Jak stworzyć
wyjątkowy TikTok
E-book od Orange
na kartę
Znani TikTokerzy zdradzają sekrety tworzenia efektownych
filmów. Zainspiruj się, wygraj cenne nagrody i odkryj, jak
łatwo zyskać 5 GB by zawsze być online.

Co znajdziesz w e-booku?
Techniki nagrywania efektownych filmów
i porady znanych TikTokerów
Konkurs z cennymi nagrodami
Podpowiedzi od Orange na kartę, jak zyskać
gigantyczne bonusy GB

Weź udział
w konkursie

9x iPad

3x iPhone 7

Pobierz e-booka i poznaj sztuczki znanych TikTokerów
Zainspiruj się i nagraj film na TikToka pokazujący
efektowne triki. Pamiętaj: bohaterem filmiku musi
być telefon
Opublikuj go na TikToku, oznacz ulubionego TikTokera
spośród naszej trójki i dodaj #Orangeyourlife,
#5gbpodoladowaniu
Śledź komentarze pod filmem, nasz TikTokerpoinformuje
Cię o wygranej

Regulamin

Baw się
nagrywaniem
Dominik Rupiński
@dominikrupinski

W TikToku często stosuje się przejścia z użyciem drugiego
telefonu lub tabletu. To fajny efekt, który wcale nie jest trudny! Wystarczy podejść do tego spokojnie i cierpliwie.
Na początku nagrywaj film jak zawsze – najlepiej przy
użyciu statywu.
Gdy kończysz ruch, zatrzymaj się w pozycji w której
chcesz zmontować przejście.
Nie zmieniając pozycji zatrzymaj nagrywanie. Wejdź
w funkcje aparatu lub Snapchata i zrób sobie zdjęcie
w pozycji, w której się zatrzymałaś/łeś.
Wyślij to zdjęcie na drugi telefon. Efekt prawie gotowy.
Teraz weź telefon ze statywu i nagraj ekran
telefonu ze swoim zdjęciem – najlepiej robiąc szybki
odjazd kadru do góry. Gotowe!
Wykonanie efektu doskonale widać na moim filmiku
tutorialowym. Zapraszam na mojego TikToka.

Korzystaj
z efektów
TikToka
Filip Kłoda
@smafko

Popularnym efektem na TikToku jest Infinite Zoom. To efekt,
który co prawda można osiągnąć za pomocą samych zdjęć,
ale wymaga to dość dużo pracy. Na szczęście na TikToku
można taki sam efekt osiągnąć dużo łatwiej.
Przy tworzeniu filmów na TikToku polecam korzystanie ze
statywu. Niektóre filmy wymagają perfekcyjnej stabilności
i odpowiedniego kąta, czego nie osiągniesz trzymając
telefon w ręku.
Nagrywaj i przybliżaj filmiki w krótkim odstępie czasu.
Używaj trybu przyśpieszenia (2x lub 3x).
Zwróć uwagę na długość materiału i różnorodność
scen, aby było ciekawie.
Najlepiej nagrać dużo scenek w wielu miejscach!
Efekt takiej pracy widać na moim filmiku na TikToku. A jeśli
chcecie zobaczyć, jak zrobić obrót telefonu dookoła ciała
zobaczcie mój tutorial.

Nagrywaj
krótkie filmiki
Filip Zabielski
@filipzabielski

TikTok ma ogromne możliwości i wiele efektów do wykorzystania. Niżej polecam i pokazuję jak wykonać dwa z nich:
Pojawiające się przedmioty:
Ustaw telefon na statywie i włącz nagrywanie.
Zatrzymaj się w pewnym momencie w bezruchu.
Gdy ty się nie ruszasz niech Twój pomocnik wstawi
przedmioty w kadr.
Zacznij się ruszać i zrób zdziwioną minę.
Gdy skończysz nagrywać, przytnij materiał i dodaj efekt
„sway” - będzie bardziej efektowne.
Dodaj dynamiczny dźwięk.
Slowmo (zwolnione tempo) to efekt, który sam często stosuję.
Nagraj filmik w opcji 60 klatek na sekundę.
Po nagraniu wybierz moment, który chcesz aby był objęty
efektem slowmo.
Zaznacz sekundy tego momentu i w opcji „czas” wybierz
zwolnione tempo.

Protipy dla
Influencerów
Wykorzystuj popularne trendy
Zadbaj o światło, jasne filmiki
wyglądają lepiej

Nagrywaj z przyjaciółmi
Używaj statywu

Nagrywaj dużo scenek
w wielu miejscach
Dbaj o jakość i estetykę
filmów
Nagrywaj filmy
o długości 11-17 sekund
Stosuj wiele przejść
„transition”
Baw się kamerą

3 proste kroki by zyskać
35 gigabajtów
1. Wybierz doładowanie o wartości 30 zł

W Orange na kartę masz darmowy internet po każdym doładowaniu

Bonus

5 zł

10 zł

30 zł

50 zł

100 zł

200 zł

2,5 GB

5 GB

15 GB

25 GB

50 GB

Ważność

2 dni

5 dni

31 dni

93 dni

155 dni

100 GB
155 dni

Doładowanie

Jak mogę mieć darmowy internet po każdym doładowaniu?
Jeśli jesteś w taryfie Orange Free
to promocja już działa na Twoim numerze.
Doładuj konto dowolną kwotą, aby się przekonać.

Zmień za darmo taryfę na Orange Free.
Wpisz *101*40# . Zmieniając taryfę zachowasz
wszystkie środki, nic nie przepadnie.

2. Doładuj telefon przez stronę doładowania.orange.pl
Tylko na tej stronie po doładowaniu telefonu
dodatkowo otrzymasz 5 GB gratis!

3. Włącz usługę bez limitu

Dzięki usłudze masz nielimitowane połączenia do wszystkich
sieci komórkowych i stacjonarnych oraz nielimitowane
SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci komórkowych w Polsce,
a do tego duży pakiet danych.
Aby włączyć: *101*1*31#

Zyskaj

35 GB

Gotowe! Możesz korzystać z 35 GB oraz nielimitowanych
rozmów, SMS-ów i MMS-ów ze wszystkimi przez 31 dni.

Ważność gigabajtów za doładowanie 30 zł oraz w usłudze bez limitu wynosi 31 dni.
5 GB za doładowanie 30 zł przez stronę doładowania.orange.pl jest ważne 14 dni.

5 GB za każde
doładowanie
tylko na doładowania.orange.pl

Wejdź na stronę doładowania.orange.pl i doładuj swój
telefon, a za każde doładowanie otrzymasz 5 GB
w bonusie – żeby zawsze być w kontakcie z innymi.
Sprawdź już teraz.

Bonus 5 GB za doładowanie jest ważny 14 dni, z wyjątkiem doładowań o wartości 5 zł – bonus ważny
2 dni i 10 zł – bonus ważny 5 dni. Bonus jest przyznawany wyłącznie przy doładowaniu telefonu
przez stronę doładowania.orange.pl

