Imagine-se após
sua publicação
Um cronograma detalhado para
visualizar a criação do curso

Explore o
seu tema

Planeje o conteúdo
do curso

Prepare suas
ferramentas de gravação

Grave seu
curso

Tudo começa com uma ideia: o que você
sabe. Depois, refina seu tema com nossa
ferramenta Marketplace Insights. Pense
no que você pode agregar ao tema.

Você não precisa se jogar de cabeça.
Em vez disso, pense no seu público
e dedique um tempo para criar o
resumo do curso e escrever o roteiro.

Você não precisa de muito para
começar, apenas um local quieto
para gravar, uma câmera e um
bom microfone.

Não se apresse e grave de uma maneira que seja confortável para você.
Lembre-se de fazer várias pausas.

Lembre-se:

Lembre-se:

Lembre-se:

Lembre-se:

Pense em ideias de tema

Pense em quem são seus alunos-alvo

Confira nossas recomendações de ferramentas

Use o mesmo ambiente do seu vídeo de teste

Verifique o Marketplace Insights

Planeje sua grade curricular

Grave um vídeo de teste de dois minutos

Grave a si mesmo em um ritmo confortável

Adote uma abordagem única

Escreva seu roteiro

Envie seu vídeo para avaliação

Beba bastante água

Imagine-se após
sua publicação
Um cronograma detalhado para
visualizar a criação do curso

Edite seu
vídeo

Publique e conte
para todo mundo

Gerencie
seu curso

Aqui é onde você vai refinar todos os vídeos que gravou. Verifique se você abordou
todos os assuntos necessários (e elimine
quaisquer pausas desconfortáveis).

Faça o upload dos seus
vídeos e pense no marketing,
incluindo como impulsionar sua
credibilidade com avaliações.

Acompanhe a receita, as
inscrições e perguntas e
respostas no seu computador ou
smartphone.

Lembre-se:

A fazer:

A fazer:

Peça o feedback de um amigo sobre seu vídeo

Crie e otimize sua página inicial do curso (CLP)

Responda às avaliações

Edite suas aulas em pequenas partes gerenciáveis

Crie seu plano de lançamento de marketing

Tire dúvidas nas perguntas e respostas

Use o checklist de qualidade do curso
antes de enviar

Compartilhe cupons com colegas, comunidades
e amigos

Faça alterações com base no feedback

