Facebook Live Mastery

Sprawdzone wskazówki
"Jak, gdzie i kiedy
robić transmisję na żywo
na Facebooku"

Kasia Michaels Coaching

Facebook Live Mastery Checklist
Cześć,
Dziękuję za zakup Facebook Live Mastery!
Bycie widocznym jest koniecznością w dzisiejszym świecie biznesu, a
transmisje na żywo za pośrednictwem Facebooka są jednym z najprostszych
sposobów dotarcia do odbiorców i budowania relacji z Twoimi idealnymi
klientami.
Ten przewodnik jest podzielony na pięć części:

TREŚĆ
PRZYGOTOWANIE
WYKONANIE
WSKAZÓWKI TECHNICZNE
DALSZE KROKI
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TREŚĆ
Wybierz temat istotny dla twojej publiczności.
Możesz skorzystać z postów na FB, artykułów
blogowych, lub pytań zadanych przez Twojego
idealnego klienta.

Wypisz w punktach, co chcesz powiedzieć, żeby
potem nie stracić wątku.

Wybierz intrygujący tytuł transmisji i wykorzysta
emotikonki, by przykuć uwagę.

Upewnij się, że przygotowałaś ciekawy wstęp i c

podsumowanie. Tak, aby wystąpienie było zwar
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PRZYGOTOWANIE

Upewnij się, że jesteś nawodniona i nie masz chrypki. Jeśli zamierzasz mówić dłuż
niż 15 minut, miej pod ręką szklankę wody.
Wybierz miejsce, z którego chcesz robić transmisję:

Twoja osobista strona (trzeba pamiętać, że promocja firmy z kont prywatnych jes
sprzeczna z regulaminem FB)
Twój fanpage
lub grupa - Twoja własna lub należąca do innej osoby, jeśli jest to dozwolone.
Uprzedź fanów z jednodniowym wyprzedzeniem, że będziesz transmitować na
żywo.
Ustal wcześniej, kiedy Twoja publiczność bywa na Facebooku i wtedy zaplanuj
transmisję
Jeśli planujesz live’a z fanpage’a, wyjaśnij odbiorcom, jak mogą włączyć
powiadomienia, aby nie przegapić transmisji na żywo.
Upewnij się, że Twoja twarz będzie wystarczająco dobrze oświetlona. Lepsze jest

źródło światła padające na Ciebie z przodu, niż z tyłu. Możesz spróbować stanąć z
telefonem przed oknem.

Eksperymentuj z oświetleniem i kątem, pod którym trzymasz kamerę telefonu, że
wypaść możliwie najlepiej

Użyj prostego tła, aby widzowie nie byli rozproszeni przez to, co dzieje się za Tobą

Upewnij się, że w pomieszczeniu, w którym planujesz transmisje na żywo, nie będ
hałasu ani zakłóceń (nie chcesz w końcu, żeby Twój live stał się viralem tak, jak
wystąpienie na żywo pewnego analityka w BBC zakłócone przez wtargnięcie do
pokoju jego dzieci!).
Załóż coś prostego i niezbyt oszałamiającego. Ubranie nie powinno rozpraszać.
Poćwicz mówienie do kamery „na sucho” zanim zaczniesz transmisję na żywo.
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WYKONANIE
Weź kilka głębokich oddechów przed naciśnięciem przycisku Go Live.
Wyobraź sobie, że mówisz do znajomych i bądź zrelaksowany tak bardzo
jak to możliwe.
Skup się na publiczności, a nie na sobie.
Na początku przedstaw siebie i temat, powtórz to kilka razy podczas
transmisji na żywo, aby wszyscy, którzy przyłączą się, mieli szansę
wiedzieć, kim jesteś i o czym mówisz.
Witaj osoby dołączające do live’a, najlepiej używaj ich imion, co pozwala

nawiązać bliższą relację. Nie wahaj się prosić o lajki i serduszka. To sposób
na uzyskanie informacji zwrotnej o Twoim wystąpieniu.
Staraj się utrzymywać kontakt z publicznością przez całe wystąpienie.
Transmituj na żywo przez co najmniej 10 minut, aby dać widzom
wystarczająco dużo czasu, by zdołali dołączyć do wystąpienia. Minimalna
długość live’a na FB wynosi 4 sekundy.

Pamiętaj o opóźnieniu, musisz dać widzom kilka sekund na odpowiedź na
Twoje pytania.
Na koniec podziękuj widzom za oglądanie.
Poproś o udostępnienie i lajkowanie Twojego live’a. Możesz udostępnić
swoją transmisję z profilu osobistego lub fanpage’a ale nie da się tego
zrobić z poziomu zamkniętej grupy.
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WSKAZÓWKI
TECHNICZNE

Jeśli nadajesz z telefonu, upewnij się, że włączony jest tryb „Nie przeszkadzać”
Ustaw telefon do nagrywania w poziomie, nie w pionie, aby uniknąć czarnych
pasków z boku.

Przejdź do aplikacji FB w telefonie, kliknij w okienko, w którym pisze się zwykle
i wybierz opcję transmisji wideo na żywo.
Wybierz ustawienia prywatności. Jeśli chcesz ćwiczyć, zacznij od "Tylko ja".
Możesz wybrać tez ustawienie „Publiczne” lub „Prywatne” bądź skonfigurować
grupę odbiorców.
Umieść odpowiedni temat w wierszu "Opisz swój materiał na żywo".
Po naciśnięciu przycisku Go Live następuje odliczanie: 3, 2, 1 ... a następnie
zaczyna się transmisja.
Patrz w obiektyw, a nie na swój obraz na ekranie telefonu.

Jeśli nie chcesz być zupełnie serio, kliknij magiczną różdżkę w prawym górnym
rogu i wybierz jeden z filtrów, np. z zabawnym nakryciem głowy czy okularami.

Na koniec naciśnij przycisk Zakończ i poczekaj kilka sekund, aż na dole pojawią
przyciski Opublikuj lub Usuń. Naciśnij przycisk Opublikuj, aby nagranie było

dostępne na Twoim profilu po zakończeniu transmisji i by inni mogli je zobaczyć
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CO DALEJ?
• Jeśli transmisja odbyła się z Twojego fanpage’a lub
profilu publicznego podziel się nią ze swoją grupą,
lub innymi grupami w których administrator na to
pozwala.
• Możesz rozesłać nagranie swojego live’a w
newsletterze.
• Zamieść wszelkie linki, o których wspomniałeś
podczas wystąpienia w komentarzu bezpośrednio pod
live’em.
• Stwórz na kanale YouTube playlistę nagrań z Twoich
live’ów.
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GRATULACJE!
Teraz możesz już zacząć transmisję live z
telefonu, nareszcie być widocznym w mediach
społecznościowych i w ten prosty i skuteczny
sposób nawiązać relacje z potencjalnymi
klientami.
Nie zwlekaj i działaj!
Jeśli jesteś matką, żoną lub partnerką expata i
potrzebujesz wskazówek, jak zostać szefem
swojego życia czy nawet własnego biznesu,
porozmawiajmy!
Kliknij, by zarezerwować bezpłatną sesję Expat
Mom in Making.
Jako coach, pracuję z kobietami, które są gotowe
wyjść ze strefy komfortu, by szukać swojej pasji i
stworzyć satysfakcjonujący biznes.
XOXO Kasia
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