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De ce să folosești clipuri video pentru afacerea ta?

Pe parcursul acestei lecturi ne propunem să te ajutăm să înțelegi mai bine de ce conținutul
video a ajuns atât de popular și cum poți integra și tu acest instrument în strategia ta, pentru a
schimba complet rezultatele avute până acum.
 
Pentru a înțelege de ce videoclipul a ajuns un instrument atât de puternic în lumea digitală,
trebuie să înțelegem mai întâi principalul obstacol cu care se confruntă lumea modernă.
 
Graba.
 
Oamenii se grăbesc pretutindeni, sunt mereu pe fugă și nu mai sunt dispuși să stea liniștiți și
să consume informația așa cum o făceau înainte.
 
Atenția este distribuită în multe locuri în același timp.
 
Oamenii nu mai au timp să citească dar sunt dispuși să aloce timp urmăririi unui videoclip
Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că videoclipurile au devenit cel mai ușor de
consumat tip de conținut digital.
 
Videoclipurile aduc în lumea digitală elemente ale conversației non-verbale pe care cu toții ne
bazăm în viața de zi cu zi, dar pe care nu le putem reproduce în text sau imagini.
 
Videoclipurile pentru afaceri sunt instrumente puternice care te pot ajuta să te faci remarcat
chiar și atunci când ești înconjurat de concurență.
 
Videoclipurile stimulează emoțiile și sentimentele celui care vizionează și din aceasta cauză
are mai multe șanse să fie urmărit pana la capăt și mai apoi distribuit.
 
Din acest ghid vei afla cum să îți conturezi strategia pentru video marketing și cum să
implementezi acțiunile în așa fel încât rezultatele să nu se lase așteptate și să te faci remarcat
față de concurență.
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Pentru a transmite un mesaj într-un mod mai eficient și a atinge rezultatele mult dorite, este
important să existe un avatar de client căruia ne adresăm.
 
Dacă afacerea ta are mai multe tipuri de public țintă nu încerca să folosești același tip de
mesaj pentru toate, pentru ca vei sfârși prin a nu atinge nici măcar unul din ele așa cum
trebuie.
 
Stabilește un mesaj concret pentru publicul tău țintă și concentrează-te pe livrarea lui într-un
mod cât mai eficient cu putință.
 
 
 

Stabilește cui te adresezi

https://www.instagram.com/rezolution.ro/?hl=ro
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Conținutul video este instrumentul care îți va aduce un plus de beneficii la strategia ta de
marketing.
 
Cu siguranță că ai întâlnit și tu situația în care voiai ca dintr-o singură postare să obții mai
multe rezultate. Poate că ai vrut ca oamenii să te sune pentru a stabili o întâlnire și de
asemenea să descarce un material în schimbul adresei de email.
 
Șansele sunt ca niciunul din aceste scopuri să nu fi fost atins.
 
De aceea îți recomandăm ca atunci când vine vorba de video să te concentrezi pe un singur
scop per video. Această fragmentare îți va ajuta publicul să se concentreze și să înțeleagă
mult mai bine ce îți dorești din partea lor.
 
Pentru o idee și mai concretă asupra scopurilor pe care le poți seta când vine vorba de
videoclipurile tale, iată mai jos o listă scurtă cu acestea.
 
- creșterea traficului către site
- abonarea la lista de email
- educarea audienței
- creșterea vânzărilor
- dezvoltarea și/sau consolidarea brandului
- creșterea numărului de fani pe pagina de Facebook
- creșterea numărului de abonați de pe canalul de Youtube
 
Care este scopul videoclipului tău?
 
Înainte să apelezi la o echipă de profesioniști asigură-te ca știi concret ce vrei să obții din
partea unui videoclip. Combină scopul videoclipului tău cu mesajul potrivit și cu imaginea
clară a persoanei ideale căreia te adresezi. Așa vei atinge mult mai ușor publicul țintă și
automat mesajul tău va fi înțeles mai bine, iar scopul tău va fi atins mai repede.
 
 

Stabileşte scopurile principale

https://www.instagram.com/rezolution.ro/?hl=ro
https://www.facebook.com/rezolution.ro/
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Probabil în mintea ta există deja o idee despre cum ai vrea să arate videoclipul tău și cam ce
îți dorești să conțină. Este recomandat să vii cu viziunea principală și cu imaginea pe care vrei
să o evoci în mintea celui care va viziona videoclipul.
 
Când publicul tău are în minte o imagine creată de tine este mult mai ușor să lucram cu el
după aceea.
Oamenilor le place să se raporteze la alți oameni, să ia exemplu de la ei, să se regăsească în
poveștile lor, chiar numai cu câteva elemente din acea poveste.
 
Dacă videoclipurile tale vor spune o poveste cu care oamenii să se conecteze îți va fi mult mai
ușor ulterior să construiești o relație de lungă durată cu ei, bazată pe această poveste.
 
Spre exemplu: dacă alegi să pui pe site-ul tău un videoclip despre prezentarea brandului,
vorbește pe limba consumatorilor tăi în timp ce le spui povestea nașterii afacerii tale.
 
Ia în considerare ca mulți oameni se vor simții conectați cu povestea ta dacă alegi să le spui
cum poate ai eșuat și apoi ai luat-o de la capăt sau cum ai ales să susții o cauză umanitară cu
un procent din profitul tău și așa mai departe.
 
Pentru a ușura munca echipei care îți va realiza filmul este recomandat să ai câteva idei mai
solide despre cum vrei să arate videoclipul tău.
 
În funcție de specificul afacerii tale poți organiza o ședință de brain storming cu
departamentul tău creativ pentru a pune cap la cap cât mai multe idei.
 
Această sesiune în care veniți cu idei te va ajuta să îți conturezi și un apel la acțiune clar
pentru fiecare videoclip.
 
 
 
 

Creează povestea videoclipului tău

https://www.instagram.com/rezolution.ro/?hl=ro
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Comparativ cu alte tipuri de conținut, un video este o metodă inovativă de promovare a
afacerii tale care va rămâne relevantă pentru o perioadă mult mai îndelungată.
 
Acest lucru înseamnă că nu va trebui să îți faci griji o dată la două săptămâni ca nu mai știi
cum să te promovezi.
 
Spre exemplu îl poți folosi pentru a atinge audiența de pe mai multe canale media.
 
Poți folosi fragmente din el sau îl poți folosi chiar integral în campanii de email marketing.
 
 
 
 

Ai sau nu ai nevoie de video?

Capitolul 2
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Afacerile care se adaptează rapid la schimbările din piață, investesc constant în
implementarea celor mai noi soluții care le pot aduce mai aproape de realizarea scopurilor
stabilite.
 
Dacă în momentul acesta competiția ta folosește conținutul video, acesta este un motiv
suficient de bun pentru a nu rămâne în urmă.
 
 
 
 

Competiția mea folosește video?

Ce se întâmplă dacă nu folosesc video?

Cu siguranță ai observat și tu cât de mult au contat videoclipurile puse pe Facebook de
concurența ta, pentru creșterea vânzărilor într-un timp atât de scurt.
 
Poate că ai remarcat și că brandul lor s-a consolidat și lumea îi vede cu ochi mult mai buni
acum și le acordă mai multă încredere.
 
Acum imaginează-ți că toate lucrurile astea se întâmplă companiei tale.
 
Video marketingul are potențialul de a face aceste lucruri să se întâmple.
 
 

https://www.instagram.com/rezolution.ro/?hl=ro
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Cu toții reținem mai ușor informațiile transmise vizual, iar atunci când apare și sunetul în
această ecuație, simțurile noastre elementare ne ajută să ne familiarizăm cu brandul.
 
Adăugând un videoclip de branding pe pagina de website a companiei tale, îți vei spori șansele
ca oamenii să petreacă mai mult timp pe pagină.
 
Scopul unui videoclip de branding este în definitiv acela de a te prezenta în fața audienței tale.
 
Ajuta-i să cunoască povestea din spatele afacerii tale, viziunea, misiunea și valorile pe care
afacerea ta și-a pus bazele.
 
Astăzi oamenii își doresc să cumpere de la companiile cu care se simt conectați și nu te poți
conecta cu publicul tău decât atunci când aceștia ajung să te cunoască.
 
Cu ajutorul videoclipurilor poți spune povestea brandului tău într-un mod în care niciun alt
mijloc nu îl poate reproduce.
 
Poți să arăți publicului tău țintă latura umană a companiei tale și să dezvolți loialitatea
publicului.
 
 
 
 
 
 

Videoclipuri de branding pentru companie

Capitolul 3
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Astăzi reclamele și-au schimbat puțin înfățișarea și acum se concentrează din ce în ce mai
mult să ofere potențialilor cumpărători cât mai multe informații relevante într-un stil cât mai
original și interactiv.
 
De asemenea, plasarea reclamelor cu precădere în mediul online (pentru că acolo au început
să își petreacă mai mult timp consumatorii) a făcut loc utilizatorilor de mobil care văd mult mai
multe reclame în cadrul aplicațiilor sau site-urilor pe care le urmăresc de pe mobil.
 
Astăzi reclamele online au pus puterea în mâinile consumatorilor, pentru că aceștia au puterea
să decidă dacă doresc să o urmărească până la final sau nu.
 
În cele mai multe dintre cazuri reclamele online sunt targetate foarte foarte precis și abordează
teme sau nevoi pe care grupul țintă le întâmpină, așa că șansele ca o reclamă bine targetata să
fie urmărită pana la capăt, crește semnificativ.
 
 

Reclame video online

https://www.instagram.com/rezolution.ro/?hl=ro
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Acest tip de videoclip este special creat pentru companiile care nu pot să explice în doar
câteva cuvinte cu ce anume se ocupă.
 
Scopul unui video explicativ este prezentat chiar în denumirea sa.
 
Aspectele pe care le explici pentru audiența ta pot varia de la cum să folosească un anumit
produs pană la ce anume face afacerea ta.
 
Prin intermediul acestui tip de conținut video ai șansa să te plasezi pe piață ca un expert în
domeniu care pune nevoia reala de cunoaștere a publicului sau înainte de toate.
 
Folosind videoclipurile explicative, poți explica pe înțelesul publicului tău toate procesele pe
care afacerea ta le întreprinde.
 
Videoclipurile explicative tind să aibă un conținut mai interactiv pentru a capta atenția
publicului și a o reține până la final.
 
 

Videoclipuri explicative

https://www.instagram.com/rezolution.ro/?hl=ro
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Videoclipurile de produs sunt mereu la subiect și arată publicului cum anume se folosește un
produs și care care sunt specificațiile acestuia.
 
Videoclipurile de acest fel au un rol major în convingerea publicului de beneficiile pe care
acesta le oferă.
 
YouTube a devenit al doilea motor de căutare, după Google. Oamenii preferă să caute mai
multe detalii vizuale înainte de a lua decizia de cumpărare.

Videoclipuri de produs

https://www.instagram.com/rezolution.ro/?hl=ro
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Astăzi marketingul își propune mai întâi să ofere înainte să ceară.
 
Conținutul de calitate cu informații utile pentru industria ta va fi întotdeauna bine primit și
apreciat de publicul tău țintă.
 
Tuturor pasionaților de domeniul tău de activitate le va face plăcere să învețe lucruri noi.
 
Ia în considerare și faptul că o mare parte din audiența ta deja caută informații pe care tu le ai
și ai putea să le oferi mai departe.
 
Cum am mai zis în numeroase ocazii, mai sus, oamenii rețin mult mai ușor informația
prezentată sub formă de video.
 
 

Videoclipuri educaționale

https://www.instagram.com/rezolution.ro/?hl=ro
https://www.facebook.com/rezolution.ro/
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 Videoclipuri de tipul ''Cum să?''

Cele mai multe afaceri pornesc la drum cu videoclipuri de tipul „Cum să”.
 
Acestea îți dau ocazia să îți ajuți publicul țintă cu informații concrete despre cum pot să îți
folosească produsul.
 
Ajutându-ți audiența cu astfel de videoclipuri treptat, te vei plasa deasupra competitorilor tăi,
fiind perceput ca un expert in domeniul in care activezi.
 

Videoclipuri de tip profil personal

Dacă vrei să ieși în evidență în industria ta și să te conectezi cu viitori parteneri sau pur și
simplu să permiți publicului tău sa te cunoască mai bine, videoclipurile de tip profil personal
se vor raporta perfect la nevoile tale.

https://www.instagram.com/rezolution.ro/?hl=ro
https://www.facebook.com/rezolution.ro/
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Am auzit foarte multe persoane sceptice la importanța și puterea pe care conținutul video o
are.
 
Majoritatea considerau că un videoclip util pentru prezenta lor online, poate să fie filmat cu
ajutorul telefonului mobil.
 
Este adevărat că astăzi majoritatea oamenilor are acces la telefoane de ultima generație care
pot să înregistreze cu succes un videoclip pentru galeria personala a posesorului.
 
De ce nu chiar și un testimonial video sau un live pentru pagina de Facebook sau Instagram.
 
Toate acestea pot fi făcute cu succes cu ajutorul unui telefon mobil sau unei camere video
rezonabile.
 
Cu toate astea, conținutul video de calitate care îți poate aduce cele mai bune rezultate
presupune mai mult decât filmarea unui clip video cu ajutorul echipamentului profesionist.
 
Videoclipurile care îți vor cuceri publicul țintă presupun multă muncă de planificare, integrare
în strategia ta de marketing, producție și apoi post producție.
 
Echipele specializate în aceste procese îți vor oferi rezultatul final la o calitate de necontestat,
așa că merită să investești într-un videoclip făcut ca la carte, indiferent de natura și scopul lui
final.
 
Când vine vorba de brandul tău nu există loc de compromisuri.
 
Toate deciziile tale trebuie să fie luate pentru creșterea sa.
 
 
 
 

Echipa: aspecte de care să ții cont

Capitolul 4
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Să angajezi o echipa profesionistă care să îți aducă viziunea la viața poate fi destul de
copleșitor dacă nu știi cât costă sau cât ar trebui să coste un videoclip profesional.
 
Probabil dacă nu ai mai lucrat cu o echipă profesionistă de video marketing, te afli undeva intre
a vrea conținut de calitate și a vrea să nu plătești exagerat pentru ceea ce îți dorești.
 
Te înțelegem perfect.
 
Pentru a te ajuta, îți vom prezenta care sunt principalele aspecte pe care trebuie să le iei în
considerare atunci când îți stabilești bugetul pentru video marketing.
 
1. Timpul de filmare
 
Cu cât timpul necesar pentru adunarea materialelor video este mai mare, cu atât și prețul va fi
mai mare.
 
Acest aspect are legătură și cu stilul și complexitatea tipului de videoclip pe care vrei să îl obții,
aspect pe care îl vom discuta îl cele ce urmează.
 
Discută cu echipa de producție video și află care sunt tarifele după care lucrează.
 
Acestea variază, unele echipe au un tarif pentru tot pachetul, altele pentru fiecare zi.
 
Cercetează piața și descoperă care se potrivește cel mai bine nevoilor tale.
 
 
 
 

Bugetul

https://www.instagram.com/rezolution.ro/?hl=ro
https://www.facebook.com/rezolution.ro/
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2. Mărimea echipei
 
Numărul de oameni necesar pentru realizarea unui videoclip variază în funcție de tipul și
complexitatea acestuia.
 
Spre exemplu, un video explicativ poate fi realizat de o echipa de 2 oameni, în timp ce pentru
un videoclip de prezentare de brand sau o reclamă online poate să fie nevoie de mai mulți
membrii ai echipei.
 
3. Experiența
 
Experiența și expertiza în domeniu mereu vor avea un cuvânt consistent de spus în fixarea
prețului pentru un videoclip.
 
Echipele bine formate de-a lungul timpului vor fi mult mai pregătite să se descurce cu toate
schimbările și provocările care apar pe parcursul creării unui videoclip.
 
Cu cât dimensiunile și complexitatea proiectului tău sunt mai mari cu atât este recomandat sa
apelezi la serviciile unei echipe cu experiență în domeniu.
 
Înainte să alegi o echipă pentru crearea videoclipului tău, trebuie să ai în vedere specializarea
fiecăreia și cum se potrivește aceasta cu nevoile tale.
 
Există o diferență mare între operatorii video ce activează în publicitate și cei din breasla
evenimentelor (nunți, etc).
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4. Calitatea echipamentului folosit
 
În ultimii ani producătorii majori de echipamente video au scos pe piață opțiuni mult mai
ieftine care dau rezultate foarte satisfăcătoare.
 
Echipa de video marketing poate să ceară un preț mai mare pentru videoclipuri dacă are
echipamentul de filmat și programele în care mai apoi editează, de o calitate superioară.
 
Ia în calcul faptul că un cameraman amator nu poate să îți ofere rezultate calitative decât dacă
ești foarte norocos.
 
Îți recomandăm să investești în calitate atunci când vine vorba de imaginea pe care brandul
tău o va transmite în mediul online.
 
5. Timpul necesar pentru planificare
 
Unele tipuri de videoclipuri necesită mai mult timp pentru planificare și pre producție decât
altele.
 
Pentru a reduce unele costuri te poți asigura că ai o idee concretă despre ceea ce îți dorești să
apară în videoclip.
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6. Lungimea și complexitatea videoclipului
 
Cum am spus și mai sus, acest aspect este cel pe care trebuie să îl ai în vedere atunci când
discuți cu echipa de specialiști pentru realizarea unui video.
 
Pentru a stabili mult mai ușor complexitatea clipului video îți recomandăm să ai pregătite
ideile principale care vrei sa facă parte din videoclip, să îți stabilești publicul căruia te adresezi
și să știi care este scopul final al acestui videoclip.
 
După ce ai stabilit aceste lucruri discută cu echipa pentru a contura videoclipul și a stabili
împreună detaliile.
 
Reține că în funcție de complexitatea sa, un videoclip poate să coste mai mult sau mai putin.
 
7. Posibile taxe pentru locație
 
Dacă dorești să filmezi într-o locație anume, află întâi dacă există costuri pentru acces.
 
De cele mai multe ori vei avea nevoie de o aprobare și de plata unei taxe.
 
8. Persoanele care participă la videoclip
 
Există unele videoclipuri pentru afacerea ta în care vei putea apărea tu și să vorbești despre
subiectul expus, sau poate chiar cineva din echipa ta.
 
Dacă proiectul este unul mai complex care necesita sa angajezi actori sau influenceri, atunci
cu siguranță costurile reclamei tale vor crește dar și rezultatele vor fi pe măsură.

https://www.instagram.com/rezolution.ro/?hl=ro
https://www.facebook.com/rezolution.ro/
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Cum am menționat și înainte, conținutul video este un material versatil care poate să fie folosit
pe foarte multe platforme .
 
Ca să te ajutăm să găsești platforma potrivită pentru scopul tău, îți vom prezenta cele mai
cunoscute și eficiente mijloace de distribuție și de promovare pentru conținutul tău video.
 
Website
 
Primul loc în care vrei ca videoclipul creat să apară este pe site-ul afacerii tale.
 
Un videoclip despre afacerea ta este o metodă eficientă prin care în doar câteva minute
vizitatorii tăi să se familiarizeze cu ceea ce faci.
 
De asemenea un videoclip este o metodă bună de a îndemna oamenii să rămână mai mult pe
site-ul tău, pentru că se întâmplă adesea ca o persoana să iasă de pe un site după doar câteva
secunde.
 
O altă variantă este cea în care poți folosi videoclipul pe site-ul tău ca videoclip de fundal, o
metodă tot mai folosită astăzi, pentru că dă mult mai multă energie și vitalitate site-ului.

Capitolul 5
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Social Media
 
Dintre toate tipurile de conținut, videoclipurile sunt cele mai distribuite postări de pe social
media.
 
Atunci când creezi conținut video trebuie să iei în considerare distribuirea lui acolo unde
audiența ta petrece cel mai mult timp, pentru a mări șansele să ajungi la publicul interesat de
acest subiect.
 
Dacă postezi pe Youtube sau Facebook, asigură-te că incluzi și un link către site-ul tău, pentru
a genera cât mai mult trafic fără prea mare efort.
 
Youtube Ads
 
Reclamele video plasate pe Youtube îți oferă ocazia să ajungi la un grup foarte bine targetat de
oameni.
 
Cu siguranță audiența ta își petrece timpul și pe Youtube, așa că nu vrei să ratezi ocazia de a li
te adresa și acolo.
 
Îți este teamă că oamenii vor sări peste reclama ta și că vei plăti degeaba?
 
Ei bine, cum am discutat puțin mai devreme, astăzi puterea este în mâinile oamenilor atunci
când vine vorba de vizionarea unei reclame.
 
Ca să te asiguri de reușita reclamei tale, stabilește foarte exact cărui tip de public te adresezi
și care sunt cele mai presante probleme cu care aceștia se confruntă.
 
O reclamă video pe Youtube va avea mult mai multe șanse să fie urmărită până la capăt dacă
se adresează exact cui trebuie.
 
Și încă un lucru.
 
Dacă reclama ta nu a fost urmărită cel puțin 30 de secunde, sau integral (depinde de lungimea
ei), nu vei fi taxat de către Google.
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 Facebook Ads
 
Un alt mod de distribuire al clipurilor tale video, care îți va aduce rezultate relevante într-un
timp mult mai scurt față de metodele tradiționale, sunt reclamele video de pe Facebook.
 
Așa cum spune și numele, acestea constă în reclame în format video care vor ajunge în funcție
de cum targetezi audiența, la persoanele potrivite.
 

https://www.instagram.com/rezolution.ro/?hl=ro
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Email Marketing
 
Așa cum ai aflat deja, nicio altă formă de conținut nu comunică ideile la fel de repede ca
videoclipurile, așa că includerea lor în campaniile tale de email marketing are foarte mult sens.
 
Oamenii trec cu vederea emailurile primite de la campaniile la care s-au abonat și aleg să le
lase să se adune în inbox sau pur și simplu să le șteargă.
 
De ce?
 
Pentru ca le găsesc foarte mari consumatoare de timp și energie și nu consideră că pot să
vină cu informații relevante pentru ei.
 
De cele mai multe ori așa și este, email marketingu este un domeniu în care foarte multe firme
greșesc.
 
Dacă este făcut așa cum trebuie email marketingul îți poate aduce rezultate foarte bune.
Simpla introducere a cuvântului „video” în titlul emailului, determină creșterea cu mult a ratei
de deschidere.

https://www.instagram.com/rezolution.ro/?hl=ro
https://www.facebook.com/rezolution.ro/
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Video SEO
 
Linkurile către site-urile care au cel puțin un video prezent, sunt poziționate mult mai bine în
Google, față de cele fără videoclipuri.
 
Acest lucru se întâmpla datorită faptului ca google deține Youtube și favorizează conținutul de
pe Youtube plasat în site.
 
Toate afacerile își doresc să ocupe o poziție fruntașă în rezultatele căutărilor de pe Google, iar
video SEO te poate ajuta în acest sens.
 
Odată ce un videoclip ajunge să fie plasat pe prima pagina Google va ocupa acea poziție
pentru o perioada destul de lungă de timp, spre deosebire de un site.
 
Reține faptul că nu trebuie să înlocuiești partea de SEO a site-ului tău cu video SEO, ci trebuie
să te asiguri că aceste două elemente sunt complementare, dacă îți dorești cele mai bune
rezultate.

https://www.instagram.com/rezolution.ro/?hl=ro
https://www.facebook.com/rezolution.ro/
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Numărul de vizualizări
 
Numărul de vizualizări după cum indică și numele îți arată de câte ori a fost văzut un videoclip.
 
Chiar dacă cu toții ne dorim ca videoclipurile noastre să fie văzute de cât mai multe persoane,
numărul de vizualizări nu este întotdeauna relevant pentru succesul unui videoclip.
 
Reține ca vizualizările sunt numărate diferit în funcție de platforma pe care este pus
videoclipul.
 
YouTube arata ca videoclipul a fost urmărit după 30 de secunde, în timp ce pe Facebook o
vizualizare se pune după numai 3 secunde.
 
Rata de redare videoclip
 
Rata de redare a videoclipului indică procentul de vizitatori ai paginii care au dat play și au
început să urmărească videoclipul.
 
Prin intermediul acestei măsurători poți vedea cât este de relevant videoclipul tău în funcție de
platformă sau locul în care se difuzează.
 
Nu toate videoclipurile vor avea aceeași rată de redare.
 
Aceasta va varia semnificativ în funcție de conținutul postat și de cât se potrivește subiectul
cu nevoile publicului.

Capitolul 6

Cum urmărești performanța unui video

https://www.instagram.com/rezolution.ro/?hl=ro
https://www.facebook.com/rezolution.ro/
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Interacțiunea
 
Aceasta este unul dintre cei mai importanți factori pe care să îi iei în considerare atunci când
analizezi eficiența unui video.
 
Prin intermediul acestei analize poți să vezi dacă cei care au dat click pe videoclipul tău au
urmărit până la final, la ce parte s-au oprit sau dacă au sărit direct la partea care îi interesa cel
mai mult.
 
Cunoscând aceste lucruri poți să îmbunătățești conținutul pentru viitoarele videoclipuri în
funcție de preferințele celor care vizionează.
 
Distribuiri și comentarii
 
Cu siguranță că ești deja foarte obișnuit cu aceste metode de măsurare a eficientei
videoclipului tău.
 
Poate că ai observat că la începutul și sfârșitul videoclipului, orice youtuber își încurajează
publicul să dea like și să distribuie videoclipul pentru a ajunge și la alții.
 
Orice distribuire a conținutului tău ajută la răspândirea acestuia și face posibil pentru mai
multe persoane să vadă ce ai creat.
 
De asemenea, poți să observi prin măsurarea acestui aspect cât de atrăgător este conținutul
tău pentru public în măsura în care să îl distribuie.
 
 
 
 

https://www.instagram.com/rezolution.ro/?hl=ro
https://www.facebook.com/rezolution.ro/
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Rata de click-uri
 
Acest element îți arată câți oameni au dat click pe apelul la acțiune inclus în videoclipul tău.
 
Această rată îți va arăta câte de eficient este videoclipul tău în a determina oamenii să facă
acțiunea dorită de tine.
 
Ca să te asiguri ca oamenii ajung să îți vadă apelul la acțiune, asigură-te ca videoclipul tău este
suficient de captivant și interesant încât să îl facă pe vizitator să se uite pana la final.
 
Rata de conversie
 
Rata de conversie se refera la numărul de prospecți sau de clienți pe care i-ai câștigat în urma
folosirii unui material video.
 
Metodele de conversie depind de la site la site.
 
Ca să determini dacă efortul de a crea conținut video a dat roade, aceasta este cea mai
importantă măsurătoare.
 
 
 
 

https://www.instagram.com/rezolution.ro/?hl=ro
https://www.facebook.com/rezolution.ro/


 

 

Scopul acestei broșuri a fost să te ajute să îți faci o idee cât mai concretă despre ce anume
presupune video marketingul și cum anume îl poți folosi pentru creșterea afacerii tale.
 
Ne dorim să rămâi cu ideea că videoclipurile sunt modul perfect prin care poți să transmiți
orice tip de informație, pentru că publicul tău îl va accepta și îl va consuma mult mai rapid față
de orice alt mijloc media.
 
Acum că ai toate informațiile de bază, începe prin a stabili concret care este direcția în care
vrei ca afacerea ta să progreseze și cum te va ajuta conținutul video în atingerea acestui
obiectiv.
 
 
 
 

Concluzie

FI I  MEREU LA CURENT CU

CELE MAI  NOI  INFORMAȚII .

CITEȘTE ARTICOLELE

SĂPTĂMÂNALE DE PE

BLOGUL NOSTRU.


