
Com crear 
un reel a
instagram



Reel
 1.Cliquem al botó + a dalt a la dreta.

Els Reels són vídeos curts de durada
15'' 30'' 60" i 90" que ens donen més
visualitzacions ràpides per potenciar
el nostre negoci.

Mostrar els nostres serveis o
productes fent-nos més visibles de
forma instantànea.
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Reel
2. Apretem Crear Reel

02



Reel
3. Afegim video creat desde el telèfon 
o dissenyem un nou video amb el
botó reel.

La duració del video pot ser de 15" 30"
60" i 90".
Un cop carregat el video hi podem
afegir sons de tendència, filtres,
acelerar la velocitat, distribuir-lo en
diferents videos o punts de vista o
temporitzar el clip.
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Reel
4. Afegim una música en tendència.

La música en un reel juga un paper molt
important quan aquest so està en plena
tendència i s'ha utilitzat moltes vegades,
tens més possibilitats de que el teu video
sigui més vist. Intenta escollir un so que
s'encaixi amb l'estil de video que vols
promocionar i de les visualitzacions,
obtindràs "likes" després algun seguidor
fins arrivar al client interessat.
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Reel
5. Escollim la durada del nostre video.

Els Reels poden durar 15" com una
story de 24h 30" 60" o 90" segons 
ens interessi.
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Reel
6. Podem accelerar o reduir la velocitat
del video

Tenim 1x que és la reproducció "normal"
després dues velocitats de càmera
ràpida 2x i 3x i dues velocitats de
càmera lenta .3x i .5x.
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Reel
7. Distribució dels videos.

Podem distribuir els videos de forma
vertical o horitzontal i en dos o tres
muntatges diferents. Podem aprofitar
per gravar en diferents punts de vista.
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Reel
8. Fixar la durada del video i temporitzar-lo.

Podem establir quan comença i quan acaba
el nostre video tocant l'icone del rellotge. 
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Reel
9. Afegir clip total del video i podem
afegir més reels.

Podem acabar de retallar el video,
revisar-lo i jugar amb la linea de temps,
un cop definit apretem "afegir" i
podrem veure la vista prèvia del video i
afegir-ne més reels.
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Reel
10. Editar clip final i cliquem "seguent"

En el menú de dalt, ens permet guardar
el video per publicar-lo més endevant,
afegir música o reduïr el so o afegir veu
en off, afegir gifs animats, realitzar
enquestes, pregunta-resposta, etiquetar,
afegir ubicació, dibuixar a sobre,
escriure i afegir filtres.
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Reel
11. Editar portada, text i compartir

Podem editar la portada modificant
la imatge que volem que surti a la
portada del video abans de
reproduïr-se, editar el text o títol,
afegir hastags (#) del nostre interès
o relacionat amb els productes o
serveis. Finalitzem amb compartir
sols en el feed de Reels o també
que surti en el teu perfil principal de
notícies.
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Per a més informació:

Promoció Econòmica
C/Nou, 11 bxs
08540 - Centelles

cntl.ope@centelles.cat
938 811 257


