
Spesifikasjoner, tips til innspilling og tekniske krav til filmer og 
webinarer 

 

Tips til innspilling av presentasjonsfilmen:  
Dette er den viktigste filmen du lager, da denne blir vist for alle besøkende. Lag derfor en fengende 
og informativ film. 

 
Tekniske krav:  
• 20 sekunder er standard lengde. 30 eller 40 sekunder om du har kjøpt ekstra lengde på filmen.  
• Filformat: .mov, .mp4 eller .mpeg 
• Oppløsning: 1920 x 1080 pixel 
• Navngi filen tydelig så vi vet hvilken utstiller det gjelder. 

 
Generelle tips hvis du skal spille inn din egen presentasjonsfilm:  
• Tenk på lyssetting og omgivelser (lydnivå). 
• Husk å se inn i kameraet – det er der ditt virkelige publikum er. 
• Vær original, da er det lettere å skille seg ut.  

 

Trenger du hjelp til å lage film og webinar?  

Sjekk ut denne filmen fra JJ Design! 

 

Tips til innspilling av webinarer:  
Med webinar mener vi en forhåndsinnspilt kort promofilm eller presentasjon i form av video, bilder 
eller tekst, som også gir mulighet for å chatte.  

Tekniske krav:  

• Maks 3 minutter på inkludert miniwebinar og maks 15 minutter på bestilte webinarer 

• Filformat: .mov, .mp4 eller .mpeg 

• Oppløsning: 1920 x 1080 pixel 

• Navngi filen tydelig så vi vet hvilket webinar og hvilken utstiller det gjelder. 

Generelle tips hvis du skal spille inn ditt eget webinar: 

• Tenk på lyssetting og omgivelser (lydnivå). 

• Invester i en enkel mikrofon, for eksempel en som kan kobles rett på mobilen. 

• Hold webinaret for en mindre gruppe, så virker det mer naturlig. 

• Husk å se inn i kameraet – det er der ditt virkelige publikum er. 

• Vær relevant. Hva er viktig for målgruppen?  

• Vær original, da er det lettere å skille seg ut.  

Lengde på tittel og beskrivelse av webinaret 
Ved opptil 60 tegn vil hele tittelen synes i webinarprogrammet, ellers vil den kuttes ned. Beskrivelsen 

kan være maks 4000 tegn, men vi anbefaler at den er kortere. Skriv gjerne to korte og engasjerende 

https://youtu.be/A7k0vXb5994


linjer først og legg til mer detaljer under. Husk at overskrifter og beskrivelser må være tydelige slik at 

de besøkende forstår hva de kan forvente seg av webinaret.  

Tips til innspilling: 

En enkel løsning er å ta opptak av skjermen når du holder et digitalt møte der du deler en 

presentasjon. For eksempel Zoom- eller Teamsmøte. En mer avansert måte, men likevel 

gjennomførbart for de fleste, er å spille inn med hjelp av mobilen eller et kamera, en mikrofon og 

eventuelt en TV-skjerm der dere kan vise deres presentasjon direkte. Denne løsningen krever som 

regel at dere klipper materialet i etterkant. På denne måten kan man også klippe inn en presentasjon 

eller annet direkte i filmen. Et webinar trenger som nevnt ikke være et typisk foredrag, men kan være 

en promofilm eller presentasjon i form av video, bilder eller tekst.  

 

 


