WIDEOWBIZNESIE.PL

NARZĘDZIA,
KTÓRE POMOGĄ
WDROŻYĆ WIDEO
W BIZNESIE
CZĘŚĆ PIERWSZA
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Cześć!

Nazywam się Piotrek Czarniecki i prowadzę blog
wideowbiznesie.pl
Dziękuję Ci za zaufanie i wysyłam pierwsze
zestawienie narzędzi, które ułatwiają mi codzienną
pracę. Sprawdź je i oceń, które na początku pomogą
Ci wdrażać komunikację i promocję wideo w twoim
biznesie.Poświęć każdemu z nich chwilę, a późniejsza
praca będzie szła łatwiej i szybciej.
Pisz śmiało, jakie masz wątpliwości na starcie i
zaglądaj na bloga. Od czasu do czasu wyślę Ci też
maila z przypomnieniem kolejną dawką informacji.
Powodzenia i do zobaczenia w następnym odcinku!
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ORGANIZACJA PRACY

TRELLO

Trello to narzędzie do planowania i organizacji pracy.
Zadania układamy tu w listy na tablicach. Przypomina to
trochę przyklejanie żółtych karteczek i tak samo łatwo
jest nimi zarządzać. Tworzymy listy, np. „Do wykonania”,
„W trakcie realizacji”, „Zrobione”. Poszczególne zadania
możemy wpisać do kalendarza, oznaczać kolorowymi
etykietami, dodawać załączniki przenosimy pomiędzy
tablicami metodą drag and drop.
Sprawdź tu: https://bit.ly/Get-Trello
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ORGANIZACJA PRACY

KALENDARZ
GOOGLE
Z Tego kalendarza korzystam prywatnie i zawodowo.
Dla mnie najlepszy, bo synchronizuje się na wszystkich
urządzeniach (komputer, telefon, tablet, zegarek), jest
intuicyjnie prosty i integruje się z wieloma aplikacjami i
rozszerzeniami. Po integracji z Trello stanie się też twoim
najlepszym asystentem, który przypomni o wszystkich
zaplanowanych działaniach i tematach nagrań. Na
jednym koncie można tworzyć oraz udostępniać wiele
kalendarzy, tworzyć wydarzenia i zapraszać na nie gości.

Sprawdź tu: https://calendar.google.com
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OPTYMALIZACJA
PUBLIKACJI

TUBE BUDDY
to bezpłatne rozszerzenie przeglądarki i aplikacja
mobilna, która integruje się bezpośrednio z YouTube, by
pomóc Ci z łatwością prowadzić Twój kanał.
Dzięki wyszukiwarce słów kluczowych Tube Buddy
możesz sprawdzić, jak dużo ludzi szuka określonych
tematów i jak dużą masz w tych tematach konkurencję.
Sprawdzisz popularność tagów, którymi opisuje się
zawartość filmu. Szukaj mniej popularnych tagów, by nie
konkurować ze zbyt dużą liczbą filmów.

Sprawdź tu: tubebuddy.com/Promocja
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GRAFIKA

CANVA.COM

Narzędzie online, które pomoże Ci stworzyć przyciągające
wzrok miniaturki do filmów, tło kanału YouTube, logo,
ulotki, wizytówki, foldery i wiele innych projektów
graficznych. Nawet w darmowej wersji masz dostęp do
wielu szablonów i aktualnych formatów.
Ten e-book też zrobiłem w Canvie.

Sprawdź tu: https://bit.ly/GetFreeCanva
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GRAFIKA

REMOVE.BG

To bardzo prosta w obsłudze aplikacja online, dzięki
której w 5 sekund usuniesz rozpraszające tło ze zdjęcia.
Uzyskany obraz zapiszesz jako plik png z
przezroczystym tłem. Dostępna jest też jako wtyczka do
programu Photoshop. Za darmo można usunąć w niej
tło z maksymalnie 50 zdjęć, a wyeksportowany plik
będzie w rozdzielczości 625x400 pikseli. To w
zupełności wystarczy na początek np. do tworzenia
elementów miniaturek lub elementów grafiki do filmu
(np. logo zdjęcie autora). Duże pliki można eksportować
w wersji płatnej i tu mamy do wyboru jednorazowe
„kredyty” lub abonament.

Sprawdź tu: bit.ly/Remove-Bg-promo
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