
Video Marketing ‐
YouTube & Facebook Video

prowadzi Magdalena Daniłoś

agenda szkolenia

zgłoszenia:
szkolenia@socialmedianow.pl

lub
http://tydzien.socialmedianow.pl/



Aż 90% poskich marketerów, którzy realizowali dotychczas kampanie opartą o

content video deklaruje, że będzie kontynuowało kampanię video marketingową
w kolejnych 2 latach. Video staje się najważniejszą formą przekazu w

działaniach marketingowych oraz komunikacyjnych każdej marki. Zmiany

społeczne oraz postęp technologiczny sprawia, że z roku na rok ludzie coraz

częściej konsumują treści w formie filmowej, za to czytaj coraz rzadziej. Liczby

mówią same za siebie.  Co czwarta osoba, która obejrzała video, szuka informacji

na temat produktu czy usługi, której dotyczył film. Aż 12% osób kupuje produkt,

który pojawił się w obejrzanej przez nie reklamie. Co więcej ponad 50%
marketerów na całym świecie już dziś deklaruje, że video to typ działań

marketingowych, w którym osiągają najlepszy ROI.



Zarówno Facebook, jak i YouTube dają markom możliwość prowadzenia nie

tylko komunikacji bezpłatnej w postaci video, ale także realizowania kampanii

płatnych rozliczanych w modelu aukcyjnym.  To oznacza, że po raz pierwszy od

dziesiątek lat, małe i średnie firmy mają możliwość realizowania naprawdę
ogromnych zasięgowo kampanii video w budżetach o wiele mniejszych niż te, do

których przyzwyczaiła nas telewizja tradycyjna. To złamanie ogromnej bariery,

która dzieliła marki z sektora MŚP od gigantów w wyścigu o uwagę klienta. W

Stanach Zjednoczonych, w ciągu ostatnich kilku lat, niewielkie firmy, czasem

kilkuosobowe, przy pomocy skutecznych kampanii video marketingowych w

serwisie YouTube osiągnęły spektakularny sukces komercyjny, rozrastając się
do przedsiębiorstw wycenianych na wiele milionów marek.



- wykład
- warsztaty grupowe oraz indywidualne

- prezentacja case studies
- praca na case studies – część ćwiczeniowa

- przykłady dobrych i złych praktyk video marketingowych w branży
- sesja pytań i odpowiedzi

Narzędzia wykorzystywane w
czasie szkolenia:

Program szkolenia:



WPROWADZENIE DO VIDEO MARKETINGU
1. Telewizja 2.0

2. Siła ruchomego obrazu

3. Trendy w video marketingu

4. Tworzenie strategii video marketingowej

5. Kampanie wizerunkowe wideo

6. Kampanie sprzedażowe wideo

1. Podstawy tworzenia treści video w serwisie Facebook

2. Realizacja skutecznych kampanii reklamowej video

3. Efekt wirusowości w działaniach Facebook Video

4. Facebook Live – potęga narzędzia

Facebook Video

 YouTUBE DLA MAREK



1. Wojna gigantów o tytuł hegemona video

2. Najefektywniejsze łączenie działań video w obu serwisach

FACEBOOK VS. YOUTUBE

1. Branded content na YouTube

2. Tworzenie treści oraz optymalizacja konta marki na YouTube

3. Procedura przygotowania kanału marki

4. Planowanie oraz tworzenie treści

5. Optymalizacja konta marki na YT

6. Kampania reklamowa w serwisie YouTube

7. Zasady tworzenia kreacji dla kampanii reklamowych pre-roll

8. Jak wykorzystywać narzędzia YT do zwiększania konwersji

Growth hacking video
1. Produkcja video przy niewielkich budżetach

2. User Generated Content

3. Personalizacja treści



CEO agencji marketingowej OFFON Agency,
ewangelista video marketingu, wieloletnia
dziennikarka, blogerka skupiającego się na

tematyce video marketingu. Realizowała kampanie
dla takich marek jak: Samsung, Bosch czy

Viessmann. Opiekun merytoryczny studiów
podyplomowych na kierunku „marketing

Internetowy” Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie oraz wykładowa na takich uczelniach jak
Akademia Leona Koźmińskiego czy Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie. Jest autorką publikacji na
temat produkcji filmowej oraz budowania strategii
video marketingowych w najważniejszych polskich

magazynach branżowych. Prowadzi swój kanał
YouTube, na którym przeprowadza wywiady z
najbardziej znanymi osobowościami polskiej

branży marketingowej oraz twórcami YouTube.
Autorka pierwszej w Polsce książki dotyczącej
video marketingu, która ukazała się nakładem

wydawnictwa OnePress i niemal natychmiast stała
się bestsellerem.
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Organizator
Social Media Now

Social Media Now jest agencją wyróżnioną przez Facebooka na

stronie prezentującej najlepsze kampanie z całego świata.

Naszą specjalizacją są kampanie reklamowe na Facebooku oraz

innych serwisach społecznościowych, których celem jest

osiągnięcie wymiernych, mierzalnych efektów biznesowych.

mediów społecznościowych, w zakresie działań nastawionych na

mierzalny efekt.
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