
BONUS: LEUKE GRATIS APPS

MOJO
Download de gratis app Mojo en open de app
Kies een sjabloon met tekst
Upload je foto('s) in je gekozen sjabloon
Klik op de tekst en typ je eigen tekst in

Kies je lettertype, lettergrootte en letterkleur (klik ok)
Klik op het borsteltje en kies een muzieksfeer naar keuze (klik klaar)

Klik terug op het borsteltje en kies 'duur'
Zet je tijd op +/- 10 seconden (klik klaar)

Opslaan - klik op stories om vn hieruit direct te plaatsen
Verklein je afbeelding indien nodig en voeg een gif, tekst, filter of poll toe
Plaats je story

Oefening 1

OEFENINGEN | STORIES

@icommit_marketing
Follow & Tag"The best way to get something done is to begin"

CANVA
Download de gratis app Canva
We gaan 2 hoogtepunten aanmaken in de thema's die je in een vorige oefening
'highlights/hoogtepunten' hebt gemaakt
Typ bovenaan bij de zoekfunctie 'Highlights' en vergrootglas
Kies een sjabloon met tekst die je leuk vind (kies eentje in een cirkel daar je
hoogtepunten/highlights ook in een cirkel staan
Kies Bewerken
Pas de achtergrondkleur aan
Pas de tekst aan (lettertype, lettergrootte, letterkleur, tusssenruimte)
Maak een kopie van deze highlight
In de Tweede highlight verwijder je de tekst en plaats je een illustratie naar keuze
in de plaats
Bewaar beide posts via 'opslaan als' - 'downloaden'
En sluit Canva af
Ga naar je instagram
Klik op je reeds gemaakte hoogtepunten en plaats je nieuwe omslagfoto's

Oefening 2

STORYBEAT
Download de gratis app Storybeat en open de app
Selecteer een video (of bij foto's een reeks foto's als je een slightshow wil maken)
Kies een muzieknummer of een geluideffect
Plaats een stukje tekst en verander het lettertype hiervan
Voeg een sticker toe
Bewaar (kijk naar de advertentie om gratis te kunnen downloaden)
Upload je foto slightshow of video naar jouw stories
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