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Wyzwanie 
- zacznij nagrywać stories!



Po co to wszystko?
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Kim jestem?
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         Na samym początku chciałabym zaznaczyć, że nie zamierzam kreować się na żadnego guru
Instagrama, a po skończonym wyzwaniu nie zaproponuję Ci żadnego kursu (nie, żebym miała coś
przeciwko - sama kilka kursów i e-booków zakupiłam :)). Organizuję to wyzwanie prawdopodobnie   
 z tego samego powodu, z którego Ty do niego dołączasz - by nauczyć się nagrywać Instastories.
Swoje konto prowadzę z przerwami już niemal 3 lata, a mówienie do kamery wciąż bywa elementem
stopującym mnie w codziennych działaniach. Znasz to uczucie? Czas się go pozbyć! Nie od dziś
wiadomo, że trening czyni mistrza - liczę więc na to, że po wyzwaniu zwyczajnie będzie łatwiej. 

Bardzo często biorę udział w wyzwaniach polegających na robieniu i publikowaniu zdjęć na
Instagramie, i widzę ogromną wartość takich przedsięwzięć. To nie tylko ogromna porcja inspiracji     
i wsparcia między uczestnikami, ale przede wszystkim motywacja do działania! Dlaczego więc nie
przenieść tego na Instagram Stories? Być może właśnie tego potrzebujemy by ruszyć z miejsca!

No i na koniec - właśnie rozpoczęłam roczny "urlop" macierzyński i bardzo ciężko jest przewidzieć,
jak rynek pracy (i firma, w której pracuję) będzie wyglądał za rok. Taka umiejętność może być bardzo
przydatna, tym bardziej, że zawodowo zajmuję się rekrutacją i szkoleniem pracowników :)

A Ty, dlaczego chcesz wziąć udział w wyzwaniu? Zapisz sobie swoje 3 powody - niech motywują
Cię do działania! To jak, dołączasz?

Skoro kwestię "dlaczego?" mamy już załatwioną, czas się przedstawić! 

Mam na imię Magda i prowadzę konto @nie.wielkie.rzeczy na
Instagramie, a także bloga niewielkierzeczy.pl. Swoją internetową
przygodę rozpoczęłam 3 lata temu, a poruszane przeze mnie tematy
zmieniały się wraz z kolejnymi etapami mojego życia (było planowanie
ślubu i wesela, potem życie "po", a teraz także ciąża i macierzyństwo).
Nigdy nie patrzyłam na siebie jak na blogerkę. Jestem po prostu kimś,
kto uwielbia pisać i robić zdjęcia, więc od czasu do czasu coś
publikuje.

Jednak czas spędzany z synem sprawił, że oczyściłam trochę głowę     
i odnalazłam w sobie potrzebę działania. Mam całe mnóstwo nowych
pomysłów! Kto wie, może za rok ten opis będzie wyglądał już zupełnie
inaczej?



Na czym będzie polegało to wyzwanie?
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Najlepszą formą nauki jest praktyka, a nie da się nauczyć mówienia na stories inaczej, jak po prostu
je nagrywając! Przez 2 tygodnie będziemy więc codziennie tworzyć i publikować po kilka kafelków.
Ile - to już zależy tylko od Ciebie. A ponieważ czasami ciężko jest wziąć telefon do ręki i po prostu
zacząć mówić, przygotowałam listę tematów na każdy dzień. Pomogą one nie tylko ruszyć z miejsca,
ale też pobudzą naszą kreatywność. Celowo wybrałam hasła lekkie i przyjemne. Baw się, próbuj
nowych rzeczy, ucz się! To doskonały czas właśnie na próbowanie i popełnianie błędów.

Pamiętaj, że możesz spokojnie przygotować część materiału wcześniej. Potraktuj to wyzwanie
bardzo na luzie: możesz brać udział we wszystkich dniach, możesz tylko w części. A ponieważ już
nie da się wyszukiwać relacji po #, na moim profilu codziennie pojawi się post pod którym możesz
dać znać, że danego dnia dołączasz do zabawy! Zachęć innych do obejrzenia tego, co publikujesz -       
i koniecznie zerknij też do nich! To, co najbardziej lubię w takich wyzwaniach to właśnie wzajemne
wsparcie. Oczywiście zapraszam też do siebie :)

Poniedziałek, 16.08

Wtorek, 17.08

Środa, 18.08

Czwartek, 19.08

Piątek, 20.08

Sobota, 21.08

Niedziela, 22.08

Poniedziałek, 23.08

Wtorek, 24.08

Środa, 25.08

Czwartek, 26.08

Piątek, 27.08

Sobota, 28.08

Niedziela, 29.08

I tydzień II tydzień

Przedstaw się!

Dzień Ludzi
Pozytywnie Zakręconych

Wakacje, zostańcie!

Dbanie o siebie

Wspierajmy się :)

Idealny wieczór

Co sprawia mi radość?

Ale najpierw... kawa!

Coś, co lubię

5 faktów o mnie

Moja kuchnia

Sposób na relaks

Sesja Q&A

Podsumowanie

A w piątki poprzedzające oba tygodnie każda osoba zapisana na listę dostanie
od mnie maila z podpowiedziami, jak można te tematy ugryźć!



Co nas może powstrzymywać przed nagrywaniem?
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Codziennie? Nie dam rady!

Kto by chciał tego wszystkiego słuchać? 

A jak powiem coś głupiego?

Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził.

Nie umiem w ładne relacje - moje wydają się takie toporne. 

        Planując to wyzwanie zastanowiłam się i spisałam wszystkie argumenty / wymówki, które
zazwyczaj pojawiają się w mojej głowie. W końcu tyle razy planowałam rozpoczęcie regularnych
publikacji! Następnie na spokojnie, starając się oddzielić emocje (głównie strach przed porażką),
postanowiłam na nie odpowiedzieć. Poniższe rady kieruję więc w równym stopniu do siebie!

To spróbuj co drugi dzień. Czasami nastawienie to naprawdę połowa sukcesu. Poza tym - nikt nie
powiedział, że w czasie lepszego dnia nie możesz nagrać czegoś na dwa dni, i potem to tylko
opublikować. Tematy są podane z wyprzedzeniem, więc wszystko jest do zrobienia!

To jest ta wątpliwość, na którą odpowiedź może być tylko jedna: jeśli nie spróbujesz, to się nie
dowiesz. Ludzie mają różne gusta i potrzeby, więc istnieje duża szansa, że w któreś trafisz. Musisz
tylko spróbować do nich trafić :)

To skasujesz kafelek, poczekasz aż wygaśnie po 24 h lub zwyczajnie przeprosisz. Nie myli się tylko
ten, co nic nie robi - a przecież to właśnie chcemy zmienić!

Znasz to powiedzenie? Pamiętaj, że niezależnie od publikowanych przez Ciebie treści znajdą się
zarówno ich zwolennicy, jak i przeciwnicy. Wielu twórców jest regularnie krytykowanych: jedni za to,
że pokazują zbyt idealny świat (bo mają porządek), inni za widok prania w tle, jeszcze inni za
fryzurę/ ubiór / zachowanie / poglądy - zawsze znajdzie się coś, do czego można się przyczepić.

Nie od razu Rzym zbudowano, każdy kiedyś zaczynał i musiał się wszystkiego nauczyć. Dlatego to
wyzwanie to świetna okazja, by ćwiczyć nowe rzeczy. Tematy są podane, więc odchodzi kwestia
wymyślania tego, o czym można opowiedzieć. Pozostaje więc ogromne pole dla kreatywności by
zdecydować, w jaki sposób to przedstawić. Dla początkujących dodałam rozdział na temat
wbudowanych funkcji Instagrama - testuj i ucz się! Pomyślałam też o tych, którzy podstawy już znają
i potrzebują po prostu inspiracji: na końcu znajduje się lista kont, które z różnych powodów mają
bardzo ciekawe relacje. Zajrzyj do tych twórców - o ładnych relacjach wiedzą na pewno dużo więcej,
niż ja!



To się może przydać!
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      Jeśli dopiero zaczynasz myśleć o nagrywaniu i nie masz jeszcze doświadczenia z używaniem
wbudowanych narzędzi Instagrama, ta mała podpowiedź na pewno Ci się przyda! Otóż aplikacja ma
kilka ciekawych opcji, które mogą urozmaicić Twoje stories. 

Znajdziesz je klikając w tę ikonkę.

Wyświetli się lista, z której możesz wybrać
interesującą Cię naklejkę.

www.niewielkierzeczy.pl
IG: @nie.wielkie.rzeczy

Hashtag - jeżeli nawiązujesz do akcji / tematu, które mają swój #, możesz dodać go w relacji. Po  
 kliknięciu Twój odbiorca będzie mógł zobaczyć powiązane zdjęcia (niestety nie relacje). 

Wzmianka - zdarza się, że chcesz kogoś oznaczyć (bo pojawia się na nagraniu lub chcesz
nawiązać do tego, co powiedział) - użyj tego znacznika, a ta osoba otrzyma powiadomienie.
Możesz użyć po prostu @ (tylko wtedy nie pojawiają się podpowiedzi). 

Lokalizacja - chcesz dać znać, gdzie dokładnie jesteś? Użyj lokalizacji :)
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 Pytania - Dzięki tej naklejce możesz zadać pytanie
wszystkim, którzy obejrzą relację (lub zachęcić ich do
zadawania pytań Tobie). Każdą wiadomość możesz
później łatwo udostępnić i się do niej odnieść (lub
odpowiedzieć na pytanie). Super opcja, by dać się
lepiej poznać!

www.niewielkierzeczy.pl
IG: @nie.wielkie.rzeczy

 Gify - chyba każdy, kto relacjonuje cokolwiek na Instagramie, od
czasu do czasu używa gifów. Biblioteka jest tak obszerna, że
znajdziesz w niej obrazki na każdy temat - możesz wpisać
interesujący Cię temat zarówno po angielsku, jak i po polsku. 
 Można bardzo fajnie nawiązać do jakiegoś elementu naszej
wypowiedzi, dodać odrobinę ruchu (jeśli np. dodajemy samo
zdjęcie) lub nawet podkreślić żart bądź ironię. 
Są gify bardzo kolorowe, krzykliwe, ale są też bardziej delikatne -
każdy znajdzie coś dla siebie. Wielu twórców dodaje swoje własne
elementy - wystarczy wtedy wpisać nazwę konta w wyszukiwarce    
 i wybrać to co nas interesuje.

 Odliczanie - planujesz jakieś wydarzenie lub
publikację? A może bierzesz udział w czymś, co
może zainteresować także Twoich odbiorców? 
Naklejka nie tylko odlicza czas do określonego przez
Ciebie momentu, ale jest też świetnym narzędziem
dla osób czekających razem z Tobą! Każdy może
sobie na jej podstawie ustawić przypomnienie, które
pojawi się wraz z dojściem licznika do 0 :)
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Na Instagramie chodzi przede wszystkim o relacje. O to, by zaciekawić swoich obserwatorów
na tyle, by chcieli angażować się w prezentowane przez nas treści. Powyższe naklejki można
wykorzystywać na wiele sposobów. 

Skala - świetne do pytań typu "Jak bardzo coś Ci się podoba", "Jak bardzo chciałbyś wziąć w
czymś udział" albo inne dające odpowiedź możliwe do umieszczenia na skali. 

Pytanie - wszelkie pytania, do których dajemy 2 opcje do wyboru. Nie zawsze musi to być
TAK/NIE, równie dobrze można zapytać czy ktoś woli pizzę czy lody. Dodatkowo każdy, kto
kliknie w dowolną odpowiedź zobaczy, jak procentowo się one rozkładają. 

Quiz - jeżeli masz pytanie, na które może być więcej odpowiedzi niż 2, możesz wybrać tę
naklejkę. W tym wypadku tylko Ty poznasz wyniki ankiety. Możesz zorganizować mini quiz na
jakiś temat, ale możesz również zapytać innych o zdanie (np. jaki film obejrzeć i zrecenzować
wieczorem). Jedyne ograniczenie dla tej drugiej opcji jest takie, że zawsze musisz wybrać
"poprawną" odpowiedź - ale nie sądzę, aby był to problem dla kogokolwiek. 

www.niewielkierzeczy.pl
IG: @nie.wielkie.rzeczy

 Ikonka aparatu bądź kart - do relacji tworzonej w
aplikacji można dodać zdjęcie - zarówno robione na
bieżąco aparatem (ikonka aparatu / wtedy wygląda
ono tak, jak moje selfie po lewej), ale także wybrane
z pamięci telefonu (ikonka kart). 
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Naklejki to jedno, jednak możesz także urozmaicić swoje relacje korzystając
z wbudowanych filtrów. Obecnie wybór jest ogromny - od takich zabawnych,
jak zwierzęce uszy czy zmiana rysów twarzy na jakąś postać z bajki, przez
delikatną zmianę koloru nagrania czy dodanie makijażu, po totalnie
odjechane - jak wrzucenie naszej twarzy np. do teledysku Shakiry czy Nicky
Minaj. 

www.niewielkierzeczy.pl
IG: @nie.wielkie.rzeczy

Galeria efektów, które możemy użyć na
stories, dostępna jest po kliknięciu w
ikonkę lupki z plusem. Wystarczy
"przesunąć" wbudowane już filtry w lewo.

W galerii można przeglądać wszystkie
efekty lub skorzystać z wyszukiwarki
(jeżeli zależy nam na jakimś konkretnym). 



Na koniec - porcja inspiracji!
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@nataliaostory - Natalia uczy, jak nagrywać kreatywne filmy, jak z codzienności "wyciągnąć" to,
co najciekawsze i zainteresować tym odbiorców. Nawet z jej darmowych treści można się
naprawdę dużo nauczyć - sama nagrałam kilka wideo korzystając z jej wskazówek. Bardzo
otwarcie opowiada o swoim doświadczeniu, o tym jak można współpracować z firmami poprzez
nagrywanie wideo i pokazuje rożne sztuczki, by filmiki były ciekawe i dynamiczne. 
@poems.wonderland - jedne z najpiękniejszych stories na Instagramie! Filmy, grafiki i zdjęcia są
idealnie dopasowane i wyglądają pięknie. Relacje Oli z podróży sprawiają, że od razu wpisujesz
daną lokalizację na swoją listę "do odwiedzenia". Nawet, jeśli to miejsce wydawało Ci się
wcześniej totalnie nieinteresujące. Bajka!
@wild.rocks - Ola uczy, jak zadbać o swoje konto by było piękne, czytelne i zachęcało do
częstego odwiedzania. Sama mam jej Korki z Insta, ale bardzo dużo nauczyłam się także z
darmowych treści. Polecam, szczególnie w kontekście naszego wyzwania, mini poradnik Insta
story Tips & Tricks - znajdziesz tam kilka naprawdę cennych wskazówek! Oglądając jej relacje
od razu widać, że zna się na rzeczy - warto więc poszukać u niej inspiracji!
@crazytravelbag - profil, na który trafiłam dopiero niedawno. Kamila opowiada o USA, a podróż
tam od dawna jest moim wielkim marzeniem! Możemy zobaczyć bardzo ciekawe i dopracowane
stories, które wzajemnie się uzupełniają i pokazują nam Stany z różnych perspektyw. Ja jestem
totalnie oczarowana zarówno tematyką, jak i sposobem jej przedstawienia. Super!
@matajapl - i na koniec Alicja, która mimo braku "mówionych" relacji i kolorowych animacji,
potrafi niesamowicie zainteresować swoim tematem. Otwarcie i na luzie porusza tematy
związane z macierzyństwem, obnaża nierealne oczekiwania społeczeństwa wobec matek a
także przeciwstawia się stereotypom. I chociaż jej treści nie mają takich walorów wizualnych, jak
wyżej wymienione konta, merytorycznie to petarda! I dowód na to, że to co dobre, zawsze się
obroni.

Jeżeli doskonale znasz narzędzia, które daje aplikacja - a mimo to czujesz, że brakuje Ci pomysłu
na ciekawe przedstawienie tematu, dla Ciebie też coś mam! Poniżej znajdziesz listę kont, które
obserwuję, a ich właścicielki podziwiam między innymi za bardzo ciekawie prowadzone relacje. 

Teraz nie ma już żadnych wymówek, do roboty! :)

https://www.instagram.com/nataliaostory/?hl=pl
https://www.instagram.com/poems.wonderland/?hl=pl
https://www.instagram.com/wild.rocks/?hl=pl
https://www.instagram.com/crazytravelbag/?hl=pl
https://www.instagram.com/matajapl/?hl=pl

