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Wideo zawładnęło konsumentem. Wideo transmitowane na żywo przyciąga

odbiorców nie tylko przed telewizorem, ale głównie w social mediach. Widzimy, jak

ogromne potrzeby ma branża w kontekście zmieniających się tendencji społecznych

i oczekiwań odbiorców. Wielu chce tworzyć treści wideo. Ale chcą to robić łatwo,

szybko i jak najniższym kosztem przy zachowaniu standardów i jakości. Zapytaj kogoś z

młodszego pokolenia kim chce być w przyszłości i nie zdziw się, gdy odpowie, że chce

zostać YouTube’erem. Pamiętając rewolucję komputerową, jakiej dokonało

wprowadzenie na rynek komputerów osobistych, dążymy do zniesienia bariery wiedzy

specjalistycznej w zakresie produkcji wideo. Pracując nad systemem szkoleń

postawiliśmy sobie za cel stworzenie kursu, który przybliży świat transmisji wideo i pomoże

wykorzystać to narzędzie w 100%.

Wprowadzenie

działaniach marketingowych i

promocyjnych chcą wykorzystać

transmisje wideo na żywo. Live

streaming zwiększy wartość Twoich

wydarzeń poprzez poszerzenie zasięgu

odbiorców i otwarciu na możliwość

interakcji z wirtualną publiką. Prowadzisz

profile swojego klienta w mediach

społecznościowych? Zbuduj zaufanie

odbiorców poprzez wideo live –

odpowiadaj na ich pytania o produkt

i twórz relacje z marką! Statystyki na

całym świecie pokazują, że materiały

wideo mają ogromny wpływ na

podniesienie konwersji na działania.

Dla kogo jest to szkolenie?

„Vademecum live streamingu” zostało

stworzone z myślą o osobach, które

chcą poznać i zrozumieć organizację

transmisji wideo na żywo. Jeśli planując

kampanię dla siebie lub swoich

klientów rozważasz transmisje wideo w

mediach społecznościowych, musisz

wiedzieć, jak się do nich przygotować i

jak osiągnąć najlepsze zasięgi.

Szkolenie kierowane jest do agencji

eventowych, reklamowych i

interaktywnych, działów PR, brand

managerów, pracowników instytucji

państwowych, fundacji, ośrodków

kultury, organizacji pozarządowych

oraz samorządów, którzy w swoich



Co wyniesiesz ze szkolenia?

Na naszym szkoleniu nie nauczysz się

obsługi kamery, ustawiania

optymalnych parametrów czy

dobierania odpowiedniego szła.

Omówimy natomiast organizację

studia, podstawowe konfiguracje

sprzętowe, organizację transmisji

hybrydowej, a także istotne aspekty

prawne transmisji.

Czego nie omawiamy:

W dobie mediów społecznościowych

wideo jest najpopularniejszym

sposobem na zwrócenie uwagi

odbiorców i zatrzymanie jej na dłużej.

Wystarczy spojrzeć na fenomem

TikToka! Transmisje online to doskonałe

narzędzie do zwiększenia sprzedaży,

dotarcia do nowych odbiorców,

nawiązywania relacji oraz budowania

świadomości marki.

Jak każde narzędzie marketingowe

powinieneś/powinnaś znać jego

specyfikę i wiedzieć, jak prawidłowo

wykorzystać jego potencjał w swoich

działaniach. Naucz się efektywnie

inwestować środki w tworzenie

materiałów live, nie daj się oszukać przy

wycenie realizacji i świadomie zarządzaj

budżetem kampanii.

Po co mi szkolenie?

Dlaczego teraz?

Po szkoleniu Lite.STREAM uczestnik

powinien potrafić samodzielnie

włączyć transmisje na żywo do swoich

działań marketingowych, ustalić dla

nich cele, wybrać kanały, przygotować

prowadzących, a nawet nadzorować

transmisję od strony technicznej na

social media.



Takiego kursu jak „Vademecum Live Streamingu” nie znajdziesz na YouTube. Po

pierwsze – zgromadziliśmy całą potrzebną Ci wiedzę w jednym miejscu, bez

konieczności oglądania kilkunastu różnych tutoriali o różnej tematyce. Wiedza, którą się

dzielimy, wynika z lat praktyk i jest sprawdzona. Masz pewność, że to czego uczymy, jest

zgodne ze sztuką. Pokazujemy wszystkie aspekty produkcji live, zaczynając od tego, jak

wygląda organizacja planu, jak prawnie zabezpieczyć produkcję, a także dzielimy się

przydatnymi materiałami.

Czym różni się to szkolenie od innych, darmowych dostępnych na YouTube?

Szkolenia odbywają się w trybie online. Każda wideo-lekcja to ok. 20-30 min solidnej

porcji wiedzy. Publikowane będą cyklicznie, a każda z lekcji wideo powiązana będzie

z artykułem, który rozszerzy ją o przyjazny wyszukiwaniu opis i dodatkowe pliki.

Będziemy prezentować sprzęt, pokazywać dobór kadrów oraz dzielić się wskazówkami

na temat reżyserowania transmisji wideo. Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu

potwierdzającego udział i zdobyte umiejętności. Każdy z uczestników otrzymuje po

szkoleniu materiały szkoleniowe obejmujące m.in. wzór umowy na transmisję, poradnik

dobrych praktyk.

Jak wyglądają szkolenia?

Szkolenie startuje w styczniu 2022 roku. Do tego czasu będziemy zbierać grupę

pierwszych uczestników. Tempo publikacji kolejnych materiałów będzie dostosowane

do tematyki materiałów, przy założeniu ok. tygodniowego cyklu wydawniczego.

Kiedy rozpoczyna się szkolenie?

- szablon umowy na usługi streamingowe uzupełniony o opisy i komentarze. Pisany był

przez prawników i praktyków na podstawie lat doświadczeń i wielu sytuacji w jakich się

znaleźliśmy.

- każda z lekcji wideo powiązana będzie z artykułem, który rozszerzy ją o łatwe w

wyszukiwaniu zagadnień opisy

Co znajdziesz w pakiecie szkoleniowym?



Szczegółowy program 
szkolenia

• Praca reżysera transmisji na żywo – podstawy.

• Praca konferansjera transmisji na żywo (jak rozmawiać z publiką żeby promowała Twój 

stream).

• Prelegenci stacjonarni i zdalni – przygotowanie rozmówców do transmisji.

• Media społecznościowe – moderacja i promocja.

• Wyniki oglądalności – co na nie wpływa i jak je wygenerować.

1. Backstage – jak przygotować i zorganizować transmisję

2. Na wizji – co się dzieje w studiu w trakcie transmisji

3. Aspekty prawne i finansowe

4. Omówienie przykładów transmisji 

• Wyceny – analiza i kalkulacja budżetu. Ile kosztuje produkcja?

• Ofertowanie – jak napisać rzeczową ofertą.

• Współpraca z „rentalami” i podwykonawcami.

• Umowa – omówienie przykładu.

• Ryzyka projektowe i prawa autorskie.

• Studio zdalne

• Live commerce

• Webinar

• Koncert

• Leksykon – omówienie najważniejszych terminów z techniki produkcji.

• Piszemy scenariusz wydarzenia.

• Organizacja i przygotowanie planu.

• Zarządzanie czasem.

• Moje studio – warianty konfiguracji.

• Organizacja transmisji hybrydowej.

• Transmisja do mediów społecznościowych – konfiguracja platform pod

streaming (Facebook, YouTube, Vimeo, Hopin)



O nas

Lite.STREAM jest marką handlową firmy BIVROST, zajmującej się projektowaniem

rozwiązań ułatwiających proces produkcji wideo na żywo w dziedzinie

webcastingu, wydarzeń kulturalnych, esportu, konferencji online i hybrydowych.

Misja Lite.STREAM to popularyzacja technologii, wdrażanie, doradztwo w zakresie

live streamingu.

Lite.STREAM realizuje wysokiej jakości transmisje wideo na żywo. W swoim portfolio

posiadamy realizacje dla takich marek jak: MSZ, NCBR, Agora Konferencje, Onet,

Komputer Świat, PC Lab, Grupa Wirtualna Polska, Brief czy WOŚP.

Misją naszych szkoleń jest zniesienie bariery wiedzy specjalistycznej w zakresie

produkcji wideo na żywo i pokazanie jak uniknąć błędów przy transmisjach

Szkolenia dedykowane są organizatorom wydarzeń, agencjom reklamowym,

przestrzeniom eventowym, szkołom i uniwersytetom, centrom biznesowym,

inkubatorom, przestrzeniom coworkingowym, klubom muzycznym i kawiarniom, a

także instytucjom sztuki i kultury oraz sektorowi administracji.

KONTAKT

BIVROST Sp. z o.o.

Ul. Gwiaździsta 5c/2

01-651 Warszawa

Polska

hello@lite.stream

www.lite.stream


