
Maak een korte video van maximaal 60 seconden
Vb. zeg simpelweg hallo
Vb. stel je favoriete kledingstuk, gadget, gerecht, produkt voor
Vb. geef een blik achter de schermen

Upload je video
Plaats er een leuke gif of ondertiteling bij
Plaats je story

Oefening video

Maak voor jouw IGTV eerst een video via de camera van je gsm. Deze dient
minimum 1 minuut tot maximaal 10 minuten te zijn.

Vb. stel je bedrijf en jezelf eens voor
Vb. beantwoord een veelgestelde vraag
Vb. geef tips of info
Vb. maak een tutorial of 'how to' filmpje

Upload je IGTV naar je stories
Plaats je story

Oefening IGTV

Bedenk een kort scenario in 3 tot 6 stappen
Denk eraan, je hebt in totaal maar 15 seconden

Vb. presenteer verschillende produkten na elkaar
Vb. geef een korte tip
Vb. laat in stappen zien hoe jouw dag gaat verlopen vandaag

Maak je Reels en gebruik per filmpje afwisselend de snelheid, effecten en
muziek (indien aanwezig).
Voeg eventueel nog tekst toe
Plaats je story

Oefening Reels

Dit zal voor jou misschien een uitdaging zijn en dat begrijp ik. Ik wil je toch sterk
aanmoedigen om video's te plaatsen. Kies of je voor video, IGTV of Reels gaat of

probeer ze allemaal en kijk welke jij het leukste vind om te doen.

Ik beloof je dat het na een tijd gemakkelijker wordt, dat heb ik zelf mogen ervaren
nadat ik mijn eerste video's heb gemaakt.

Misschien lukt Reels de eerste keren niet. 
Dat is heel normaal want je hebt wel wat oefening nodig.
Start dan met een eenvoudig kort scenario van 3 stappen.

Laat voorlopig de snelheid, effecten, muziek en tekst achterwege
Lukt dit? Maak dan je volgende reels met effecten, die daarna met snelheid, enz.

En bouw zo rustig op.
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