
Tasks : Podcastowa checklista
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Hejka, 
Krótka checklista do nagrania podcastu: 
1) Nagrywamy via Skype 
2) Dobry internet - by nie przerywało 
3) Słuchawki z mikrofonem - by nie było pogłosu 
4) Wyciszony telefon - by nic nie przeszkadzało 
5) Pomieszczenie bez działającej klimy, echa i odgłosów - by jakość była jak najlepsza

Pytanie: czy masz opcję by nagrywać również audio po swojej stronie? Jeśli nie to nic nie
szkodzi ale fajnie by było, bo Skype jednak psuje jakość.

Damy radę?
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kim jest mój gość
pytania które mógłbym mu zadać
trudno dostępne ciekawostki o nim
jakie materiały powinienem obejrzeć o nim
znajomi gościa, których mógłbym podpytać o pytania/ciekawostki o nim
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Przygotuj odpowiednio sprzęt i pomieszczenie, w którym będziesz nagrywać.
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link do notatek do odcinka
informacja o bonusie do odcinka
CtA
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Stworzyć nowy katalog dla podcastu (skopiować draft)

Umówić się na wywiad (uzgodnić datę, wysłać wymagania)
 1U

Zrobić research do odcinka i wysłać zagadnienia
 1U

Przygotować dokładny scenariusz podcastu

Nagrać podcast
 1U

Dograć intro i outro (jeśli to wywiad)?
 1U

Montaż podcastu i autoryzacja
 1U
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Check all 0 / 4 (0%)

Skład audio

Montaż bonusu

Dodać metadane do mp3

Wysłać podcast do autoryzacji
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Tytuł blogposta

KnM #XX - Tytuł

Treść blogposta

LEAD

INTRO

FORMULARZ ZAPISU NA BONUS

Keywords

słowa kluczowe

Slug

/tresc-slug

Tytuł do SEO

60 znaków do wykorzystania

Opis do SEO

160 znaków do wykorzystania

10 minutes ago

Check all 0 / 4 (0%)

tytuł odcinka

lead

Intro

dodatki?

Napisać tytuł, intro i rzeczy do SEO
 2U
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okładka do blogposta
okładka dla Facebooka i innych
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Dodać transkrypt!
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Zamówić transkrypt

Zrobić draft wpisu / notatki do podcastu

Zdobyć zdjęcie do blogposta

Przygotować materiały graficzne do blogposta
 1U

Wrzucić mp3 na serwer

Przygotować finalny wpis na Wordpressie
 1U

Opublikować blogpost

Napisać treść mailingu / wysłać

Marketing po premierze
 1U
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Check all 0 / 8 (0%)

facebook

linkedin

google+

instagram

Instastory

story w innych aplikacjach

twitter

ustawić wpisy w social media na kolejne dni
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Dodać cross-linkowanie w starszych materiałach

Uporządkować folder z podcastem i zarchiwizować go


