AKO ZMENIŤ NÁZOV VAŠEJ STRÁNKY NA FACEBOOKU
NA POČÍTAČI ALEBO MOBILNOM ZARIADENÍ
Ak máte názov Zinzino alebo akýkoľvek z našich názvov produktov alebo fráz chránených ochrannou
známkou v názve alebo používateľskom mene na vašej stránke na Facebooku, budete si ich musieť zmeniť
v súlade s pravidlami.

AKO ZMENIŤ NÁZOV STRÁNKY NA FACEBOOKU
NA POČÍTAČI
1. Choďte na svoju stránku a kliknite na About (Informácie) v ponuke na ľavej strane.

2. V nasledujúcej ponuke by ste mali vidieť niektoré hlavné vlastnosti vašej stránky pod hlavičkou „General“
(Všeobecné). Kliknite na „Edit“ (Upraviť) vedľa 1: Meno a/alebo 2: Požívateľské meno.

3. Zobrazí sa nové okno s názvom „Request New Page Name“ (Žiadosť o nový názov stránky). Facebook bude
musieť túto zmenu schváliť, aby sa ubezpečil, že nové meno nie je zavádzajúce alebo nevhodné. V tomto okne
nájdete niekoľko rýchlych tipov na to, ako zvoliť čo možno najvhodnejšie nové meno. Medzi nimi: nepoužívajte
slovo „Zinzino“ ani iné názvy a frázy chránené ochrannou známkou.

Všetky parametre pre názvy stránok na Facebooku nájdete tu. Táto časť vám poskytne podrobnejšie informácie
o tom, ktorým ďalším frázam sa treba vyhnúť ako napríklad nemôžete použiť názov pre stránku na Facebooku,
ktorý je iba „všeobecným pojmom“, napríklad „pizza“.
Názov stránky môže mať maximálne 75 znakov. Keď si vyberiete nový názov stránky na Facebooku, kliknite na
„Continue“ (Pokračovať).

AKO ZMENIŤ NÁZOV STRÁNKY NA FACEBOOKU
NA MOBILNOM ZARIADENÍ
Ak máte k dispozícii mobilný telefón, tu je návod na zmenu použitím aplikácie Facebook.
1. V ponuke na svojej domovskej stránke nájdite časť „Your Pages“ (Vaše stránky) na ľavej strane hlavnej ponuky
hore a kliknite na ňu.

2. Tu uvidíte stránky, ktoré spravujete. Kliknite na stránku, ktorú chcete upraviť.

3. Prejdite hornú lištu s ponukou, kým na nej neuvidíte ikonu označenú „…More“ (… Viac).

4. Rolujte smerom dole a kliknite na „Edit page info“ (Upraviť informácie o stránke).

5. Tu môžete zmeniť názov vašej stránky. Dbajte na to, aby ste klikli na „Save“ (Uložiť), aby sa údaje o stránke
aktualizovali.

