
ZAPOCZĄTKUJ JAKĄŚ SERIĘ 

Tworząc serię LIVE ułatwiasz sobie trochę
zadanie ponieważ seria  określa już z góry
jakie tematy pojawia się na Twoich live.  

 
Seria może być przeprowadzana w jakiś
określony dzień tygodnia i może również
przeplatać się z innymi tematami nie

związanymi z serią. 
 

Dobrze jest określić oprócz dnia tygodnia
również godzinę w jakiej będziesz

nadawać by osoby zainteresowane mogły
ogladać w czasie rzeczywistym. Powstaje
wtedy fajna relacja a nawet nawiązuja sie

pierwsze rozmowy. Seria która jest
robiona w ookreslonym z góry czasie
zbiera za zwyczaj więcej komentarzy

ponieważ trafiaja na nie osoby
zainteresowane   

 
 Warto abyś wyznaczył/a sobie konkretny

dzień na  serie. W ten sposób
przyzwyczajasz odbiorcę do

powtarzalności A to działa w ten sposób
że Twoi fani zaczynają przyzwyczajać się i
oglądać Twoją serię jak serial w telewizji.

Jest to sposób który powoduje że
odbiorcy zainteresowani  tematyka serii

wracają na Twoje live.  
A oto właśnie chodzi. 

Tworzysz ciągłość w zaangażowani 
Wzbudzasz zainteresowanie 
Budujesz relacje na dłuży okres 

#24
30 POMYSŁÓW NA FB LIVE



ZAPOCZĄTKUJ JAKĄŚ SERIĘ 

Zrób swoje NOTATKI !!!
#1 Pomyśl !  
Jakie serie o okreslonym temacie mozesz 
przeprowadzić? Tematyka może być naprawdę różna. 
Możesz wybrać serie o ksiązkach, filmach 
zainteresowaniach, pasjach, biznesie ...    

#2 Zastanów sie nad terminem i czasem w jakim 
będziesz organizował swoje live. Powiadom w postai 
posta lub innego rodzaju informacji swoich odbiorców 
o serii Live jaką bedziesz przeprowadzał 

#3 Poszczególna serie podziel sobie na pojedyncze tematy. 
Zrób to w postaci list np krótka seria 
7 tematów, lub długa 30 tematow. Następnie rozpisz sobie 
po kolei kazdy temat w postaci notatek które wykorzystasz 
do przeprowadzenia serii 
 



PRZYKŁADY TEMATÓW LIVE

Rozpocznij LIVE

LIVE POWINIEN BYĆ PRZEPROWADZANY SYSTEMATYCZNIE

SERIA :  O BIZNESIE - ZAA KULIS

SERIA: O KRESKÓWKACH Z MORAŁEM NA KOŃCU

SERIA : O ZABAWNYCH  FILMACH

SERIA: O ZDROWIU - JAK UTRZYMAĆ MŁODOŚĆ

SERIA : NAJLEPSZE MOJE KSIĄŻKI

https://www.facebook.com/groups/2344430372250789/
https://www.facebook.com/groups/2344430372250789/

