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SPIS TREŚCI 

I. Youtube jako narzędzie do promocji filmów 

II. Pozycjonowanie w wewnętrznej wyszukiwarce YouTube 

III. Jak zoptymalizować film w YouTube, aby uzyskać dobrą pozycję? 

IV. Tworzenie Konta lub Kanału na Youtube. 

V. Analityka internetowa na Youtube 

VI. Historie sukcesu w marketingu wideo i YouTube 

VII. Strategia promocji wideo na Facebooku 

VIII. Sponsorowane kampanie reklamowe na Youtube 
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ZNAKI DO NAWIGACJI 

❖ Ćwiczenie grupowe 

♦ Ćwiczenie indywidualne 

I. Youtube jako narzędzie do promocji filmów   

Nasza strategia marketingu wideo musi być realizowana za pomocą logicznego planu i 
następujących kroków: 

1) Definicja celu 
2) Definicja odbiorców docelowych 
3) Strategia: definicja treści lub tematu filmu 
4) Tworzenie i edycja wideo 
5) Dystrybucja i promocja wideo 
6) Ocena wyników 
 

Definicja celów w marketingu wideo 

Tworzenie filmów tylko po to, aby je tworzyć nie jest dobrym sposobem na rozpoczęcie naszej 
strategii marketingu wideo w mediach społecznościowych. Jak każda internetowa kampania 
marketingowa musimy jasno określić nasze cele. Dlaczego chcemy tworzyć i publikować filmy 
w mediach społecznościowych? Jakie cele zamierzamy osiągnąć? Jaki zwrot z inwestycji 
szacujemy osiągnąć? 

Najpierw definiuje się cel do osiągnięcia, a następnie ustala się taktykę jego osiągnięcia. 

Możliwe cele kampanii wideomarketingowej 

- Przyciągnięcie odwiedzin naszej strony internetowej za pomocą komercyjnych filmów 
publikowanych na różnych platformach internetowych. 

- Zwiększenie rozpoznawalności firmy lub branding poprzez wyeksponowanie filmów marki 

- Edukacja klientów w zakresie korzystania z dowolnego produktu lub usługi firmy 

- Uzyskanie opinii klientów 

Definicja grupy docelowej 

Gdy już ustalimy cel naszej wideokampanii marketingowej, przystępujemy do zdefiniowania 
„kierunku” lub użytkowników, którzy zobaczą wideo. 
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YouTube to portal internetowy, w którym użytkownicy mogą przesyłać i udostępniać filmy. 
Został stworzony przez trzech byłych pracowników PayPala w lutym 2005 roku. W listopadzie 
2006 roku Google nabył go za 1650 milionów dolarów i obecnie działa jako jedna z jego spółek 
zależnych. 

Ze względu na wielki sukces i wzrost liczby filmów w Internecie, YouTube otrzymuje miliony 
odwiedzin dziennie z całego świata, a to oferuje cenną możliwość promocji dla wszystkich 
osób, firm lub przedsiębiorców, którzy chcą, aby ich filmy promocyjne dotarły do jak 
największej ilości użytkowników i generować dzięki temu dochód, dlatego YouTube jest 
najlepszym sposobem, aby to zrobić. YouTube jest dziś trzecią najczęściej odwiedzaną stroną 
na świecie. 

II. Pozycjonowanie w wewnętrznej wyszukiwarce YouTube 

Podajmy przykład tego jak potencjalny klient może poznać naszą firmę przez Youtube. 
Załóżmy, że jesteśmy sklepem internetowym, w którym sprzedajemy Szynkę Iberyjską. Z 
doświadczenia wiemy, że niektórzy nabywcy szynki niechętnie kupują ten produkt, ponieważ 
nie wiedzą, jak go kroić. W tej sytuacji potencjalny klient wchodzi na Youtube i poszukuje 
filmików „Jak pokroić szynkę”. 

Wiedząc to, firma postanawia stworzyć profesjonalny film „Jak pokroić szynkę” i przesłać go na 
YouTube. Film, jeśli jest dobrze oznaczony, będzie pozycjonował się na pierwszych miejscach w 
wynikach wyszukiwania YouTube dla określonych powiązanych słów kluczowych. Wcześniej w 
filmie umieścimy adres internetowy naszego sklepu internetowego. W ten sposób potencjalny 
klient dowiaduje się o istnieniu naszego sklepu i decyduje się kupić szynkę, ponieważ 
zdobyliśmy zaufanie, przekazując treści o wartości dodanej, takie jak wideo. Mimo, że ta 
hipotetyczna historia brzmi jak bajka, ta historia coraz bardziej odnajduje się w rzeczywistości. 
Firmy zdobywają klientów poprzez pozycjonowanie filmów korporacyjnych i komercyjnych w 
serwisie YouTube. 
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Pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania YouTube 

III. Jak zoptymalizować film w YouTube, aby uzyskać dobrą pozycję? 

- Nadaj filmowi tytuł, który zawiera słowo kluczowe, dla którego chcesz zająć dobrą 
pozycję. 

- Napisz opis filmu, który zawiera również słowo kluczowe, dla którego chcesz zająć 
dobrą pozycję. 

- Dodaj tagi lub etykiety do filmu. Dodaj tagi ze słowami kluczowymi powiązanymi z 
filmem. 

- Sklasyfikuj swój film w odpowiedniej kategorii. 
- Połącz obraz miniatury z filmem, który ma haczyk i zwiększa klikalność. 
- Zdobądź zewnętrzne linki prowadzące do filmu. Jednym ze sposobów uzyskania linków 

zewnętrznych jest umieszczenie wspomnianego wideo YouTube w innych portalach 
internetowych. 

- Zdobądź największą liczbę subskrybentów swojego kanału. 
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- Publikuj filmy o wysokim poziomie utrzymania uwagi odbiorców. Film musi być lubiany 
i sprawić, by duża część użytkowników zobaczyła go w całości. 

- Liczba komentarzy, udostępnień i wideo w filmie pomaga w pozycjonowaniu 

 

 

IV. Tworzenie Konta lub Kanału na Youtube.
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Zarówno w przypadku zakładania konta osobistego na YouTube, jak i w przypadku tworzenia 
kanału firmowego na YouTube, musisz śledzić następujące kroki: 

- Utwórz konto Google lub połącz obecne konto Google z usługą Youtube. 
- Gdy już konto Google jest utworzone, przechodzimy na www.youtube.com i klikamy 

opcję „Utwórz konto”, która pojawia się w górnym menu strony głównej YouTube. 
- Przedstawiono formularz z danymi osobowymi, które musimy wypełnić.  

Najważniejszym polem jest nazwa, którą nadamy kanałowi YouTube. Nazwa, którą 
wybierzemy będzie częścią adresu internetowego kanału YouTube. Przykład 
www.youtube.com/mojafirma. Nazwy kanału nie należy wybierać pochopnie, 
ponieważ nie będziemy mogli jej później zmienić. Idealnie nazwa ta powinna być 
powiązana z nazwą firmy, marki, strony internetowej. Dodatkowo YouTube sprawdza, 
czy sugerowana przez nas nazwa jest dostępna lub zajęta, ponieważ została wcześniej 
zajęta przez kogoś innego. 

- Gdy formularz rejestracyjny został już w pełni wypełniony YouTube wysyła nam 
wiadomość e-mail z potwierdzeniem, którą musimy otworzyć i kliknąć odpowiedni link. 

- Po potwierdzeniu konta wchodzimy do YouTube i uzyskujemy dostęp, wpisując naszą 
nazwę użytkownika i hasło. 

- Następnie przystępujemy do personalizacji konta lub kanału. 
- W ramach alternatyw do edycji lub dostosowywania kanału możemy wprowadzić 

następujące zmiany: 
- Zmień kolory układu kanału 
- Wstaw obraz tła dla kanału 
- Dodaj link do strony internetowej 
- Dodaj treść, krótko opisując kanał YouTube 
- Prześlij i wstaw logo firmy lub osobiste zdjęcie jako awatar profilu kanału 
- Określ liczbę filmów, jaka ma być widoczna na stronie głównej kanału 
- Wybierz film, który będzie wyświetlany jako główny na stronie głównej kanału 
- Dodaj lub usuń sekcje kanału, takie jak ulubione, wideoblog, komentarze itp.Dodaj lub 

usuń sekcje kanału, takie jak ulubione, blog wideo, komentarze itp. 
- Gdy edycja kanału YouTube będzie zakończona, przystępujemy do przesyłania naszych 

filmów już edytowanych i gotowych do promocji. 

V. Analityka internetowa na Youtube 

YouTube posiada aplikację w ramach konta użytkownika lub na kanale firmowym w serwisie 
YouTube, która umożliwia przeglądanie raportów dotyczących statystyk ruchu w sieci 
związanych z publikowanymi przez nas filmami. Ta aplikacja nazywa się „YouTube Analytics” 

Aby uzyskać dostęp do statystyk YouTube, wchodzimy na nasze konto użytkownika i klikamy 
nazwę naszego konta, następnie klikamy menu rozwijane, w którym pojawia się link „Konto”, a 
na koniec klikamy link „Statystyki kanału”, który pojawia się w górnym menu. 
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Wśród danych, które można monitorować, są: 

Ewolucja odtworzeń. 

Możesz analizować dzienne, tygodniowe i miesięczne zmiany liczby odtworzeń wszystkich 
filmów na koncie lub kanale. Podobnie można monitorować dzienną, tygodniową i miesięczną 
ewolucję liczby odtworzeń każdego z filmów tworzących konto lub kanał. 

Źródło wizyt odtwarzanych przez filmy 

Możesz analizować pochodzenie według kraju odwiedzin, które obejrzały filmy z konta lub 
kanału. Dodatkowo możesz zarejestrować źródło odwiedzin, które widziały filmy składające się 
na konto lub kanał. Środki mają związek z funkcjonalnością, która aktywuje wizytę na filmie. W 
takim przypadku może to mieć następujące przyczyny: 

- Pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania YouTube 
- Pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania Google 
- Poprzez powiązane linki wideo z innych filmów w YouTube 
- Poprzez linki w filmach z naszego konta osadzone lub wstawione w innych stronach 

internetowych 
- Poprzez wizyty pochodzące z zewnętrznych linków w innych portalach internetowych 
- Przez urządzenia mobilne 
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Analiza źródeł pochodzenia odwiedzin filmów na YouTube. 

Słowa kluczowe, które wygenerowały wizyty za pośrednictwem wyszukiwarek. 

Zarówno w przypadku wizyt z wewnętrznych wyników wyszukiwania YouTube, jak i z 
wyszukiwarki Google, narzędzie Statystyki YouTube pokazuje różne kombinacje wyszukiwanych 
fraz, które wywołały wizyty w filmach. W ten sposób możemy mieć jasny obraz słów 
kluczowych, w których każdy z filmów jest dobrze pozycjonowany. 

Lokalizacje hodowlane 

Możemy dowiedzieć się, czy inne zewnętrzne strony internetowe umieściły nasz film na swoich 
stronach. W ten sposób możemy się dowiedzieć, że inne portale pomagają nam sprawić, aby 
nasze filmy były popularne.  

Dane demograficzne 

W przypadku filmów lub grup filmów z wieloma odtworzeniami aktywowana jest 
funkcjonalność statystyk ruchu sklasyfikowanych według danych demograficznych. Z jednej 
strony, odwiedziny można analizować według przedziałów wiekowych, a także według płci, 
zarówno dla wszystkich filmów na koncie użytkownika, jak i dla każdego filmu z osobna. 

Statystyki społeczności 

Jako typowa sieć społecznościowa, jaką jest YouTube, w której każdy film może być 
komentowany, oceniany lub dodany do ulubionych, narzędzie YouTube Analytics rejestruje 
dokładnie liczbę komentarzy, ulubionych i wyników, które ma każdy film na koncie lub kanale. 

Zachowanie odsłuchań
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Te dane mówią nam, jaki procent użytkowników, którzy widzieli film, obejrzał całość lub jego 
część. Na przykład, jeśli film trwa w sumie 2 minuty, informuje nas, jaki % użytkowników 
widział do 1 minuty, a jaki procent do 2 minuty. Używa się tego do sprawdzania skuteczności 
treści filmu. Normalną rzeczą jest to, że od 1 minuty ten procent maleje. 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Historie sukcesu w wideomarketingu i YouTube 

Bere Casillas: Krawiec 2.0 

Bere Casillas to jedna z najważniejszych historii sukcesu promocji marki osobistej w Hiszpanii. 
Ten krawiec z Granady wykorzystał popularność sieci społecznościowych do promowania 
swoich usług i dziś jest wzorem do naśladowania w sieci 2.0. Bere Casillas uczynił swój garnitur 
i sklep z odzieżą męską ogólnokrajowym wzorcem dzięki swojej ogromnej pracy 2.0. Jego blog, 
www.elelezadospuntocero.com, gromadzi wiadomości z branży z interesującymi artykułami na 
temat znaczenia stylu w codziennej rutynie. 

Bere Casillas nie był koneserem sieci społecznościowych. Znał serwis społecznościowy Tuenti 
tylko dlatego, że jego dzieci miały konto. W grudniu 2008 roku znajomy zaczął polecać mu 
używanie YouTube do promowania swojej firmy. Na początku 2009 roku stworzył swój kanał 
na YouTube i zaczął publikować filmy instruktażowe, uczące mężczyzn, którzy chcieli się dobrze 
ubierać, codziennych rzeczy. Jego najsłynniejszy film „Jak zawiązać węzeł krawata windsor” był 
tym, który dał mu świetną widoczność na YouTube. Obecnie ten film ma ponad 1 milion 
wyświetleń. Strategii YouTube towarzyszyły profile na Twitterze, Facebooku i Tuenti, na 
których rozmowy stymulował sam Bere Casillas. 

W 2010 roku miłość generowana przez Bere Casillas w sieciach społecznościowych 
doprowadziła do ponad 700 użytkowników wspierających kampanię „Chcemy, aby Bere 
Casillas poszedł do Buenafuente”. Wyjątkowa i zabawna propozycja, która spełniła się, gdy 
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faktycznie udzielił wywiadu w programie Buenafuente w maju 2010 roku. Ta akcja oznaczała 
eksplozję widoczności jego marki osobistej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecnie Bere Casillas jest bardzo porządanym prelegentem na różnych wydarzeniach w 
Internecie i mediach społecznościowych, aby opowiedzieć o swoich udanych doświadczeniach. 

Film o iJamie 

Agencja reklamowa Shackleton stworzyła życzenia świąteczne, które stały się popularnym 
fenomenem. W tym celu stworzyli jako prezent świąteczny parodiowaną szynkę, taką jak iPod. 
Sekret polegał na parodiowaniu i sprzedawaniu ich produktu tak, jakby kampanię 
zaprojektował sam Steve Jobs. Tak proste, jak ubieranie szynki iPoda. Oparta na humorze 
szynka, która okazała się właściwie łopatką, stała się prawdziwym 5-kilogramowym iJamem. 
Aby promować to smaczne jedzenie, agencja zaprojektowała stronę internetową i 
opublikowała na YouTube film, w którym z dużym humorem wyjaśniała walory produktu 
(http://es.YouTube.com/watch?v=TakY4iOCWWU). 

Wyniki uzyskane z kampanii Ijam: 

- „Mac World” nazwał to „viralowym fenomenem roku”. 
- 1 200 000 wizyt na portalu www.ijam.es. 
- 120 000 wyświetleń w YouTube. 
- 212 000 stron zindeksowanych przez Google, w których nazwany jest iJam. 
- Pojawiła się na 3000 blogów, w telewizji, radiu i została nazwana „prezentem roku”. 
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- 2500 e-maili z 13 krajów. 
- Apple Hiszpania zaprosiło agencję na lunch. 
- Osborne wynajął agencję do „modernizacji wizerunku szynki”. 
- Donuts, 3M, Dewars, Henkel i Google poprosili o spotkania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blendtec, popularna historia sukcesu marketingu za pośrednictwem mediów 
społecznościowych. 

Zrywając z tymi schematami, okazuje się, że Blendtec, firma zajmująca się produkcją 
blenderów, w teorii jest nudnym produktem. Ludzie z Blendtec postanowili postawić na 
Internet jako kanał marketingowy dla swoich blenderów i pod hasłem Will It Blend? 
opublikował w sieci serię śmiesznych filmów: 
(http://www.YouTube.com/watch?v=zmX6RKhdy6Q&feature=player_embedded) 

Gdzie promowana jest jedna z głównych cech ich blenderów…. jego zdolność do upłynniania 
wszelkiego rodzaju materiałów. Dlatego w tych filmach pokazano, jak ich blendery mogą 
obsługiwać kije do mopa, piłki golfowe, a nawet iPhone'y. Filmy z Blendtec, z ich blenderami 
rozdrabniającymi wszelkiego rodzaju przedmioty, stały się prawdziwym masowym fenomenem 
i z pewnością wiele matek nauczyło się od swoich dzieci, że jeśli chcą mieć najmocniejszy 
blender na rynku, muszą kupić Blendtec. 
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Uzyskane wyniki były przytłaczające. Pierwsze filmy zamieszczone na YouTube kosztowały 
około 50 dolarów (wydanych na zakup materiału do niszczenia) iw niecałe 3 dni obejrzało je już 
ponad 5 mln internautów. Wkrótce to sami internauci rywalizowali o to, kto opublikował 
wideo, upłynniając najbardziej nieoczekiwany obiekt za pomocą Blendteca. 
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Kampania Old Spice  

Uważana za jedną z najbardziej udanych kampanii w historii Social Media. Jest to marka „Old 
Spice”, która wypuściła kilka popularnych filmów, a także dała „Old Spice boy” możliwość 
tworzenia spersonalizowanych filmów dla fanów, blogerów…. jak ten, który pokazuję poniżej. 
Ciekawą rzeczą w kampanii było to, że spersonalizowane filmy były tworzone na podstawie 
sugestii fanów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Old Spice | The Man Your Man Could Smell Like (subtitulado en español) - YouTube 

Jakie były dane Twojego sukcesu? Ponad 180 filmów stworzonych dla użytkowników, ponad 6 
milionów wyświetleń filmów i około 23 000 komentarzy. 

Ale przeanalizujmy całą kampanię, ponieważ pierwsza akcja została przeprowadzona w lutym 
2010 roku wraz z uruchomieniem wideo zatytułowanego „Mężczyzna, którym twój mężczyzna 
mógłby pachnieć”, a wyniki są takie, że dziś ma około 19 milionów wyświetleń i prawie 24 
tysiące komentarzy. 

Ta akcja wideo marketingowa wygenerowała brutalny branding zwiększający świadomość 
marki firmy. 

Kolejny krok podjęto pod koniec lipca wraz z wypuszczeniem nowego wideo zatytułowanego 
„Powrót mężczyzny, którym twój mężczyzna mógłby pachnieć”, i ponownie z doskonałymi 
wynikami, uzyskując prawie 14 milionów wyświetleń i 14 000 komentarzy. 

https://www.youtube.com/watch?v=DvCifi3qPg4
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Ogromny sukces tej kampanii to połączenie dobrego planowania, odpowiednich pomysłów na 
cel i wykorzystania nowych kanałów społecznościowych, ponieważ Facebook i Twitter były 
jednymi z filarów jej rozpowszechniania. 

Dzięki tej kampanii w sieciach społecznościowych Old Spice zwiększyło sprzedaż swojego 
produktu o 107%, dzięki czemu portale społecznościowe po raz kolejny pokazały, że oprócz 
poprawy widoczności i rozgłosu firm, bezpośrednio poprawiają wskaźniki sprzedaży a wraz z 
tym poziomy fakturowania. 

Isasa Weis 

Isasaweis jest wideoblogerką, która ma własną witrynę (isasaweis.com) i własny kanał YouTube 
(isasaweis). 

Jej tematy to gotowanie i piękno. Dwa z najbardziej poszukiwanych tematów w sieci. Nie tylko 
posiada własną stronę, ale także wszystkie możliwe  kanały (youtube, twitter, flick). Zatrzymuje 
je dla siebie. 

Jego kanał YouTube ma 81 milionów wyświetleń i około 274 000 subskrybentów. 

To część jej historii jako przedsiębiorcy. 

„Pewnego dnia natknęłam się na film, na którym amerykańska dziewczyna pokazywała swój 
makijaż. Uznałem to za bardzo oryginalne i zabawne, a szukając dalej odkryłam wiele innych 
dziewczyn, które też to robiły, w Hiszpanii i poza nią. Pomyślałam, że mogę wnieść swój wkład 
do tej społeczności, która już się utworzyła, i zaczęłam nagrywać filmy. Na początku, podobnie 
jak te dziewczyny, zaczęłam od filmów o makijażu, ale wkrótce pomyślałam, że muszę robić coś 
jeszcze. Lubię makijaż na tyle, żebym sobie radziła z jego wykonaniem na codzień, ale w tej 
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dziedzinie nie mogłabym dać z siebie dużo więcej, poza tym, nie motywowałam się 
wystarczająco. Postanowiłem więc kręcić inne rodzaje filmów. Zaczęłam od kuchni, którą 
kocham, a widząc, że to co robiłam się podobało, kontynuowałam z filmami o macierzyństwie, 
modzie, rzemiośle…” 

Początkowa inwestycja nie była duża. Zaczęliśmy od zakupu dobrej kamery wideo, którą 
nagrywałam, ustawiając ją na pudłach, ale wkrótce musiałam kupić parę statywów. 

Potem przyszło wiele innych rzeczy: lepsze połączenie kablowe, lepsze komputery, system 
audio, serwery internetowe, profesjonalne projektowanie stron internetowych itp. 

Przesłałam pierwszy film 14 listopada 2009 r. i usunęłam go kilka godzin później. Wstydziłem 
się patrzeć na siebie! To mój mąż dwa dni później zachęcił mnie do ponownego opublikowania 
i zrobiłam to. Trzy lata później opublikowałam ponad 500 filmów, ale wciąż trochę wstyd mi je 
widzieć! 

Caso de Éxito Club Collar Shave http://www.dollarshaveclub.com/ 

17 000 płacących klientów w pierwszym tygodniu od otwarcia drzwi Twojego sklepu 
internetowego. Brzmi jak mokry sen? Nie dla tych facetów. Kiedy uruchomiono usługę 
subskrypcji Dollar Shave Club, 12 000 członków zapłaciło za subskrypcję w ciągu pierwszych 48 
godzin, liczba ta wzrosła do 17 000 w ciągu pierwszych siedmiu dni. 

Usługa subskrypcji Dollar Shave Club została założona w 2011 roku przez Michaela Dubina i 
Marka Levina, ale dopiero w marcu 2012 roku uruchomił sklep. Zrobili to z filmem „Our Blades 
Are F*** ing Great”, który był niezwykle popularny i w ciągu zaledwie dwóch dni przyciągnął 
już 12 000 subskrybentów.. 

http://www.dollarshaveclub.com/
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Nieco ponad rok temu Dubin zrewolucjonizował Internet kampanią sprzedaży maszynek do 
golenia. 

Produkt nie przedstawiał wielkich nowości, w rzeczywistości logika, która go zainspirowała, to 
prostota, Dollar Shave Club sprzedaje comiesięczne zapasy ostrzy za dolara i rozprowadza je w 
domu. 

Centralną reklamę kampanii zrealizował Dubin, dyrektor wykonawczy i współzałożyciel firmy. 
Spot stał się viralem i obejrzało go ponad 10 milionów ludzi. 

Po otrzymaniu kilku nagród i wielu zamówień firma uzqyskała wsparcie ważnych funduszy 
inwestycyjnych, w tym m.in. Venrock czy Andressen Horowitz. 

VII. Strategia promocji wideo na Facebooku 

Kiedy myślimy o strategii cyfrowej w sieciach społecznościowych, skupiamy się na płatnych 
kampaniach, ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego wygodnie jest używać filmów na 
Facebooku? lub w jaki sposób te filmy zwiększają wartość mojej firmy? 

Według badania przeprowadzonego przez Social Bakers, filmy na Facebooku są udostępniane o 
157% częściej niż filmy na YouTube. To stwarza świetną okazję do zwiększenia udziału Twoich 
obserwujących. Poniżej omówimy różne taktyki promowania naszych filmów na Facebooku. 

1. Przypisz istniejącą treść 

Czasami ci, którzy mają fanpage, uważają, że muszą stale produkować filmy, aby zaspokoić 
zapotrzebowanie swoich obserwujących w każdej publikacji; W przeciwieństwie do tego, 
wskazane jest użycie istniejącej treści, czyli ponowne przypisanie wideo. Rozszerza to zakres 
starych treści i optymalizuje czas, podczas organizowania produkcji zupełnie nowego 
materiału. 

Oto kilka sposobów, w jakie możesz skorzystać z posiadanej już zawartości: 

- przeładuj film z YouTube, pamiętaj, aby sprawdzić termin, 
- nagrywaj swoje podcasty w formacie wideo, 
- czytaj swoje posty na blogu, nagrywaj je w formacie audio i twórz wideo z obrazami 

związanymi z tematem, 
- prześlij rozmowy lub wywiady z członkami zespołu roboczego. 

Jak widać poniżej, na koncie Ellen DeGeneres film, który ma 44 149 wyświetleń na jej kanale 
YouTube, na Facebooku ma 755 534 wyświetleń. 
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2. Osadzaj filmy na swojej stronie internetowej lub w artykułach na blogu 

W zależności od zasięgu Twojego fanpage, czasami liczba osób, które odwiedzają Twoją stronę 
jest większa, choć oczywiście zdarzają się wyjątki. Stanowi to doskonałą okazję do kierowania 
ruchu na Facebooka za pomocą osadzonych filmów. 

Umieszczając linki do niektórych swoich filmów na Facebooku w swoich artykułach na blogu, 
zwiększasz zasięg swoich treści, przekształcając nowych odwiedzających Twoją witrynę w 
obserwujących. 

3. Bądź kreatywny ze swoimi CTA 

Ile razy widziałeś wyskakujące komentarze podczas oglądania filmu w YouTube? Tego typu 
adnotacje zwykle rozpraszają widza. Zaletą Facebooka jest to, że w przeciwieństwie do 
YouTube, na końcu filmu możesz utworzyć CTA (wezwanie do działania), które przyniesie Ci 
korzyści. Oto opcje, z których możesz skorzystać: 

Ważne jest, abyś przed utworzeniem CTA określił, jaki będzie cel Twojego filmu, zwłaszcza jeśli 
chcesz skierować ruch na swoją stronę, kanał YouTube czy nawet do innego filmu. 

4. Określ czas trwania wideo za pomocą Video Analytics4. 

Dzięki statystykom oferowanym przez Facebooka możesz analizować zachowania swoich 
obserwujących, a nie tylko widzieć liczbę polubień. Możesz określić liczbę wyświetleń Twojego 
filmu na Facebooku, czy pochodziło ono z ruchu organicznego lub płatnych kampanii oraz 
utrzymania odbiorców, czyli ile osób obejrzało ponad 95% Twojego filmu. 

Znajomość dokładnego momentu, w którym Twoi obserwatorzy przestają oglądać Twoje filmy, 
jest najlepszym wskaźnikiem czasu ich trwania i tego, co ich interesuje. Wykonuj testy i analizuj 
reakcje swoich fanów. 

5. Twórz łatwo przyswajalne treści 

Kiedy ludzie myślą o stworzeniu komercyjnego filmu, zazwyczaj wyobrażają sobie kogoś 
dzielącego się wiedzą na określony temat przed kamerą. Chociaż nie ma nic złego w tej taktyce, 
wymaga ona ulepszenia treści i uczynienia jej łatwo przyswajalną, aby widz mógł przebrnąć 
przez cały film. 
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W ramach marketingu w sieciach społecznościowych i aby Twoi obserwatorzy śledzili Twoje 
filmy, zadbaj o ich czas trwania, pamiętaj, że zaleca się, aby każdy z nich trwał od 30 do 60 
sekund, wystarczająco dużo czasu na podkreślenie ważnych punktów. 

Ten rodzaj treści pomaga być bardziej konkretnym i użytkownicy Ci podziękują. Jednaże, nie 
oznacza to, że powinieneś ignorować lub usuwać długie filmy, wystarczy dodać link w 
komentarzu lub CTA do krótszego. 

 

6. Facebook na żywo, nagrania w czasie rzeczywistym 

Jak dotąd, rozmawialiśmy tylko o wcześniej wyprodukowanych filmach, a co z tymi, które 
można nagrywać w czasie rzeczywistym? 

Aby móc to zrobić, upewnij się, że Twój fanpage został założony od początku pod profilem 
„Publiczna Postać” oraz że masz włączony Facebook Live Stream. Umożliwi to transmisję w 
pełni na żywo, co zwiększy interakcję w czasie rzeczywistym. 

 

VIII. Sponsorowane kampanie reklamowe na Youtube 
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Aby utworzyć kampanię reklamową na YouTube, należy to zrobić w ramach konta Google 
Adwords. Google kupił YouTube lata temu i w konsekwencji kampanie reklamowe na YouTube 
są realizowane w ramach konta Google Adwords. 

Kilka interesujących faktów na temat reklam w YouTube 

- Użytkownicy YouTube, którzy obejrzeli pełną reklamę TrueView, 23 razy częściej 
odwiedzają lub subskrybują kanał marki. 

- Widzowie, którzy zetknęli się z reklamą TrueView, są 10 razy bardziej skłonni do 
subskrybowania lub odwiedzenia kanału marki 

- Liczba reklamodawców publikujących filmy promocyjne w YouTube wzrosła o 40% rok 
do roku 

- Średnie wydatki dla 100 najlepszych reklamodawców YouTube rosną o ponad 60% rok 
do roku. 

- Usługa reklamowa YouTube TrueView wzrosła o ponad 45% od 2014 roku 
 

Rodzaje formatów reklam, które możemy wykonać: 

W reklamach strumieniowych 

Standardowe reklamy typu In-Stream są odtwarzane przed, w trakcie lub po tym, jak 
użytkownik rozpocznie odtwarzanie filmu partnera YouTube. 

Reklamy mogą trwać maksymalnie 15 sekund w przypadku krótkich filmów (mniej niż 10 
minut) lub 30 sekund w przypadku długich filmów (dłuższych niż 10 minut). Reklamy mogą być 
możliwe lub niemożliwe do pominięcia (trwają 7 sekund) 
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Reklamy displayowe 

Pojawiają się po prawej stronie wyróżnionego filmu i nad listą sugerowanych filmów. W 
przypadku większych odtwarzaczy ta reklama może pojawić się pod odtwarzaczem. 

Cechy, które należy wziąć pod uwagę w kampaniach YouTube Ads 

- Kampanie można podzielić według wieku, płci, lokalizacji geograficznej, zainteresowań, 
według filmów już przesłanych do YouTube 

- Płatność jest dokonywana za odtworzenia wideo (koszt za odtworzenia). Średni koszt 
kampanii to 0,05 euro za odtworzenie. Jest to bardzo przystępny koszt w porównaniu z innymi 
narzędziami do druku reklam 

- Kampanie są elastyczne. Można je tworzyć, zatrzymywać, edytować, planować itp. 

- Uzyskiwane są bardzo szczegółowe statystyki dotyczące skuteczności reklam (wyświetlenia, 
kliknięcia reklam, wyświetlenia, koszty itp.) 
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NOTATKI 

  

Twoje notatki tutaj 
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