
Videoer til SoMe (Sociale medier) - MBK A/S

Vil du lære, hvordan du laver korte videoer, der kan bruges til branding og markedsføring?
Vil du lære, hvordan du kommer fra idé til en færdig video?
Vil du blive bedre til at være ”på” og fremstå professionel?
Vil du lære hvilke historier, der virker på de sociale medier?
Vil du lære at optage, klippe og tilføje tekster til dine videoer?

Kurset i Video til sociale medier er til dig, der vil i gang med at producere korte videoer til
markedsføring og branding på sociale medier som LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram
mm. På bare én dag lærer du en enkel metode og får redskaber til at komme sikkert fra idé til
video, der kan uploades på sociale medier. Det eneste udstyr, du behøver for at komme i gang,
er en nyere smartphone med et godt kamera og app’en KineMaster.

Udbytte - du lærer:

at vælge historier, der egner sig til sociale medier.
at planlægge dine optagelser og vælge den rette location.
at skrive et manuskript.
at være ”på” – og fremstå professionel på skærmen.
at optage din historie med flotte billeder og god lyd.
at klippe dine optagelser sammen.
at lave undertekster, titelskilte og indsætte logo.

Indhold:

Videogenrer, som du kan producere med en smartphone.
Videoindhold skaber engagement på sociale medier.
Dramaturgi i korte videoer.
Sådan skriver du et manuskript.
Sådan bruger du din smartphone som en professionel fotograf.
Sådan bruger du det naturlige lys.
Sådan komponerer du et flot billede.
Sådan interviewer du en anden.
Sådan laver du en selfie-video – og fremstår sikker på skærmen.
Klip og redigering i app’en KineMaster
Design af undertekster, effekt-tekster og indsæt logo.
Musik og lydeffekter.
Det gode ekstraudstyr, der vil opgradere din smartphone.

Form:

Dagen veksler mellem teori og praksis – og i løbet af dagen skal du lave en video. Du skal
derfor medbringe en idé, som kan formuleres som et fagligt tip, der kan deles med dit netværk.
Hvis du har nogle oplagte genstande eller billedmateriale, der kan understøtte din historie, så
medbring det. Du skal lave en selfie-video med et fagligt tip, hvor du taler til kamera.
Optagelsen skal derefter klippes sammen med dækbilleder, der understøtter din historie – og
det er her dine genstande kommer ind i billedet! Hvis du ikke har oplagte genstande – finder vi
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på noget!
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Kursusindhold

Video på sociale medier
Hvilke historier virker?
Hvordan engagerer jeg min målgruppe, så de liker og kommenterer?

Dramaturgi på sociale medier
Hvordan skal jeg fortælle min historie?
Hvorfor skal jeg starte med slutningen?

Brug din smartphone som en professionel fotograf
Hvordan sætter jeg lys?
Hvordan sikrer jeg et roligt billede?
Hvordan laver jeg en flot billedbeskæring?
Hvordan skaber jeg dynamiske og interessante billeder?

Få god lyd
Hvilke mikrofoner kan jeg bruge til en smartphone?
Hvilken mikrofon egner sig til interview?
Hvilken mikrofon egner sig til reportage

Føl dig godt tilpas, når du er “på”
Hvad skal jeg gøre af mine hænder?
Hvor skal jeg kigge hen?
Hvordan skal jeg tiltale min målgruppe?
Hvordan undgår jeg at se fjollet ud?

Klip en sammenhængende historie
Hvordan klipper jeg optagelser sammen?
Hvordan laver jeg dækbilleder til mit interview?
Hvordan laver jeg voice over?

Videoredigering 
Kan jeg selv bestemme fonte og farver på mine titelskilte?
Hvordan undertekster jeg min video?
Hvordan indsætter jeg logo?
Hvilke musiknumre må jeg bruge? Og hvordan indsætter jeg dem?
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Kursusprogram

På videokurset veksler vi mellem teori og praksis – og når dagen er slut, har du skrevet, optaget
og klippet din første video.

Det følgende er et eksempel på, hvordan et program kan se ud.

Dag 1:

9.00 – 10.00
Videogenrer og video der skaber engagement på sociale medier.

10.00 – 11.30
Dramaturgi og manuskript.

11.30 – 12.00
Frokostpause

12.00 – 13.30
Optageteori og optagelse af din video.

13.30 – 15.00
Klip, redigering og tekstning i KineMaster.

15.00 – 16.00
Gennemsyn og feedback på dagens videoer.
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Pris og praktisk

Pris når kurset holdes hos os:
1 dags kurser koster 23.000 kr.

Prisen inkluderer lokaler, morgenmad, frokost, te/kaffe, chokolade, materialer mv.

Pris når kurset holdes online via Zoom:
1 dags kurser koster 18.000 kr.

Pris når kurset holdes hos jer:
1 dags kurser koster 18.000 kr.

Prisen forudsætter, at I sørger for alt det praktiske. Men vi kan sørge for deltagermaterialer,
mapper, blokke og kuglepenne for kr. 1.500 pr. kursus.
Udenfor København tillægges transport efter statens takst.

Lokaler:
Hos MBK tilbyder vi inspirerende kursuslokaler i hjertet af København.
Vores flotte kursuscenter er beliggende i Pilestræde 61, 1112 København K (50 meter fra
Rundetårn og 500 meter fra Nørreport).
Vi anbefaler at kurset holdes hos os, da vores lokaler er indrettede til kurser, og vi har styr på
lokalet, det tekniske udstyr og materialerne.
Desuden sørger vi for god forplejning i løbet af dagen startende med morgenmad og frugt –
lækker frokost – til kaffe/te og eftermiddagschokolade.
Kurset giver en teambuilding-effekt og skaber netværk, når kursusdeltagerne kommer ud til “lidt
luksus” uden at skulle på kontoret i pauserne.

Kurset kan naturligvis også afholdes i jeres egne lokaler eller på en anden lokation efter jeres
ønske. Kurset kan også arrangeres som internat.

Varighed og tid:
Dette kursus afholdes bedst som et 1-dags kursus – det kan dog sammensættes med en
varighed på ½- eller 2-kursusdage.

Deltagerantal:
Kurset  Videoer til SoMe (Sociale Medier) har et maksimum deltagerantal på 10 personer.
Kontakt os ved spørgsmål.

Ovenstående priser er eksklusiv moms.

Kontakt os i dag - Tlf. +45 3543 4474 - mail@mbk.dk
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Fra https://www.mbk.dk/kursus/internt-internt-video-til-sociale-medier-some/
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