BLI_MED SNAPKOLLEKTIV

For deg som skal
gjeste hos bli_med
1. VISUELLE OG TEKNISKE
RETNINGSLINJER
2. KJØREPLAN
3. VEILEDNING

Sist redigert 29.08.19 Cecilie M.Berglund

1. visuelle og tekniske
retningslinjer
SNAPCHAT ER EN VISUELL KANAL OG VI
OPPFORDRER TIL Å BRUKE
KREATIVITETEN OG LAGE SÅ FINE
STORYER SOM MULIG.
FØLGENDE RAMMER MÅ FØLGES:

Alt du sier skal tekstes på bokmål/nynorsk.
For å unngå å fylle en snap med for mye
tekst, klipp opp videoen og tekst hver del
for seg selv, Unngå å legge teksten helt
øverst og nederst på videoen, den vil da
forsvinne bak brukernavnet vårt og
chattelinjen.
Ikke bruk løkkeskrift eller andre skrifttyper
som er vanskelig å lese (f.eks tekst med
seriffer). Bruk helst svart/hvit tekst på en
bakgrunn som gjør det lett å lese og
unngå kræsjfarger. Det er likevel mye man
kan gjøre for å lage en kreativ story!
Variasjon er viktig. Bytt på å bruke bilder
og video. Varier motiv på bildene,
skrifttyper, farger, legg til stickers/bitmojis
osv. Det er fort gjort å falle ut dersom det
blir for ensformig.
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fortsettelse visuelle og tekniske retningslinjer
Unngå "støy" slik som bakgrunnsstøy ,
hurtigfilming og filter med

stemmeforvrenging. Film med mye
bevegelse er noe de fleste følgere er
sensitiv på. Hold hånden stødig når du
filmer, eller sett telefonen på et hardt
underlag. Gi advarsel i forkant dersom høy
lyd/musikk og mye bevegelse ikke kan
unngås.
Bilder fra kamerarull må settes manuelt
på "evig" tid på. Selv om den stod på evig
når du lagde bildet, vil den ikke være det
før du har vært innom
redigeringsverktøyet i Snapchat. Sjekk
gjerne at dette er som det skal før du
poster flere bilder, eller spør noen. Videoer
må også manuelt settes på "se igjennom 1
gang", de skal ikke gå i loop (vil bare skje
om den er under 10 sek).
Alle som skal gjeste må sende inn et bilde
av seg selv til gjesteansvarlig. Ideelt sett
bør bildet være 400x400 px, spør om du er
usikker. Dette bildet blir lagret i vår
database, og ønsker du at bildet ditt
oppdateres må du gi beskjed om dette,
ellers er dette det bildet som brukes når
du gjester.
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2. kjøreplan
LAG DEG EN KJØREPLAN
Skriv ned hvordan du har tenkt å
gjennomføre snapdagen. Det er lett å
"miste tråden" om du ikke har en plan.
Lag deg en fin introduksjon! Dette er et
viktig førsteintrykk. Ta med mer enn alder,
sted og hvor lenge du har vært syk. Du er
mye mer enn det. Ta gjerne med bilder og
fun facts som beskriver deg.
Vi ønsker at du velger deg et tema for
snapdagen. Presenter det tidlig på dagen,
men ikke start på temaet før du har tid å
snakke litt om det. I tillegg til tema må du
gjerne la oss henge litt med i hverdagen
også!
Husk at du kun kan snakke for deg selv og
egne erfaringer. Presiser dette. Vi har en
sårbar følgergruppe. Det som passer for en
passer ikke nødvendigvis for en annen.
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fortsettelse kjøreplan
Dersom du vil nevne sykdomshistore skal
det holdes til et absolutt minimum, helst
ikke mer enn grad og hvor lenge du har
vært syk.
Behold følgeres anonymitet. Deler du noe
du har fått fra en følger skal du ha
tillatelse OG ta bort navnet alle steder det
vises. Vi ser heller ikke gjennom storyen til
følgerne våre.
Vi tillater at våre følger tar skjermbilder av
det som legges ut, spesifiser derfor hvilke
bilder du ønsker at folk ikke kan ta
skjermbilde av.
Reklame er ikke tillatt. Heller ikke
anbefaling/reklamering av alternativ
behandling. Spør om du er usikker.
Du er velkommen til å dele egen
kontaktinfo, SoMe profiler osv. Del gjerne
på dine kanaler i forkant at du skal gjeste.
Vi blir glad for all deling vi kan få av vår
kanal.
Du trenger ikke foreta deg noe om folk
legger oss til.
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fortsettelse kjøreplan
Dersom du får meldinger som på noe som
helst måte gir ubehag
(personangrep/nedlatende/kranglende/
useriøse meldinger osv) vil vi at du tar
skjembilde og sender til oss. Vi blokkerer
folk som blir et gjentagende problem. Vi
opplever innimellom følgere som noen
ganger blir ubehagelige, så husk at du er
ikke nødt å svare.
Vær deg selv. Våg å være ærlig, by på deg
selv og ha det gøy!
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3. Veiledning
TIPS FOR Å FÅ MEST UT AV SNAPDAGEN

Vi anbefaler å forhåndslage
bilder/videoer/tekst til snapdagen.
Eksempler på apper som kan brukes:
Du kan gjøre mye i snapchat, ikke vær redd
for å eksperimentere med tilgjengelige
funksjoner
En mye brukt app er Canva. Det fine med
denne er at den kan brukes både fra
telefonen og via PC (velg instagram stories
fpr riktig bildestørrelse)
Unfold er en app som er enklere å bruke enn
Canva, men gir mindre krativ frihet.
Bildestørrelse på snapchat 1080x1920 pixler
(9:16 ratio)
EKSEMPLER PÅ FORSTYRRENDE TEKST

Her er noen eksempler på hvordan
hvordan ulik tekst og farger kan
være vanskelige å lese.
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HVORDAN JUSTERE TID PÅ
BILDER/VIDEO

1. Finn bilde/video på kamerarullen. Trykk på
bildet og hold inne litt.
2. Trykk på "rediger bilde" (bilde 1).
3. Trykk på tidsuret (bilde 2).
4. Sett det på "ingen grense" for bilde (bilde
3) og "Spill en gang" for video (bilde 4).
5. Det er nå klart til å legges ut.
Bilde 1

Bilde 2

Bilde 3

Bilde 4

HVORDAN JUSTERE BILDE STØRRELSE

Noen opplever at dele r av bilder tatt med va nlig
kamera forsvinner ut av skje r men, da ka n du
enkelt endre størrelsen på bildet slik.

1. Følg punkt 1-2 i forrige
eksempel.
2. Trykk på "Rediger bilde".
3. Trykk på juster/crop
symbolet (bilde 5) .

4. Nederst i ventre hjørne
kan du endre størrelsen
på bildet og rotere det
(bilde 6).
5. Det er nå klart til å
legges ut.
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Bilde 4

Bilde 6

