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Druhy spolupráce s BlueNet
Jako majitelé několika velkých obsahových portálů, nabízíme možnost umístění Vaší
práce v naší obsahové síti. Naše spolupráce může být jednorázová, nebo
dlouhodobá – vše závisí na Vašem zájmu s námi pracovat na obsahu pro širokou
škálu čtenářů našich obsahově zaměřených aplikací.
Jako odměnu za Vaši práci nabízíme cennou referenci v aplikacích, které fungují na
českém internetu již řadu let. Pozitivní reference je cenná především pro začínající
copywritery a autory digitálního obsahu.
Pokud máte zájem o dlouhodobou spolupráci a s tvorbou obsahu již máte
zkušenosti, můžete se stát naším pravidelným dopisovatelem. Odměna za Vaši práci
by byla domluvena individuálně.

Témata obsahu
Naše aplikace jsou většinou tematicky úzce zaměřeny, nicméně pokud máte dojem,
že Váš obsah se hodí ke konkrétní aplikaci, určitě se můžeme na jeho umístění
domluvit.

Vaření a zdravý životní styl
Naší největší obsahovou aplikací jsou Naše Dobroty. Jedná se o komunitně tvořenou
aplikaci zaměřenou především na vaření a příbuzná témata.
Sekce věnovaná receptům je otevřená celé komunitě a recepty může přidávat každý
registrovaný uživatel.
Sekce věnovaná článkům je tvořena především redakčními příspěvky a v dalších
verzích aplikace bude obsahovat příspěvky vytvořené výhradně námi nebo Vámi
jako autory obsahu.
Témata, která pro aplikaci Naše Dobroty aktuálně zpracováváme nebo vyžadujeme:
zdravý životní styl, informace o jednotlivých národních kuchyních, informace
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o jednotlivých pokrmech nebo ingrediencích, kulinářské zajímavosti, návody, tipy
a rady týkající se kuchyně.
Dále připravujeme sekci redakčních receptů, které budou svou strukturou více
podobné článkům. I v této kategorii jsme otevřeni Vaší tvorbě.

Hobby a zahrada
V připravované aplikaci KLERA budeme zveřejňovat výhradně redakční obsah.
Aplikace bude zaměřena na hobby, dům, byt a zahradu.
Témata, která pro aplikaci KLERA aktuálně zpracováváme nebo vyžadujeme:
návody, tipy a rady týkající se domu, bytu a zahrady, bytový design, trendy v oblasti
bydlení a zahrady, návody, jak vyrobit bytové či zahradní doplňky apod.

Ekologie a životní prostředí
Aplikace EKOmy je zaměřena na životní prostředí a ekologii. Aktuálně bude aplikace
procházet transformací z používaného modelu sdílení příspěvku na plně redakční
správu obsahu.
Hlavním tématem aplikace je informování o životním prostředí a sdílení příspěvku
a návodů, jak se chovat zodpovědně vůči přírodě a našemu okolí.
Témata, která pro aplikaci EKOmy aktuálně zpracováváme nebo vyžadujeme:
informace z oblasti ekologie, zajímavosti o životním prostředí a biotopech České
republiky, informace o tematickém dění v zahraničí, rady a návody, jak tvořit
a udržovat zahradní ekosystémy apod.

Fotografie
Aplikace Profotky je zaměřená na sdílení fotografií ve vysokém rozlišení.
Plánovaným rozšířením na tento rok jsou redakcí tvořené články z oblasti pořizování
fotografií.
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Témata, která pro aplikaci Profotky aktuálně zpracováváme nebo vyžadujeme:
informace z oblasti fotografie, zajímavosti o focení a fotografické technice, návody,
jak pořizovat kvalitní fotografie různými zařízeními, zajímavosti o filtrech a jejich
použití na mobilních zařízeních, návody, jak tvořit audiovizuální obsah pro sociální
sítě, návody, jak fotit lidi, zvířata a objekty apod.

Druhy obsahu
Protože naše obsahová síť je založena především na textech, je primárním
obsahem, na kterém můžeme spolupracovat, psané slovo. Většinu článků ovšem
doplňujeme obrázky, proto je možné navázat spolupráci i v tomto směru.
Samozřejmostí je nutnost splnění jistých kvalitativních požadavku, které od našeho
obsahu vyžadujeme. Bližší informace naleznete v dokumentu Obsahová politika
BlueNet.cz (https://www.bluenet.cz/Documents/obsahova_politika_bluenetcz.pdf).

Texty
Textový obsah musí splňovat výše zmíněné nároky na kvalitu. Měl by být zpracován
objektivně, pokud se nejedná o subjektivní názor autora na zpracovávanou
problematiku.
Rozsah příspěvku by se měl pohybovat mezi jednou až třemi normostranami, tedy
1 800 až 5 400 znaků. Obecně preferujeme kratší příspěvky, které je možné začlenit
do tematické série.
Příspěvky by měly být vhodně doplněny o obrázky, které jsou Vaším autorským
dílem nebo jsou získány z veřejně dostupné fotobanky, kde je ovšem nutné uvést
jejich zdroj.
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Fotografie, videa
V případě, že se zabýváte fotografií nebo natáčíte videa, můžete navrhnout jejich
umístění do příspěvku v naší obsahové síti.
Obdobně jako u textového obsahu, je u audiovizuálního obsahu požadována jistá
minimální kvalita pro jeho uveřejnění.
Minimální rozlišení fotografií nebo videí je FullHD, tedy 1920x1080 pixelů. Dále je
vhodné, aby byla aplikována minimální komprese, protože naše automatizované
systémy mají nastavený optimální kompresní poměr, který je aplikován při
zpracovávání na straně serveru.

Benefity spolupráce s BlueNet
Kromě již zmíněné reference (obsah bude označen Vaším jménem, případně jiným
identifikátorem, který si zvolíte, ale který není odkaz) Vám nabízíme zpětnou vazbu
k Vaší tvorbě.
Dále můžeme potvrdit Vaše schopnosti a dovednosti na LinkdeIn, samozřejmostí je
propagace obsahu na dalších sociálních sítích, kde Váš obsah uvidí mnohem více
lidí.
V případě dlouhodobé spolupráce můžeme po domluvě uveřejnit Vaše údaje přímo
na stránkách BlueNet.cz.

Umístění obsahu
Vložením obsahu do našich aplikací projevujete svou vůli k poskytnutí nevýhradní,
trvalé a neodvolatelné licence k užívání duševního vlastnictví uloženého do našich
databází.
Vůle k poskytnutí této licence je explicitně vyjádřena odeslání Vašeho obsahu
prostřednictvím aplikace nebo emailem. Zároveň prohlašujete, že jste jeho autorem
a obsah je Vaším duševním vlastnictvím.
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Poskytnutí licence nijak neomezuje Vaše práva k duševnímu vlastnictví. Licence je
poskytována v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
BlueNet.cz si vyhrazuje právo opravit či změnit Vámi dodaný obsah se zachováním
Vašeho autorství. Dále si vyhrazuje právo udržovat obsah ve stejné nebo vyšší
kvalitě, kterou obsah měl při vložení do databáze.
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Ostatní informace
Tento dokument je aktuální pro rok 2021. Obsažené informace jsou poskytovány
pro potřebu potenciálních spolupracovníků.
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