canvy, tak verzi PRO, která nabízí
mnohem více možností realizace můžete teď vyzkoušet na 30

dní zdarma. 

http://partner.canva.com/vnD6yj
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A pokud vás to pohltilo jako mě, určitě buďte nadále na blízku! 
 

Budu se snažit opěvovat grafický design obsahu na sociálních sítích
tj. na instagramu 

a ve skupině "Design obsahu na sociálních sítích" na facebooku. 
 

Také budu dál přidávat šablony na e-shop a brzy se budeš moci
těšit na kurz, kde Tě provedu vším, co potřebuješ k tomu, aby Tvůj
obsah udělal ten správný dojem hned napoprvé, protože dvakrát

první dojem neuděláš!

Co říci závěrem?
Užijte si jízdu šablonama!

Tvoje Mishula!

https://www.instagram.com/mishulacreative/
https://www.facebook.com/groups/designnasocialnichsitich
https://www.facebook.com/Mishulacreative
https://mishula.cz/kategorie-produktu/instagram/ihned-k-pouziti/
https://mishula.cz/kurz-design-obsahu/

