Var med och påverka vår hemsida jec-sweden.se
Tveka inte att kontakta webmaster för frågor, tips och åsikter!
Lägg ett mail till Webmaster Peter Kihlman: webmaster@jec-sweden.se

Förslag på innehåll du kan skicka in
Alla delar på vår hemsida går att utveckla. Plattformen vi använder är Wordpress, som är en av de största
och mest använda. Ordföranden och Webmaster har huvudansvaret att justera sidan efter styrelsens och
medlemmarnas önskemål.

- Sidans grundutformning
Vi arbetar på att göra en lättanvänd hemsida som är informativ och trevlig att se på. Kom gärna med förslag
på hur du tycker vi skall utveckla den.

- Förstasidan
Här lägger vi det allra viktigaste som gäller vår klubb JEC Sweden

- Nyheter
Jaguar, fakta- och upplevelserelaterat som kan vara intressant för er.

- Foto
Fotografera så mycket som möjligt i egna och vid klubbens aktiviteter.
Vi tar in bilder på reportagesidan OM ni skickar in dem. Hur? Se nedan...

- Filmer
Har du sett en bra Jaguarfilm på internet eller har du gjort en själv? Ge oss ett tips så visar vi den på
den på filmsidan. Det ökar vår hemsidas underhållningsvärde och ger oss en möjlighet att dela vidare.

Kalendarium:
Levande och uppdateras efter Era tips och förslag. Har du någon idé kontakta ordförande eller klubbmästaren
direkt. Får det inte plats i år, så kanske nästa. Klubben lever vidare genom Era idéer!

Hur lämnar jag in text och bild?
Det enklaste sättet att lämna digitalt text och bildmaterial är via E-post till Webmaster: webmaster@jec-sweden.se
Bilder: Du kan skicka alla vanliga filtyper. Det bästa är att skicka bilderna direkt från kamerans inställningar.
Är det flera bilder, använd gärna metoden nedan:

Ett bra sätt att skicka många bilder
Är det många bilder så finns det en bra gratissida för att ladda upp material
som webmaster sedan laddar hem: www.wetransfer.com
Gör så här!
Sök upp denna ruta
på wetransfer.com:

Klicka på knappen för att söka upp
bilder på din hårddisk. Upprepa för flera.
Skriv in adressen du skall skicka till:
webmaster@jec-sweden.se
Skriv in din E-post
Skriv in ett litet meddelande med namn och
vilka bilder det gäller.
Tryck på ”Transfer”.
OBS! Stäng inte webbläsaren innan bilderna
är färdigladdade. Det framgår tydligt på sidan.

