Můj mobil: struktura článku
Při psaní článku se držte této struktury. V jednotlivých částech nemusíte psát o všem, na co upozorňujeme. Naopak můžete sami přidat další informace, o kterých si myslíte, že jsou důležité, a samozřejmě vynechat části o funkcích, které váš mobil nemá nebo je nepoužíváte.
Testovaný telefon
Doplňte výrobce a model; tento údaj bude v nadpisu článku.
Proč jsem si koupil tento telefon?
Popište své důvody, proč jste si pořídili telefon, o kterém píšete. 
Konstrukce, design, ovládání
Neopisujte znovu údaje, které byly uvedeny v mnoha recenzích. Spíše ostatním sdělte, jak jste sami spokojeni s designem telefonu, kvalitou zpracování, klávesnicí, displejem a s ovládáním telefonu. Můžete přidat informace o tom, zda lze povrch telefonu snadno ušpinit nebo poškrábat a jaká je výdrž mobilu při vašem stylu používání.
Telefonování a zprávy
Popište, s čím jste spokojeni a nespokojeni při práci s telefonním seznamem, zhodnoťte kvalitu zvuku a citlivost na signál. Píšou se vám na mobilu zprávy dobře a jste spokojeni s nabídkou funkcí pro práci se zprávami? Používáte MMS?
Organizace času a další funkce
S čím jste spokojeni a nespokojeni u funkcí pro organizaci času – budíku, kalendáře, úkolovníku, synchronizace? Můžete ze svého pohledu zhodnotit i další funkce mobilu, které přímo nesouvisí s telefonováním a zprávami?
Mobilní datové přenosy
Pokud se svým telefonem používáte nějakou formu mobilních datových přenosů, popište svoje zkušenosti: snadnost nastavení, stabilitu, rychlost a podobně.
Fotoaparát
Jestliže váš telefon obsahuje fotoaparát, napište zajímavé postřehy z jeho používání.
Koupil bych si telefon znovu?
Jak dlouho popisovaný model používáte? Koupili byste si ho po svých zkušenostech znovu? Sáhli byste dnes už raději po vyšším modelu stejné značky, nebo příště raději zabrousíte do nabídky úplně jiného výrobce? Proč?
Oznámkujte svůj telefon
Oznámkujte svůj telefon v následujících kategoriích jako ve škole. Když je výborný, dostane jedničku, nedostatečnému patří pětka. Pokud si na hodnocení v některé kategorii netroufnete, napište „nehodnotím“.
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Nakonec ještě zkontrolujte, jestli se celý článek vešel do limitu 4 000 až 6 000 znaků (včetně mezer). Pokud ne, to nejméně důležité smažte. Můžete se podívat také na vzorový článek připravený v této struktuře: pohled na Nokii 7610.

