Bayangkan diri Anda
dipublikasikan
Lini masa langkah demi langkah untuk
membayangkan pembuatan kursus

Jelajahi
topik Anda

Rencanakan konten
kursus Anda

Siapkan alat
rekaman Anda

Rekam
kursus Anda

Ini diawali dengan sebuah ide — apa yang
Anda ketahui. Kemudian sempurnakan topik
dengan alat Wawasan Marketplace kami.
Pikirkan apa yang Anda bawa ke topik ini.

Anda tidak perlu melompat dengan dua kaki.
Sebagai gantinya, pikirkan pendengar Anda
dan gunakan waktu Anda untuk membuat
garis besar konten dan menulis skrip.

Anda tidak perlu banyak hal untuk
memulai, cukup tempat yang relatif
tenang untuk merekam, sebuah
kamera, dan mikrofon yang bagus.

Tidak perlu terburu-buru dan rekam
dengan cara yang memudahkan
Anda. Pastikan Anda mengambil jeda
beberapa kali.

Pastikan untuk:

Pastikan untuk:

Pastikan untuk:

Pastikan untuk:

Bertukar pikiran dalam ide-ide topik

Memikirkan siapa target peserta Anda

Melihat rekomendasi alat rekaman kami

Melihat Wawasan Marketplace

Merencanakan kurikulum Anda

Merekam video tes berdurasi dua menit

Membuat pendekatan yang unik

Menulis skrip Anda

Mengirim video Anda untuk diulas

Menggunakan penyiapan yang sama dengan
video tes Anda
Merekam diri Anda sendiri senyaman Anda
Jangan lupa minum

Bayangkan diri Anda
dipublikasikan
Lini masa langkah demi langkah untuk
membayangkan pembuatan kursus

Edit video
Anda

Publikasikan &
promosikan

Kelola kursus
Anda

Di sinilah Anda memoles semua video
yang Anda rekam. Pastikan Anda
memasukkan semua yang Anda butuhkan
(dan membuang jeda yang mengganggu).

Unggah video Anda dan pikirkan
pemasarannya — termasuk
meningkatkan kredibilitas Anda
dengan ulasan.

Catat pendapatan, pendaftaran,
dan T&J dari komputer atau ponsel
cerdas Anda.

Pastikan untuk:

Harus dilakukan:

Harus dilakukan:

Mendapatkan umpan balik dari teman mengenai
video Anda

Membuat dan mengoptimalkan halaman awal
kursus (CLP) Anda

Menanggapi ulasan

Mengedit pelajaran Anda menjadi beberapa bagian
yang mudah dikelola

Membuat rencana peluncuran pemasaran

Membuat perubahan berdasarkan
umpan balik

Menggunakan Daftar Periksa Kualitas Kursus
sebelum Anda mengirim

Membagikan kupon dengan kolega, komunitas,
dan teman Anda

Menjawab pertanyaan di T&J

