7 APLIKACJI
PRZYDATNYCH DLA KONTA
FIRMOWEGO NA IG
Ola Foryś | @wild.rocks

Cześć!
Jeśli jeszcze się nie znamy,
to pozwól, że się przedstawię.
Nazywam się Ola Foryś i
prowadzę na Instagramie
konto @wild.rocks.
Uczę, jak przyciągać na
Instagramie nowych
obserwujących i zatrzymać
ich na dłużej. Swoją wiedzą
dzielę się na blogu
wildrocks.pl, na kanale
YouTube oraz publikując
na moim koncie tzw. Korki

Przygotowałam dla Ciebie

z Insta.

krótkie zestawienie kilku
aplikacji, które mogą się okazać

Jestem też autorką serii

przydatne w Twojej codziennej

kultowych e-booków

pracy na Instagramie.

Korki z Insta oraz kursu
Insta Metamorfoza.

Przydatne aplikacje dla
kont firmowych na IG
Czy są jakieś aplikacje, które
mogą ułatwić naszą pracę na
Instagramie? Oczywiście!

Ola Foryś | @wild.rocks

Starałam się ograniczyć do
niezbędnego minimum, które
może przyśpieszyć Twoją pracę
i zaoszczędzić trochę czasu.
Wszystkie aplikacje są dostępne
zarówno na telefony
z Androidem, jak i na iPhone’y.
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Zdjęcia i grafiki na IG
Canva

Canva to kapitalny program
graficzny do tworzenia
prostych grafik. Za jej
pomocą dodasz tekst na
zdjęciu, zrobisz grafikę czy
plansze na Insta Stories.
Co więcej – nie dość, że ma
bogaty zestaw szablonów
wewnątrz aplikacji, to
dodatkowo istnieje cały
rynek płatnych opcji.
Ważne: Z Canvy możesz
korzystać zarówno na
telefonie, jak
i w przeglądarce – wystarczy
zalogować się w aplikacji
tymi samymi danymi.

Ola Foryś | @wild.rocks
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Lightroom (mobile)
Świetne narzędzie do edycji zdjęć,
szczególnie jeśli robimy zdjęcia
telefonem.
Zachęcam Cię, by zdjęcia robić
bezpośrednio w aplikacji, w
formacie DNG (to takie jakby
photoshopowe RAW-y), co pozwoli
Ci na bardziej zaawansowaną
obróbkę.
Dodatkowo polecam wersję płatną
(na przykład w ramach planu dla
fotografów, w pakiecie
z Photoshopem), bo dzięki temu
możesz między innymi kopiować
konkretne ustawienia edycji
i przenosić je hurtowo na inne
zdjęcia, co niesamowicie podnosi
komfort pracy.

Ola Foryś | @wild.rocks
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Snapseed
Snapseed jest niesamowicie
rozbudowaną aplikacją.
Nie edytuję w nim na co dzień
swoich zdjęć (korzystam
z Lightrooma), ale doceniam
go za trzy świetne opcje:
·

selektywna obróbka

zdjęcia za pomocą pędzelka,
·

rozszerzanie zdjęcia

(przydatne, gdy kompozycja
nas pokona),
·

naprawianie – możliwość

usunięcia niechcianych
drobnych elementów na
zdjęciu.

Funkcja rozszerzania w działaniu
(tak, kierunek strzałki jest prawidłowy)

Ola Foryś | @wild.rocks
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Wideo (posty, Insta Stories, IGTV)
Mojo

Mojo to moja ulubiona aplikacja
do tworzenia kreatywnego
wideo.
Oczywiście nie musisz takich
superwideo publikować
codziennie. Jednak w takiej
aplikacji łatwo stworzyć fajne
wideo promocyjne, na które
potem możesz ustawić
reklamy na IG.
W planie płatnym masz też
możliwość zmiany formatu
wideo – dzięki czemu możesz
łatwo przygotować fajne
nagranie nie tylko na Insta
Stories, ale również w ramach
posta na IG albo na Facebooka.

Ola Foryś | @wild.rocks
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InShot

InShot to prawdziwy kombajn do
obróbki i montażu wideo
w telefonie.
Za pomocą aplikacji InShot
możesz dodać muzykę do wideo
(albo własny głos), wyciąć z filmu
te fragmenty, które Ci nie pasują,
przyspieszyć prędkość filmu
(superrozwiązanie przy
wszelkiego rodzaju tutorialach),
dodać dodatkowe napisy,
zmienić rozmiar filmiku albo
obrobić go za pomocą filtrów.
No po prostu kombajn.
Ja na przykład z powodzeniem
montuję w nim tutoriale, które
potem publikuję na Insta Stories
albo w IGTV.

Ola Foryś | @wild.rocks
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GIPHY

Jeśli jeden obraz jest wart
tysiąc słów, to nie wiem, ile jest
wart dobry gif (ale z pewnością
dużo).
Za pomocą aplikacji GIPHY
możesz urozmaicić
swoje Stories gifami
z Przyjaciół, Big Bang Theory
lub innych ulubionych
seriali czy kultowych filmów.
Gify możesz udostępniać
bezpośrednio z aplikacji na
swoim Stories bądź kopiować
je i wklejać niczym obrazki.

Ola Foryś | @wild.rocks
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Planowanie postów
Preview
Aplikacja, dzięki której z łatwością
zaplanujesz siatkę zdjęć na
Instagramie. Dzięki funkcji
drag&drop możesz wygodnie
zmienić pozycję zdjęcia i testować
różne warianty ustawienia siatki
(oczywiście możesz zmieniać
pozycję tylko tych zdjęć, które
dopiero planujesz opublikować –
aplikacja nie ma wpływu na już
opublikowane zdjęcia).
Preview oferuje możliwość
zalogowania się do Instagrama
w celu odtworzenia feedu, ale
sugerowałabym raczej wgranie
kilku ostatnich zdjęć i ustawienia
ich w takiej kolejności, w jakiej były
publikowane na Insta. Im mniej
aplikacji ma dostęp do Twojego
konta, tym lepiej.

Ola Foryś | @wild.rocks
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Korki z Insta | #2 Pierwsze wrażenie na Instagramie

Zakończenie
Mam nadzieję, że ta lista aplikacji
będzie dla Ciebie przydatna
i przyśpieszy Twoją pracę na
Twoim biznesowym koncie na IG.
__________
Ten materiał to fragment
e-booka „Korki z Insta: Instagram
dla biznesu”. I powiem Ci, że ten
e-book to moje oczko w głowie.
Tworzyłam go będąc cały czas w
bliskim kontakcie z moją
społecznością. Dlatego wiem, że
odpowiada na realne problemy
i wyzwania, które stoją przed
przedsiębiorcami na Instagramie.
Jeśli więc głowisz się jak
skutecznie wykorzystywać IG
do promowania Twoich usług
i produktów - to ten e-book jest
dla Ciebie.
Więcej informacji o e-booku
znajdziesz tutaj.
Ola Foryś | @wild.rocks
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Masz apetyt na więcej?
Sięgnij po e-booka
„Korki z Insta: Instagram
dla biznesu”

Ten e-book jest dla Ciebie, jeśli:
chcesz dotrzeć do większej liczby
potencjalnych klientów,
zależy Ci na skutecznej promocji
produktów i usług w tym kanale,
pragniesz tworzyć treści, które będą
wspierać Twój biznes na IG,
nie wiesz, jak pokazywać na IG swoje
produkty i usługi.

Czego (między innymi) dowiesz się z e-booka?
jak dotrzeć do nowych
klientów na Instagramie,
jak pokazywać produkty, usługi czy
produkty elektroniczne,
jak legalnie zorganizować konkurs na Insta,
jak podglądać konkurencję na Instagramie
(tak żeby nie wypatrzeć oczu).

SPRAWDŹ SKLEP.WILDROCKS.PL

