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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 przede wszystkim chcą to

robić łatwo, szybko i jak najniższym kosztem przy zachowaniu standardów i jakości.

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 warsztatu, który przybliży świat transmisji wideo i pomoże wykorzystać to

narzędzie w 100%.

Wprowadzenie

streamingu. Wyobrażasz sobie zlecenie,

w którym po zakończeniu „nagrań” nie

ma już poprawek, sugestii zmian itp.?

Kończysz pracę w studiu i możesz

wystawiać fakturę? Taki komfort daje

transmisja na żywo. Większość

potrzebnych elementów do jej

przeprowadzenia już masz. Dowiedz się,

jak zrobić ten brakujący krok i otworzyć

się nowe źródło przychodu.

Dla kogo jest to szkolenie?

Jeśli do tej pory nie prowadziłeś/-łaś

transmisji wideo do mediów

społecznościowych, to ostatni dzwonek

by nie stracić klientów. Musisz wiedzieć

jak korzystać z dostępnych narzędzi i

gdzie czyhają problemy. Szkolenie

kierowane jest do operatorów,

techników, firm foto-wideo,

samodzielnych filmowców oraz

eventowych freelancerów, którzy swój

pakiet usług chcą rozszerzyć o

transmisje wideo na żywo. Jeśli do tej

pory nagrywałeś/-łaś filmy z konferencji

czy ślubów może warto pomyśleć o live



Co wyniesiesz ze szkolenia?

Na naszym szkoleniu nie nauczysz się

obsługi kamery czy dobierania

odpowiedniego szła. Taką wiedzę już z

pewnością posiadasz. Przedstawimy Ci

natomiast specyfikę transmisji na żywo

przy wykorzystaniu vMix, pokażemy

dobre praktyki i kilka ciekawych trików,

a także nauczymy Cię jak unikać

typowych błędów i wpadek przy

transmisji na żywo.

Czego nie omawiamy:

Już jedna na pięć treści wideo na

Facebooku są transmitowane na żywo!

Transmisje online to doskonałe

narzędzie do zwiększenia sprzedaży,

dotarcia do nowych odbiorców,

nawiązywania relacji oraz budowania

świadomości marki Twoich klientów.

Otwórz swoim dotychczasowym

klientom nowe możliwości dzięki ofercie

transmisji wideo na żywo.

Powinieneś znać specyfikę tworzenia

treści wideo na żywo i wiedzieć, jak

prawidłowo poprowadzić klienta, by

materiał był atrakcyjny dla odbiorców.

Naucz się być reżyserem i operatorem

jednocześnie, przygotuj zaplecze

techniczne do przeprowadzenia

transmisji i dowiedz się jak transmitować

do mediów społecznościowych

(Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitch).

Po co mi szkolenie?

Dlaczego teraz?

Po szkoleniu Lite.STREAM uczestnik

powinien potrafić samodzielnie

przeprowadzić wielokamerową

transmisję na żywo za pomocą

oprogramowania vMix, przygotować

kanały social media do transmisji,

połączyć się ze zdalnym prelegentem i

dodawać na żywo elementy graficzne,

jak np. belki, podpisy, overlays.



Takiego kursu 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. Program szkolenia opracowali weterani przemysłu

wideo, dlatego zawiera solidną porcję wiedzy, dzięki której łatwo wejdziesz do świata

produkcji wydarzeń na żywo

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. 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, szablony graficzne, skróty klawiszowe.

Jak wyglądają szkolenia?

Co znajdziesz w pakiecie szkoleniowym?

Szablony graficzne. To niezbędnik wszelkich

elementów graficznych związanych z

transmisjami, udostępniany w formie plików

źródłowych. Zawiera: animacje odliczania,

belki z podpisami, wirtualne studio, plansze

techniczne, etc.

Skróty klawiszowe. Pomogą osiągnąć

mistrzowski poziom i podnieść wydajność.

Warto je mieć zawsze ze sobą i przyswoić.

Opracowane dla vMix w kompaktowej i

przystępnej wizualnie formie.

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.

Artykuły. Każda z lekcji wideo powiązana

będzie z artykułem, który rozszerzy ją o

łatwe w wyszukiwaniu zagadnień opisy.



Szczegółowy program 
szkolenia

1. Sprzęt. Stanowisko pracy. 

2. Zapoznanie się z interfejsem i organizacja pracy. Skróty klawiszowe. 

3. Nagrywanie i streamowanie – parametry. Organizacja studia. 

4. Interfejsy wejścia, konfiguracja kamer, kolorowanie, NDI. 

5. Miksowanie, użycie „multiviews”. 

6. Nakładki graficzne: titles i overlays. 

7. Audio. Automatyzacja i pluginy. 

8. Dodatki na ekranie: multimedia, vMix Social oraz GT Title Editor. 

9. Rozmówcy zdalni (wysokiej jakości): vMix Call 

10. Automatyzacja pracy, mechanizm triggers. 

11. Wirtualne studia virtual sets (dla jednej i wielu kamer). 

12. Integracja vMix z: Zoom, Facebook, Hopin. 

13. Tips & tricks. 



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


