
LANDING PAGE  
 
❖ TEXT NA LANDING PAGE FACEBOOK („O NÁS“) 

 
JAZYKY NÁS BAVIA! TOTO VÁM PONÚKAME 
V Centre jazykov nájdete všetky jazykové službu pod jednou strechou. Najradšej sa venujeme 
prekladom a tlmočeniu, v čom máme bohaté skúsenosti a veľa spokojných klientov. Naši lektori 
však dokážu vytvoriť aj jazykový kurz na mieru pre vašich zamestnancov a ponúkame aj 
interaktívne online kurzy.  
 

❖ FOTO NA LANDING PAGE FACEBOOK („COVER PHOTO“) 
o  tmavomodré alebo svetlé (béžové) pozadie 
o  uprostred claim „Všetky jazykové služby pod jednou strechou“ - jednoduchý, 

čistý font  
o  okolo claimu alebo alebo len esteticky rozhodené v priestore ikony/symboli 

školy, jazykov (vzory obrázkov slúžia len na inšpiráciu ikoniek, nie textov)  
 

 
 

 
 
 
 



FACEBOOK - PRÍSPEVKY  
 

❖ NÁVRH PRÍSPEVKU „PREKLADY“ 
 
SME CENTRUM JAZYKOV. PRELOŽÍME VÁM ČOKOĽVEK 
 
Postaráme sa o všetky preklady, ktoré potrebujete pri vašom podnikaní. Naši prekladatelia sú 
odborníci na právo, medicínu, priemysel.. Poradia si s akýmkoľvek textom, ktorý budete 
potrebovať, vypracujú jazykové mutácie vašich webstránok či firemných materiálov. 
Kontaktujte nás na +421 905 322 090.  
 

❖ NÁVRH OBRÁZKU K POSTU „PREKLADY“ 
o  Žena pôsobiaca profesionálne sediaca v kancelárii za počítačom, ideálne, ak 

bude mať pri sebe aj papier a pero, aby sme zdôraznili prácu s textom, prípadne 
na pracovnom stole uložené knihy, ktoré môžu symbolizovať slovníky  

 

 
 
 
 

❖ NÁVRH PRÍSPEVKU „TLMOČENIE“ 
 
POTREBUJETE TLMOČNÍKA?  
Skúsení profesionáli, ktorí vám pomôžu porozumieť kdekoľvek potrebujete. Osobne, 
telefonicky alebo cez videohovor. Cudzí jazyk preložia do slovenčiny kvalitne a zrozumiteľne, 
poradia si aj s odbornou terminológiou. Našu ponuku nájdete na www.centrumjazykov.sk, 
alebo nám zavolajte na +421 905 322 090.  
 

❖ NÁVRH OBRÁZKU K POSTU „TLMOČENIE“ 
o  Žena/tlmočníčka, profesionálne pôsobiaca, so slúchadlami   

 

 

http://www.centrumjazykov.sk/


❖ NÁVRH PRÍSPEVKU „JAZYKOVÉ KURZY“ 
 
UČTE SA JAZYKY Z VLASTNÉHO GAUČA! 
Iba 10 hodín vás delí od výrazného pokroku. S našimi zahraničnými lektormi budete veľa 

rozprávať a pomôckou vám budú moderné učebnice. Vyskúšajte si prvú hodinu zdarma.  
Viac na www.centrumjazykov.sk.  
 

 
❖ NÁVRH OBRÁZKU K POSTU „JAZYKOVÉ KURZY“ 

▪ Fotografia spokojne vyzerajúceho muža alebo ženy, sedí doma na gauči 
a pozerá do počítača (s úsmevom), vedľa seba má položené knihy alebo 
zápisníky 

 
 

❖ VŠEOBECNÝ PR PRÍSPEVOK  
 
VŠETKY JAZYKOVÉ SLUŽBY POD JEDNOU STRECHOU 
Sme Cenrum jazykov a nájdete u nás tlmočníkov, prekladateľov a lektorov. Neustále sa 
vzdelávame, sledujeme trendy a nové technológie a jazyky nás bavia. Radi zabezpečíme všetky 
jazykové služby, ktoré vaša spoločnosť či podnikanie potrebuje - rýchlo, kvalitne a pod jednou 
strechou.  
 
 

GOOGLE MAPS 
 

❖ NÁVRH OBRÁZKU  
o  Navrhujem nepoužiť grafiku, ktorú použijeme na landing page na Facebooku, 

ale autentický obrázok navrhnutý buď k postu k Prekladom alebo k Tlmočeniu, 
čiže ženu/muža, ktorý evidentne pracuje s textom, alebo tlmočí  

o  neodporúčam do tohto obrázka dávať text alebo claim, lebo má veľmi malý 
náhľadový formát - ideálna je autentická fotografia, ktorá je čitateľná aj 
v menšom formáte  

 
 
 

http://www.centrumjazykov.sk/

