
Video Marketingas

9 Modulis
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Šiame modulyje sužinosite

Kas yra video marketingas ir kokias galimybes jis suteikia?

8 veiksmingos idėjos (strategijos) jūsų video žinučių turiniui (su 
pavyzdžiais).

Kokią techninę ir programinę įrangą reikia turėti, norint sukurti puikius 
video įrašus?

Kur geriausiai patalpinti savo vaizdo įrašus ir kaip juos tinkamai 
optimizuoti?
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Įvadas

Šiais laikais mūsų vienas pagrindinių tikslų - padaryti platesnį jūsų 
marketingo žinučių asortimentą, nes žmonių informacijos priėmimo 
įpročiai skiriasi.

Internetinis video marketingas tai geros kokybės video turinio kūrimas ir 
platinimas internete. Pagrindinis tikslas - 
pritraukti lankytojų srautus, padidinti 
pardavimus, padidinti viešumą.
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Kodėl video? 7 pagrindinės 
priežastys ir nauda
1.Video turinys greičiau sukurs glaudesnius santykius su jūsų potencialiais 

klientais.

2.Gerai “optimizuotas” video pritrauks didesnio skaičiaus žmonių 
susidomėjimą ir padidins lankytojų srautus.

3.Paieškos rezultatų puslapiuose, rezultatai su video turi 41% didesnį 
paspaudimų skaičių negu paprastos tekstinės nuorodos.

4.Gerai ir kokybiškai sukurtas video turinys didins pasitikėjimą jūsų verslu ir 
siūlomais produktais/paslaugomis.
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Kodėl video? 7 pagrindinės 
priežastys ir nauda

5.Beveik visi video portalai yra nemokami. Jie tiesiog trokšta, kad jūs 
patalpintumėte juose savo video marketingo žinutes.

6.Video pristatymus, reklamas yra gana nebrangu sukurti (o kartais 
nekainuoja nieko).

7.Jūsų konkurentai turbūt to nedaro (arba tokių dar nedaug).
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Video turinys: 8 idėjos turiniui

Sukursite planą ir scenarijus video įrašų turiniui.

Apie ką gali būtų jūsų video? Kas juose turi atsispindėti? 

Pagrindiniai reikalavimai ir pavyzdžiai.
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1. Produktų/paslaugų pasiūlymas

Paskirtis: pristatyti produktą ar paslaugą, 
apibūdinti jos privalumus, naudą žmogui 
ir paskatinti veiksmams. 

Tokie video turėtų būti kuriami pagal 
A.I.D.A. ar Stipraus pasiūlymo algoritmą. 
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“Pre paid legal” verslo galimybės pristatymas 

http://www.youtube.com/watch?v=eZGpiEeaHKw 
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2. 30 sek. - 2 min treileris 

Paskirtis: parodyti savo kontaktų bazei, 
potencialiems klientams, kad netrukus 
bus pristatytas jūsų produktas ar 
paslauga, ir kad laukti liko labai nedaug. 

Toks video iš anksto paruoš žmogų jūsų 
būsimam pasiūlymui, sudomins, sužadins 
smalsumą.
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“Dell Inspiron duo” treileris
http://www.youtube.com/watch?v=xr78DvvYK6w 
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3. Klientų atsiliepimai/
rekomendacijos 

Paskirtis: parodyti savo žiūrovams, kad 
jūsų produktais klientai yra patenkinti.

Tai skirta kurti ir auginti pasitikėjimą jūsų 
verslu, produktais ir paslaugomis.
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“System ABS” klientų atsiliepimai 
http://www.youtube.com/watch?v=N3R8O8mwXIA&feature=related 
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4. Video paskaitos/konsultacijos

Paskirtis: jeigu dirbate konsultacijų, 
mokymų, sveikatingumo ar kitose 
panašiose srityse, savo video 
medžiagoje pateikite žmonėms vertingų 
patarimų, rekomendacijų, kurie ir didina 
pasitikėjimą, ir taip pat - jūsų kaip 
ekspertų statusą.
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“Mahalo” pamokos ir patarimai visiems atvejams

http://www.youtube.com/watch?v=c4-G0O6ONfQ 
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5. Epizodai/serialai

Paskirtis: kurti savo klientų 
bendruomenę, kuri iš jūsų reguliariai 
gautų naujienas apie susijusius su jūsų 
veikla įvykius, interviu su savo srities 
lyderiais, įdomias jų gyvenimo istorijas, 
produkto panaudojimo pavyzdžius.
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“Nike Football Series” susitikimai su garsiais futbolininkais

http://www.youtube.com/watch?v=1YxwKVULRxs 
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6. Produkto/paslaugos inforeklama

Paskirtis: pristatant produktą/paslaugą iš 
karto demonstruoti kaip tai naudojama ir 
kokius puikius privalumus turi, kokią 
naudą žmogui duoda.

Tokie video turėtų būti kuriami pagal 
A.I.D.A. ar Stipraus pasiūlymo algoritmą. 
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Slap Chop info-reklama (infomercial)
http://www.youtube.com/watch?v=rUbWjIKxrrs 
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7. Video reklama lankytojų srautų 
pritraukimui (masalo pasiūlymas)

Paskirtis: video pristatymas, kurio tikslas 
yra paskatinti žiūrovus apsilankyti jūsų 
interneto svetainėje. 

Video įrašas patalpinamas daugelyje 
video portalų ir “optimizuojamas” pagal 
jūsų raktažodžius. Kai žmonės jį atranda, 
žiūrėdami jį gauna pasiūlymą ateiti į jūsų 
svetainę ir gauti dovaną.
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Joe Vitale knyga - 
dovana (“masalo” pasiūlymas)

http://www.youtube.com/watch?v=gatenSsSgSM 
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8. Virusiniai video

Paskirtis: šis video turėtų būti toks 
įdomus, naudingas, ar dažniausiai - 
juokingas, kad žmonės norėtų juo 
pasidalinti su savo draugais.

Humoras - dažniausia tokių video savybė, 
bet ne vienintelė. Virusinis video - bet 
koks video, kuris yra dažnai 
persiunčiamas. 
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Will It Blend? 
(virusiniai video, skirti blenderių (maišytuvų/smulkintuvų) reklamai) 

http://www.youtube.com/watch?v=Pnonj_84Ju4&feature=relmfu 
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Bendri reikalavimai turiniui

Jūs turite pačiame video pateikti nuorodą į interneto svetainę ar kitus 
kontaktus.

Jūs turite aktyviai skatinti veikti.

Jūsų video turi sudominti žmogų, “užkabinti” per 15 sek. nuo video 
pradžios.
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Video kūrimas ir transliavimas
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1# Ko reikia video įrašui sukurti?
Kompiuteris: operatyvinė atmintis (RAMʼai) - mažiausiai 1-2 GB. Kietojo 
disko talpa - mažiausiai laisvos vietos 20-30 GB (rekomenduotina: nuo 
100-150 GB). Papildomai - išorinis kietasis diskas, skirtas išsaugoti 
vaizdo medžiagą, kuri jau panaudota, ir atlaisvinti vietą kompiuteryje.

Vaizdo kamera (skaitmeninė): video įrašomas į SD kortelę. Mes 
naudojame “Canon HF 100”. HD video kokybė.

Mikrofonas (USB - prie kompiuterio): skirta darbalaukio filmavimui. 
Mes naudojame “Blue Yeti” mikrofoną. Kiti variantai: Logitech.

Mikrofonas (jungiamas prie kameros): skirta tradiciniam pristatymo 
filmavimui. Mes naudojame “Hama LM-09 Lavalier”. 
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2# Ko reikia video įrašui sukurti?
Video redagavimui naudokite šias programas: 

“Pinnacle” http://www.pinnaclesys.com
“Vegas Studio” http://www.sonycreativesoftware.com/vegassoftware
“Final Cut”  http://www.apple.com/finalcutstudio/finalcutpro/

Tik darbalaukio filmavimui ir įgarsinimui jums reikės šių programų:

“PowerPoint/Keynote programų (Windows/Apple)
“CamStudio” NEMOKAMA (Windows) http://camstudio.org/
“Camtasia” (Windows/Apple) http://www.techsmith.com/camtasia/
“ScreenFlow” (Apple) http://www.telestream.net/screen-flow/
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3# Vaizdo įrašo eksportavimas

Video išsaugokite .mp4 formatu

Trukmė: iki 15 min. (Facebook leidžia 20 min, YouTube - 15 min.)

Video įrašo dydis: iki 1024 Mb. (YouTube leidžia 2000 Mb, Facebook - 
1024 Mb.)
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Kur patalpinti video įrašą?

Didžiausias video portalas 
pasaulyje.

Didžiausias socialinis tinklas 
pasaulyje.
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Video optimizavimas YouTube
Darbinio failo pavadinimas (pvz. vietoj 1video.mp4 į raktinis-zodis.mp4)

Svarbiausia yra video pavadinimas (antraštė).

Svarbu išlaikyti balansą tarp raktinių žodžių antraštėje ir jos patrauklumo 
lankytojui.

Būtina maksimaliai išnaudoti video aprašymus:

Video aprašymui leidžiama naudoti iki 5000 simbolių.

Video žymės (tags) - pagrindiniai raktiniai žodžiai.

Svarbiausius raktažodžius pateikti pirmus antraštėse, aprašymuose ir žymėse.

Nuorodą į svetainę pateikti aprašymo pradžioje (http://www.bit.ly).
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Video optimizavimas YouTube
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Video optimizavimas YouTube
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Video optimizavimas YouTube
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Kuri vieta įdomiausia žiūrovams?
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Video optimizavimas Facebookʼe
Pagrindiniai reikalavimai:

Iki 5 min. (rekomenduojama)

Nuotrauka intriguojanti.

Dėmesį traukiantis pavadinimas.

Aprašyme kuo daugiau informacijos (su 
raktiniais žodžiais). Ir nuorodos su 
skatinimu “spausti”.

Follow-Upʼas su fanais (daugiau video 
serijų).

Surasti įtakotojus (partnerius, kurie siųs 
jūsų žinutes savo fanams).

Paskatinimas komentuoti video įrašus, 
dalintis, susisiekti.
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Video padeda “rinkti” fanus

Pavyzdys: “Intel” kompanija 
dalinasi savo video įrašais ir prašo 
tai daryti savo partnerių, jų 
Facebook puslapiuose. Kas 
nutinka? Partneriui pranešus savo 
fanams apie “Intel” video, ir 
žmonėms paspaudus ant pačio 
video “Patinka Intel” - jie 
automatiškai tampa “Intel” fanais.
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Video padeda “rinkti” fanus
Idėja: Taigi, jūs nusprendžiate padaryti 
akciją, X produkto išpardavimą. Savo 
Facebook fanams pranešate, kad jeigu 
pvz.: 100 jų pažymės (užtagins) save ant 
jūsų video įrašo, pavadinimu “Aš gausiu 
30% nuolaidą X produktui”, tai nuolaida dar 
didės, arba bus pridėta papildomų dovanų. 
Tikslas: su video pagalba didinti fanų 
skaičių ir reklamuoti išpardavimą. Nes jeigu 
fanai pažymės save jūsų video įraše, tai 
žinutė apie tai ir pats video atsiras jų 
sienoje ir naujienų sraute tarp jų draugų. O 
video žinutė apie akciją bus daug 
galingesnė už tekstą ar nuotrauką.
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Video padeda “rinkti” fanus
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Apibendrinimas
Sužinojome, kad jūsų vienas pagrindinių tikslų turėtų būti platesnis 
marketingo žinučių asortimentas (tekstai, nuotraukos, video).

Aptarėme pagrindines 7 priežastis kodėl jums verta jau šiandien pradėti 
kurti ir įgyvendinti video marketingo suteikiamas galimybes.

Nagrinėjome 8 vyraujančias video marketingo idėjas (strategijas), 
orientuotas į pardavimų skatinimą, pasitikėjimo kūrimą, lankytojų srautų 
pritraukimą, virusinę rinkodarą.

Apžvelgėme kokiomis priemonėmis gali būti kūriami jūsų video įrašai ir kaip 
optimizuojami “Youtube” ir “Facebook” portaluose.
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Iki greito pasimatymo :)
o čia virusinė “Vytauto” 

mineralinio vandens reklama

http://www.youtube.com/watch?v=3c9pRglfY14 
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