
Dodatek   
Lista sprzętu i softu do robienia 

live, webinarów i wideo



Co powinieneś mieć, żeby zacząć 



Platforma do prowadzenia Webinarów lub tylko Facebook 
Mikrofon zewnętrzny ( nie w laptopie) 
Kamera internetowa zewnętrzna 
Słuchawki i/lub zestaw headset = słuchawki z mikrofonem 
Oświetlenie dodatkowe i akcesoria do korekcji światła 
Dodatkowy podgląd transmisji  
Dodatkowa Kamera cyfrowa lub aparat cyfrowy - koniecznie z możliwością podłączenia mikrofonu lub 

smartfon 
Statyw foto/wideo



Platformy Webinarowe i do live 



Na początek jedno z tych :  
Getresponse  
Clickmeeting



Mikrofon

krawatowy do ubrania

stojący (USB)

od 60 zł 

od 350 zł 



Na początek  
Wystarczy mikrofon krawatowy  

BOYA BY-M1 
Za 60 zł  

Podłącza się do wszystkiego :)



Kamera
Logitech C920 lub 

wyższe modele C9xxx (od ok 290 zł)



Na początek  
Wystarczy kamera Logitech C920 i 

smartfon :)



Słuchawki

Zestaw „headset” 
lub ostatecznie słuchawki i mikrofon od smartfona



Oświetlenie

min 2 szt. LED 
Min 2 szt. „soft boxy” 50m x 70cm

z oprawkami na 4 żarówki

YONGNUO VIDEO LED LIGHT

opcjonalnie tło fotograficzne



Oświetlenie - podstawowy schemat oświetlenia portretowego

opcjonalna lampa- tył z góry

lampa główna 1

lampa główna 2

opcjonalne tło



Na początek  
Wystarczą 2 szt softbox-ów na 

żarówkach 



Podgląd



Na początek  
Wystarczy smartfon 

( wyślij do siebie zaproszenie na swój webinar i połącz się 
ze smartfona 

Ważne: 
Musisz wykorzystać inny mail niz ten, którym logujesz się 
jako prezenter do pokoju webinarowego. Inaczej program 

zwariuje 



Opcje z wykorzystaniem aparatów 
foto



opcja 1 Lustrzanka cyfrowa
np. Nikon D5100 lub inna, ale koniecznie z obrotowym ekranem

+ obrotowy ekran  
- 20 minut zapisu non stop



opcja 2 . Tzw”bezlusterkowiec”
np. Sony, Lumix, Fuji,Olympus

WAŻNE  
+ obrotowy ekran  
+wymienna optyka 
+ wejście mikrofonowe



Software
Nagrywanie i montaż PC- Camtasia, MAC- ScreenFLOW /iMovie, 

Screencast-o-Matic

Screencasty  obraz z pulpitu komputera i 
prezentacje Screencast-o-Matic

Audio - nagrywanie /montaż Audacity, Hindenburg, Garageband odApple

Podgląd przez wifii w komp. dla tylnej 
kamery smartfona Reflector ( PC/MAC

Obrazki, grafiki Canva, Snappa, Photoshop

Warto zaglądać na: envanto.com

Miejsce na pliki wideo 
Youtube, VIMEO , Dropbox, Googledrive - jeżeli Twoje filmy 

mają być dostepne na jakiś strona www i chcesz jes 
zabeapiaczać -polecam Vimeo PRO

http://envanto.com

