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TT Kompetens är 
ett varumärke inom 
TT Nyhetsbyrån AB. 
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Snart kommer den globala internettrafiken att bestå av 80 procent video-material. Rörlig 

bild blir alltså framöver en mycket central del i företag, organisationer och myndigheters 

verksamhet. 

 

Och arbetsredskapet för videoproduktion håller du redan i handen! 

Med smartphone i handen går det att snabbt producera video med bra bildkvalitet. Men 

ska materialet vara intressant krävs också en genomtänkt struktur och bra ljud. Oavsett 

om inslagen ska publiceras på webben eller i sociala medier. 

 

TT Kompetens mycket populära utbildning är utformad som en workshop kring hur man 

producerar videoinslag med enbart mobilen. Tyngdpunkten ligger på hur videoinslag 

byggs upp med scener och klipp och inte minst hur ljud hanteras på ett bra sätt. Worksho-

pen går också igenom hur video redigeras på mobilen samt hur materialet kan publiceras 

på egen hemsida, You Tube eller liknande kanal. 

 

Workshopen vänder sig till alla som vill kunna producera bra video för webbplatser och för 

sociala medier. Under workshopen blandas teori med praktiska övningar. Målsättningen är 

attt alla deltagare ska kunna producera kortare videoinslag när kursdagen avslutas. 

 

Omfattning: Max 10 deltagare. Tekniska krav: iPhone eller iPad med samt möjlighet att 

ladda ner appar.  

 

Läs mer på www.ttkompetens.se 

Lär dig producera proffsig video  

med iPhone eller iPad 

TT Kompetens - ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån.  
info@ttkompetens.se             www.ttkompetens.se       Tel 076-12 96 700 

Utbildare:  

Martin Höglund från 

Gullers kommunikations-

byrå. Han har under över 

20 år varit reporter och 

fotograf på TT Nyhets-

byråns videoredaktion och 

är mycket erfaren utbildare. 

Kursdatum våren 2019: 

   

- 25 september 2019 

 

Eller som hus-

kurs... 

Kursen ges också som 

företagsanpassad utbild-

ning där vi skräddarsyr 

innehållet utifrån deltagar-

nas förkunskaper och orga-

nisationens behov. Kon-

takta oss så berättar vi mer. 

http://gantrack3.com/t/l/2092456/3_MzIyMDc5MDUxMQ==/
http://gantrack3.com/t/l/2092457/3_MzIyMDc5MDUxMQ==/

