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    Na rubrica Redes Sociais com Vasco Marques , no programa  “Olá Maria!” do Porto Canal,
22 de maio, o tema em análise será "Facebook em direto mais social".        

Reveja o Programa "Facebook em direto mais social"

      

Transmissão em direto no Facebook

        

Temas em destaque:

    

-Transmissão em direto para perguntas e respostas

    

-Entrevista em direto
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-Como aumentar interação com a audiência

    

As Transmissões em Direto via Facebook são uma excelente forma de interagir em tempo
real com os seus seguidores, conseguindo criar e entregar conteúdos de valor que geram mais
alcance, mais envolvimento e mais reações. Através da ferramenta 
Belive.tv
pode criar transmissões profissionais de qualidade profissional, agendar transmissão, adicionar
títulos e comentários do Facebook, etc.

  

Interface do Believe.tv - "Broadcast Section"

  

  

Apresentação Power Point

     Facebook em direto mais social - Porto Canal  from Vasco Marques   Potencialidades
da BeLive.tv
      
    -  Transmissão em direto com Q&A  
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https://belive.tv/
//www.slideshare.net/unformatted/facebook-em-direto-mais-social-porto-canal
https://www.slideshare.net/unformatted
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➡Q&A em direto, com comentários Facebook

    

➡ Adicione títulos visuais ao seu direto

    

➡Transmissão profissional

    

➡Computador ou mobile

    

➡Webcam ou outras fontes de imagem

      
    -  Transmissão em direto “Face to Face”/ Entrevista    

  

➡ Faça entrevistas com fãs, convidados ou amigos

    

➡Adicione tópicos durante a transmissão

    

➡Computador ou mobile

    

➡Identificação dos convidados

    

➡Composição de planos

      
    -  &nbsp;Transmissão em direto “Talk Show”   
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https://belive.tv/show
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➡ Crie uma transmissão com convidados especiais

    

➡ Até 3 pessoas no ecrã e sala para convidados

    

➡ Adicionar títulos à transmissão

    

➡ Através do computador ou mobile

    

➡ Mostre o ecrã ou imagens

  Principais Funcionalidades
      
    -  Destacar assuntos no ecrã    
    -  Live stream para perfil, grupo, evento ou página    
    -  Destacar comentários com fotografia    
    -  Mudar planos do convidado e anfitrião    
    -  Partilhar link para entrar convidado    
    -  Agendar direto    
    -  Chat privado    
    -  Modo Q&A, Entrevista ou Talk Show.  

  Reveja alguns programas relacionados!
  

Como Transmitir em direto?   

      

Como transmitir em direto no Facebook via browser?

        

Como transmitir em direto 360?

      

 4 / 5

http://www.vascomarques.com/transmissoes-em-direto-porto-canal/
http://www.vascomarques.com/nova-transmissao-fb/
http://www.vascomarques.com/transmissoes-direto-360-porto-canal/
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Aproveite também para consultar todos os programas emitidos até ao momento!    Crie Transmissões em direto no Facebook com maior potencial Social e aumente ainteração com os seus fãs!
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http://www.vascomarques.com/rubrica-redes-sociais-porto-canal/

