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Wideo zawładnęło konsumentem. Wideo transmitowane na żywo przyciąga

odbiorców nie tylko w formie rozrywki, ale również w celach edukacyjnych. Widzimy jak

ogromne potrzeby ma branża w kontekście zmieniających się tendencji społecznych i

oczekiwań odbiorców. Wielu chce tworzyć treści edukacyjne i szkoleniowe dostępne

dla innych online. Ale nie wiedzą jak to zrobić, od czego zacząć i jak zachęcić innych

do uczestnictwa w webinarium. 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

transmisje wideo na żywo. Live

streaming zwiększy wartość Twoich

wydarzeń poprzez poszerzenie zasięgu

odbiorców i otwarciu na możliwość

interakcji z wirtualną publiką. Prowadzisz

własne szkolenia? Zbuduj zaufanie

odbiorców poprzez wideo live –

odpowiadaj na ich pytania i wzmacniaj

relacje! Statystyki na całym świecie

pokazują, że materiały wideo mają

ogromny wpływ na podniesienie

konwersji na działania (już sam dopisek

„wideo” w tytule maila potrafi

zwiększyć open-rate nawet o 15%!).

Dla kogo jest to szkolenie?

Jeśli planujesz włączyć webinaria w

swoją działalność szkoleniową lub

marketingową, musisz wiedzieć jak się

do nich przygotować, i jak osiągnąć

najlepsze zasięgi. Statystyki nie kłamią -

wideo transmitowane na żywo

przyciąga odbiorców, a nie ma nic

cenniejszego niż solidnie zbudowana

relacja marka - klient.

Szkolenie kierowane jest do firm

doradczych, konsultingowych,

samodzielnych szkoleniowców oraz

instytucji, którzy w swoich działaniach

informacyjnych, szkoleniowych czy

marketingowych chcą wykorzystać



Co wyniesiesz ze szkolenia?

Na naszym szkoleniu nie nauczysz się

obsługi kamery, ustawiania

optymalnych parametrów czy

dobierania odpowiedniego szła.

Przedstawimy Ci natomiast różnice

między transmisją telefonem, a bardziej

profesjonalnymi zestawami, pokażemy

oprogramowanie do prowadzenia live

streamingów oraz nauczymy Cię jak

przeprowadzić live streaming do social

mediów.

Czego nie omawiamy:

W dobie mediów społecznościowych

treści wideo są najpopularniejszym

sposobem na zwrócenie uwagi

odbiorców i zatrzymanie jej na dłużej.

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.

Jak każde narzędzie marketingowe

powinieneś 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.

Po co mi szkolenie?

Dlaczego teraz?

Po szkoleniu Lite.STREAM uczestnik

powinien potrafić samodzielnie

włączyć transmisje na żywo do swoich

działań informacyjno-promocyjnych,

ustalić dla nich cele, wybrać kanały,

przygotować prowadzących, a nawet

samodzielnie przeprowadzić transmisję

od strony technicznej na social media.



Szkolenie rozpoczynamy od wprowadzenia do transmisji wideo w świecie webinarów.

Podstawowa wiedza na temat funkcjonowania mediów społecznościowych w

zupełności wystarczy. Jeśli posiadasz smartfona, zabierz go ze sobą na szkolenie byś

mógł/mogła przetestować na własnym sprzęcie to, co będziemy omawiać. Dobrze,

jeśli na szkolenie przyjdziesz z konkretnym pomysłem na wykorzystanie wideo w swoich

działaniach. Razem z grupą będziemy mogli przedyskutować Twoją propozycję i

udoskonalić plan.

Co muszę wiedzieć przed szkoleniem?

Szkolenia odbywają się w grupach maksymalnie 20-osobowych. Podczas warsztatu

przekazujemy wiedzę w formie teorii i praktyki. Krok po kroku pokażemy jak ustawić

transmisję na Facebooku, gdzie można wygenerować kod dostępowy oraz co się

dzieje w poszczególnych fazach transmisji. Będziemy prezentować sprzęt, pokazywać

dobór kadrów oraz dzielić się wskazówkami na temat reżyserowania transmisji wideo.

Podczas poszczególnych etapów szkolenia uczestnicy mogą zadawać pytania i

poruszać nurtujące ich kwestie. Po szkoleniu będzie również możliwość zadania pytań

indywidualnych. Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego udział

w warsztatach i zdobyte umiejętności. Każdy z uczestników otrzymuje po szkoleniu

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

praktyk. Podpisujemy również delegacje.

Jak wyglądają szkolenia?

Szkolenia odbywają się w wybrane weekendy (sobotę lub niedzielę) w Warszawie.

Czas trwania szkolenia: 6-7 h w tym ok. 1 półgodzinna przerwa na lunch i kilka 5-

minutowych. Szkolenia odbywają się zazwyczaj w godzinach 09:30 – 15:30.

Istnieje możliwość zmiany terminu uczestnictwa w szkoleniu jeśli w nowym terminie

będzie dostępne miejsce. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby powyżej 18 roku

życia.

Kiedy i gdzie odbywają się szkolenia?



Szczegółowy program 
szkolenia

• Krótkie wprowadzenie do szkoleń online na żywo.

• Jak to działa?

• Kto to ogląda?

• Gdzie się ogląda szkolenia?

• Ile kosztuje produkcja szkolenia?

• Ile kosztuje oglądanie?

• Ile i na czym zarabiają szkoleniowcy?

• Kiedy nie opłaca się inwestować w live streaming? 

• Zwrot z inwestycji – jak streamować i budować szkolenia, żeby transmisje na siebie 

zarabiały?

• Kim są potencjalni odbiorcy?

• Czego wymaga odbiorca szkolenia online od szkoleniowca?

• Jak sprzedawać szkolenia live – co jest wartością dla klienta i co zyska poprzez zakup 

szkolenia?

1. Live Streaming - wprowadzenie w świat webinariów.

2. Live Streaming w szkoleniach online - ile to kosztuje i jak je sprzedawać.

3. Backstage – jak przeprowadzić transmisję szkolenia na żywo.

• Transmisje z jednego i kilku smartfonów. 

• Podstawy sprzętu i setupu audio-wideo.

• Oprogramowanie i platformy do webinarów.

• Reżyseria szkolenia – jak się przygotować do szkolenia na żywo.

• Tworzenie transmisji na Facebooku, YouTube.

• Transmisje na LinkedIn (proces aplikacji dla osoby prywatnej i firmy).

4. Wyniki - jak je osiągać na różnych platformach społecznościowych.

• Jak działają algorytmy sieci społecznościowych.

• Organiczna promocja.

• Praca podczas transmisji na żywo (jak angażować odbiorców żeby nawiązać 

interakcję i więź z publiką).

5. Omówienie przykładów wykorzystania transmisji do celów szkoleniowych w 

wybranych branżach.



O nas

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

rozwiązań ułatwiających proces produkcji wideo na żywo w dziedzinie eSportu i

webcastingu.

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

posiadamy realizacje dla takich marek jak: 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 na

Facebook, YouTube, Vimeo, Instagram, LinkedIn i inne platformy.

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.

KONTAKT

BIVROST Sp. z o.o.
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