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Jak zrobić webinar otwarty na facebooku 
i zamknięty na własnym www?

www.italianamarketing.pl

Jeszcze raz dziękuję za zapis!
Nazywam się Justyna Stańska... 

...i w tym krótkim  poradniku krok po kroku 

chcę Ci pomóc skonfigurować swój pierwszy 

webinar. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz 

się na webinar otwarty na facebooku, czy 

zamknięty na stronie www, pokażę Ci jak 

skonfigurować wszystkie opcje. Nie musisz 

instalować dodatkowych programów - jeśli nie 

lubisz i nie chcesz się tego uczyć.  

Nie czekaj, tylko od razu przejrzyj 

ten poradnik i ZACZNIJ budować swoją listę 
e-mail i zaangażowanie poprzez webinary. 

Zacznij 
natychmiast:

Wykorzystywać live do 

budowy zaangażowania 

1

Prowadzić webinary za 

darmo przy użyciu 

bezpłatnych narzędzi 

2

Budować pozycję 

eksperta w swojej 

dziedzinie 

3
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Chcesz wykonać swoją pierwszą transmisję live?

Świetnie, nie potrzebujesz do tego drogich narzędzi.
Przed rozpoczęciem musisz jednak wykonać kilka kroków.

1. Zdecyduj się na typ transmisji
Możesz zrobić otwarty webinar na facebooku lub zamknięty na własnym www 
za pomocą youtube. Zarówno do jednego i do drugiego nie potrzebujesz 

dodatkowych narzędzi nawet, jeśli wyświetlasz prezentację (są wbudowane dodatkowych narzędzi nawet, jeśli wyświetlasz prezentację (są wbudowane 

rozwiązania na facebooku oraz Google Hangouts na youtube). 

Jeśli chcesz zaplanować transmisję na facebooku, skorzystaj z darmowego OBS.
https://obsproject.com/download

Czat na zamkniętym webinarze osadzisz bezpośrednio z youtube (na kolejnych 

stronach instrukcja) lub za pomocą darmowego ChatWING.

https://chatwing.com/

2. Zaplanuj zapisy i automatyzację e-mail2. Zaplanuj zapisy i automatyzację e-mail
Nawet jeśli planujesz webinar otwarty na facebooku, warto wykorzystać tę okazję

do budowy listy e-mail. Ludzie mogą zapisać się np. po pobranie wyświetlanych

slajdów lub dodatkowe materiały.

Darmowe strony lądowania i automatyzacje zrobisz poniżej (link afiliacyjny). 

Pamiętaj, żeby później odpowiednio wypromować webinar (na niezapowiedzianych 

jest mniej osób!)

https://www.mailerlite.com/pl/invite/e1a311a1bb785https://www.mailerlite.com/pl/invite/e1a311a1bb785

2. Potem kliknij “obejrzyj na stronie odtwarzania filmu” (prawy dolny róg)
Kliknij udostępnij - umieść.

Skopiuj i wklej kod na swojej stronie, na której będzie transmisja.
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3. Przygotuj się merytorycznie
Zaplanuj, co powiesz, lub - jeśli skorzystasz z google hangouts lub OBS  i zamierzasz

wyświetlać slajdy - przygotuj je.

(piękne szablony prezentacji możesz pobrać za parę dolarów poniżej)

https://graphicriver.net/ 

4. Sprawdź przed “live”, czy wszystko działa
Przetestuj mikrofon i obraz.Przetestuj mikrofon i obraz.

Pamiętaj, że ważniejszy jest dźwięk, ludzie są w stanie wybaczyć słabą jakość kamery.

Moja kamera:
LOGITECH WEBCAM C310 (ok. 180 zł, link afiliacyjny)

https://www.ceneo.pl/8440228#crid=161896&pid=7271 

Moje światło:
żarówka biała duża

Mój mikrofon:Mój mikrofon:
chiński ;) + adapter USB

 MK - F200FL Studio Microphone

5. Naciśnij “live”... i nawiązuj interakcje!

Poniżej znajdziesz instrukcje krok po kroku 
jak ustawić webinar zamknięty i otwarty.
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A) webinar “otwarty” na facebooku
To najprostsza opcja - wystarczy Ci nawet telefon lub laptop. Wtedy jednak nie masz 

możliwości zaplanowania transmisji.

Nie potrzebujesz slajdów! Ale jeśli chcesz, możesz je dodać w obu opcjach.

1. Kliknij przycisk “GO LIVE” tam, gdzie chcesz zrobić transmisję

2. Wybierz opcję (bezpośrednio lub przez zewnętrzne narzędzie, np. OBS)

3. Jeśli robisz transmisję “od razu”, z kamery, 3. Jeśli robisz transmisję “od razu”, z kamery, 
również możesz podzielić się 
ekranem (nie masz jednak takich widoków)
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A) webinar “otwarty” na facebooku
To najprostsza opcja - wystarczy Ci nawet telefon lub laptop. Wtedy jednak nie masz 

możliwości zaplanowania transmisji.

Nie potrzebujesz slajdów! Ale jeśli chcesz, możesz je dodać w obu opcjach.

4. Jeśli chcesz podłączyć OBS, najpierw go pobierz (link na pierwszej stronie)

5. Przejdź w tryb studia 
i ustaw 2 sceny, i ustaw 2 sceny, 
oraz źródła obrazu: 
- urządzenie do 
przechwytania wideo 
- przechwytywanie okna 
(jeśli logo, to obraz)
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A) webinar “otwarty” na facebooku
To najprostsza opcja - wystarczy Ci nawet telefon i laptop. Wtedy jednak nie masz 

możliwości zaplanowania transmisji.

Nie potrzebujesz slajdów! Ale jeśli chcesz, możesz je dodać w obu opcjach.

6. Następnie skopiuj klucz strumienia (zaznaczony na poprzedniej stronie) 
i wklej go w ustawienia OBS

7. Korzystając z OBS możesz zaplanować transmisję7. Korzystając z OBS możesz zaplanować transmisję

            8. ...oraz następnie pobrać do niej link 
                                                           i wysłać np. w newsletterze

2. Potem kliknij “obejrzyj na stronie odtwarzania filmu” (prawy dolny róg)
Kliknij udostępnij - umieść.

Skopiuj i wklej kod na swojej stronie, na której będzie transmisja.
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B) webinar “zamknięty” na własnej stronie
Jest bardziej ekskluzywny, lepiej buduje listę e-mail

Potrzebujesz do tego youtube (Google Hangouts albo OBS, w obu opcjach wyświetlasz

slajdy)

1. Zaplanuj transmisję live na youtube korzystając z OBS
W prawym górnym rogu kliknij swoje logo, a następnie “studio twórców”.

Po lewej pojawi się panel, w którym kliknij “transmisja na żywo”.Po lewej pojawi się panel, w którym kliknij “transmisja na żywo”.

Możesz zaplanować transmisję za pomocą OBS i pobrać kod:

2. Potem kliknij “obejrzyj na stronie odtwarzania filmu” (prawy dolny róg)
Kliknij udostępnij - umieść.

Skopiuj i wklej kod na swojej stronie, na której będzie transmisja.
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B) webinar “zamknięty” na własnej stronie
Jest bardziej ekskluzywny, lepiej buduje listę e-mail

Potrzebujesz do tego youtube (Google Hangouts albo OBS, w obu opcjach wyświetlasz

slajdy)

3. Osadź czat z youtube lub za pomocą chatwing

Link do chatwing masz na pierwszej stronie.

Kod do wklejenia czatu z youtube wygląda następująco.Kod do wklejenia czatu z youtube wygląda następująco.

Skąd wziąć ciąg znaków? Na poprzedniej stronie, w prawym dolnym rogu, gdzie

masz przycisk udostępnij - skopiuj je z linka.

Nazwę domeny wpisz bez www.

<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="400" 

src="https://www.youtube.com/live_chat?v=uj78I3Ui5988M8&amp;embed_domain=
ADRES_TWOJEJ_STRONY.PL" width="300"></iframe>

4. Jeśli korzystasz z Google Hangouts... nie potrzebujesz OBS4. Jeśli korzystasz z Google Hangouts... nie potrzebujesz OBS
W oknie “transmisja na żywo” kliknij “Wydarzenia - Nowe wydarzenie na żywo”. 

W sekcji podstawowe informacje zmień typ transmisji na “szybkie” - google hangouts

Również możesz zaplanować transmisję, osadzić ją na stronie i skorzystać z youtube

czata.

2. Potem kliknij “obejrzyj na stronie odtwarzania filmu” (prawy dolny róg)
Kliknij udostępnij - umieść.

Skopiuj i wklej kod na swojej stronie, na której będzie transmisja.


