
Φτιάχνουμε GIF με αυτοκόλλητα στο GIPHY

Βήμα 1
Πληκτρολογούμε www.giphy.com

Βήμα 2
Δημιουργούμε λογαριασμό δωρεάν βάζοντας απλά ένα email, ένα όνομα και έναν κωδικό. 
Επιβεβαιώνουμε τον κωδικό στο email μας και είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε!

Βήμα 3
Κλικάρουμε το κουμπί “Create”

Βήμα 4
Κλικάρουμε στο κουμπί GIF και “Choose File”



Φτιάχνουμε GIF με αυτοκόλλητα στο GIPHY

Βήμα 5
Κλικάρουμε στο κουμπί “Stickers” και κάνουμε search το αυτοκόλλητο που ψάχνουμε στα 
αγγλικά. Μόλις είμαστε έτοιμοι κλικάρουμε το κουμπί “Continue to Upload”.

Βήμα 6
Εάν θέλουμε το gif μας να είναι δημόσιο, στην επιλογή Public πατάμε ON, αλλιώς OFF. 
Όταν είμαστε έτοιμοι πατάμε το κουμπί “Upload to GIPHY”

Βήμα 7
Το GIF μας είναι έτοιμο! Κλικάρουμε δεξί κλικ πάνω στην εικόνα και “αποθήκευση ως..”

* Aυτό το παράδειγμα θα το βρεις στον φάκελο με την ονομασία: 
Φτιάχνω GIF με το giphy --> Φτιάχνω GIF με εικόνες --> παράδειγμα GIF από εικόνες



Φτιάχνουμε GIF από video

Βήμα 1
Πληκτρολογούμε www.giphy.com, έχουμε ήδη φτιάξει account, και κλικάρουμε 
το κουμπί “Create”. 

Βήμα 2
Βρίσκουμε το βίντεο που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στο youtube ή σε άλλες 
ιστοσελίδες που μπορούμε να κατεβάσουμε βίντεο δωρεάν. Το ανεβάζουμε κλικάροντας 
το κουμπί “Choose file” ή βάζουμε το link από το βίντεο που έχουμε βρει.

Βήμα 3
Ορίζουμε την διάρκεια του GIF και το σημείο έναρξης. 
Όταν είμαστε έτοιμοι κλικάρουμε στο κουμπί “Continue to Decorate”



Φτιάχνουμε GIF από video

Βήμα 4
Aν θέλουμε προσθέτουμε αυτοκόλλητα, κείμενο ή φίλτρα. Όταν είμαστε έτοιμοι 
κλικάρουμε στο κουμπί “Continue to Upload”.

Bήμα 5
Εάν θέλουμε το gif μας να είναι δημόσιο στην επιλογή Public πατάμε ON, αλλιώς OFF. 
Όταν είμαστε έτοιμοι πατάμε το κουμπί “Upload to GIPHY”

Βήμα 6
Το video GIF μας είναι έτοιμο! Κλικάρουμε δεξί κλικ πάνω στην εικόνα 
και “αποθήκευση ώς..”

* Aυτό το παράδειγμα θα το βρεις στον φάκελο με την ονομασία: 
Φτιάχνω GIF με το giphy --> Φτιάχνω GIF με video --> παράδειγμα GIF από video


