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•  Sami nejlépe víte, že trh s finančními poradci je přesycen.Každý 
poradce se snaží odlišit od ostatních, být nejlepší ve svém regionu a 
upozornit na sebe.  

•  Pokud máte svůj web, rozhodně se vyplatí natočit vlastní video a vložit 
si ho na stránky. Videem upoutáte na sebe pozornost a navíc vám 
pomůže se sběrem nových kontaktů. 
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•  V tomto díle e-booku s názvem „Jak domluvit deset schůzek najednou“, 
vám představím krátký návod jak si takové video natočit. 

•  Tento návod na vytvoření vlastního videa se skládá ze dvou věcí: 

a)  Obsahová část videa 

b)  Technická část videa 
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•  Obsahová část videa je velice důležitým krokem k úspěšnému 
natočení vlastního videa. Vždycky si připravte jen jedno téma, o kterém 
budete ve videu mluvit. Obsah videa musí představovat určitou 
hodnotu. Divák, který video sleduje, musí mít důvod ho vidět až do 
konce. Proto je vhodné mít na začátku videa srozumitelnou a krátkou 
informaci, která bude diváka motivovat k jeho shlédnutí.  
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•  Dále musí následovat vaše představení jako experta. Získejte si u 
diváků autoritu. Podělte se o vaše zkušenosti s praxe. 

•  Předejte divákům hodnotu vašeho zvoleného tématu. Co mají lidé 
konkrétně udělat, na co si dát pozor, apod.  
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•  V závěru videa je nutná výzva k akci. Například samotná výzva k 
zaregistrování a získání dalších tipů. Nebo nabídka, že pokud vám 
napíšou, tak vy jim následně zašlete elektronickou brožuru. 

•  Samotné video nemá být příliš dlouhé. Na základě mých zkušeností je  
ideální délka videa v rozmezí dvou až pěti minut. 
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•  Technická část videa. Abyste natočili video, které vypadá dobře, 
nemusíte vlastnit žádnou profesionální techniku. Vystačíte si s běžnou 
kamerou nebo chytrým mobilem. Nakonec všechna videa, v kterých 
dělám rozhovory jsou natočená na mobil. 

•  Mám pro vás pět tipů, o které se s vámi rád podělím. Když je dodržíte, 
tak vaše natočené video bude vypadat profesionálně a dobře. 
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1.  Obraz videa musí být stabilní. 
Nikdy nenatáčejte video tak, že vám kameru drží někdo v ruce. 
Pořiďte si stativ, stačí obyčejný. Pokud stativ nemáte nebo si ho ani 
nemůžete půjčit, tak to není tak nákladná investice. Obyčejné stativy na 
našem trhu se dají pořídit do pětiset korun. 
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2.  Prostředí natočeného videa. 
Dobře vypadá natočené video v kanceláři, ale i v parku.  

•  Dejte si ale pozor, protože kolem vás během natáčení nesmí být žádné  
rušivé pohyby lidí a zvuky. 
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3.  Video a zvuk. 
Při natáčení videa si vystačíte s vestavěným mikrofonem v kameře 
nebo v mobilu. Je dobré při výběru místa natáčení zvolit prostředí, kde 
nejsou žádné rušivé zvuky a šumy. 
Jestli si přece jen budete chtít zvuk sami vylepšit, tak doporučuji použít 
klopový mikrofon. Jedná se o malý mikrofon s dlouhým drátem. Na 
internetu se dá celkem dobře pořídit za pár stokorun. 

•  Klopový mikrofon ovšem není nezbytný pro natáčení vašeho prvního 
videa. Vystačíte si v pohodě i bez něj.  
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4.  Světlo. 
Dneska si většinou moderní kamera i mobil vystačí se slabším světlem, 
ale konečný výsledek kvality videa nevypadá dobře.  

•  Při natáčení videa je dobré se držet jednoho pravidla. Čím více světla, 
tím lepší kvalita videa. 
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•  Ideální je, aby hlavní zdroj světla byl před vámi. Nejlépe, když světlo 
bude dopadat odrazem od bílé zdi. 

•  Pokud dáte přednost natáčení venku, dejte si pozor, aby pozadí za 
vámi nebylo příliš světlejší než vy. Například přesvícená obloha. 
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5.  Kompozice. 
Snažte se být v záběru tak, aby vám bylo vidět do obličeje. Lepší než 
zabírat celou postavu, je zvolit si výřez od pasu nahoru. Dobré je taky 
zvolit si výřez tak, aby se při vaší gestikulaci nedostaly ruce mimo 
záběr.  
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•  S kompozicí souvisí ještě jedna věc. Během natáčení se dívejte přímo 
do objektivu. V momentě, kdy na chvíli uhnete pohledem jen o kousek 
vedle objektivu, celkový dojem videa bude působit potom rušivě. 

•  Věnujte i malou chvilku výběru oblečení. Pokud natáčíte video před 
světlý pozadím, musíte zvolit tmavší oblečení a naopak. 
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•  Věřím, že vám tento jednoduchý návod pomůže při tvorbě vašich videí. 
Až budete mít svoje první video hotové, určitě mi pošlete odkaz. Velmi 
rád se na něj podívám.  
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Zbývá jen vám popřát mnoho úspěchů ve vašem natáčení. Hodně 
informací a návodů jak na to, najdete také na mém webu 

www.pavelfara.cz a na mnou pořádaných živých kurzech. Těším se, 
že se na nich někdy v budoucnu potkáme. 

Držím vám palce a mějte se prima.  
Pavel Fara 
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