Michaela Falátková :: Copywriter
✉️ michaelafalatkova@gmail.com

▪
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▪
▪
▪
▪
▪

Administrace a vytváření obsahu internetových stránek
Psaní reklamních textů na zakázku
Stylistické úpravy
Korektury
Konzultace
Možnost konzultace po Skype
Zakázková i dlouhodobá spolupráce

#Copywriter
#ContentWriter
#Editor
#SocialNetwork
Administrator

Ceník
Copywriting, stylistické úpravy, korektury (i kvalifikační
práce):
▪
▪
▪

▪

Rozsáhlejší úprava již napsaného textu: 450,- / NS (1800
znaků bez mezer) (např. Futudent)
Vytváření zcela nového textu: 750,- / NS (dopis)
Drobná korektura (přečtení, drobné stylistické úpravy)
150,- / NS (od 10 NS možnost slevy 30–50 %) (kontrola
emailu, již hotového obsahu webu etc.)
Konzultace u Vás 250,- / h + každá další 200,-

Content Writing, editace a návrh internetových stránek:
▪
▪

Vytvoření menší firemní / osobní prezentace od 1000,/ projekt
Dlouhodobá správa webu 200,- / h

Správa sociálních sítí:
▪

▪

Vytvoření profilu na Facebooku, Instagramu,
Academia.edu (vč. implementace na stávající web – pluginy
etc.) 400,- / projekt
Dlouhodobá správa profilu (vč. úpravy obrázků, jednodušší
grafické práce, vymýšlení textů) 200,- / h

Reference a ukázky práce
Administrace a vytváření obsahu internetových stránek:
Návrh a realizace internetových stránek projektu „Polívková
smršť“ (www.polivkovasmrst.cz)
Administrace a úpravy internetových stránek Katedry klasické
filologie (Univerzita Palackého) (www.kkf.upol.cz)
Menší firemní / osobní prezentace:
Geodetická kancelář (www.geopetr.cz)
Kadeřnictví (www.vlasovestudiogabi.cz)
Psaní reklamních textů:
Vytvoření textů pro projekt Futudent (české propagační materiály)
Správa sociálních sítí:
Instagram a Facebook Katedry klasické filologie @kkf_upol

Kvalifikace🎓
Nejprve jsem
vystudovala
bakalářskou českou
a latinskou filologii
na FF Univerzity
Palackého
v Olomouci.
V rámci navazujícího
magisterského
studia na FF Karlovy
univerzity jsem se
rozhodla
specializovat na
latinskou
medievistiku, zejm.
překlady z latiny.
V současné době
jsem interní
doktorandkou na
Katedře církevních
dějin a literatury
KTF Karlovy
univerzity, moje
specializace je
latinská medievistika
a Digital Humanities.
Dlouhodobě
spolupracuji
s několika klienty,
kterým se starám o
internetové stránky a
profily na sociálních
sítích.
Editovala jsem
několik zahraničních
i českých publikací.

