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videófogyasztás 



A videótartalom előretörése

kreátorok – kreatív iparágak, média cégek – márkák 

kapcsolódnak egymás tartalom-stratégiáival 

Forrás: The State of Video September 15th, 2016 – Tubular Labs 



Bevételszerzés és YouTube / YouTuber

a csatornádra úgy is gondolj, mint a saját üzleti vállalkozásodra - a befektetett idő és 

munka ellentételezéseként bevételeket szeretnél generálni

a videók ebben az elgondolásban “termékek”, amelyeken, amelyek melletti reklámokból 

bevételrészesedést fizet a YouTube

megérteni, hogy működik a bevételszerzési folyamat sokat segíthet abban, hogy a 

videóinkat hogyan készítsük, hogyan tegyük a reklámozók és a támogató szponzorok és 

márkák felé is értékesíthetővé

a csatornánkkal és videóinkkal nem csak a nézők, de a reklámozók, reklámügynökségek 

és a lehetséges szponzorok felé is vonzónak lehet és kell láttatni magunkat  



Márkák és YouTube 

a csatornádra úgy gondolj, mint a saját “TV csatornára”, ahol audiovizuális tartalommal a 

céljaidnak megfelelő márkakommunikációt folytathatsz 

a videók ebben az elgondolásban a tartalom marketing kommunikáció alapelemei

megérteni, hogy maga a YouTube platform milyen eszközöket és lehetőségeket nyújt a 

márkáknak sokat segíthet, hogy kialakíts egy kreatív videó tartalom publikálási és 

megosztási stratégiát a saját ügyfeleid, vásárlóid eléréséhez

a YouTuberek eddigi tapasztalataira építve sokat tanulhatnak a márkák, hogy milyen módon 

lehet releváns eredeti tartalmakkal, hitelesen kommunikálni



YouTube CONTENT ID – Tartalomfelismerő rendszer



Miért fontos a YouTube a márkáknak?



1. szekció 2. szekció 3. szekció

Miért?



Felfedezhetőség, megtalálhatóság!

#2 Search Engine 

#2 Keresőmotor



Suggestions – Related Content 

Ajánlások – Kapcsolódó tartalom 

Felfedezhetőség, megtalálhatóság!



Google Confidential and Proprietary

megismerés megfontolás cselekvés



ABCD: Building Effective Creative for YouTube

Confidential & Proprietary

ABCDs of effective creative for 

YouTube

Attract Brand Connect Direct



ABCD: Building Effective Creative for YouTube Confidential & Proprietary

ATTRACT ATTENTION: 

From the start

No matter the format, it’s crucial to capture 

attention early on.

Front-load 

your story 

arc

Use 

familiar 

faces

Focus on 

framing
Be 

thoughtful 

with music 

Consider 

creative 

style



ABCD: Building Effective Creative for YouTube Confidential & Proprietary

BRAND 

naturally & with purpose

How and when branding appears can impact the 

performance of a creative.

Placement 

matters

Audio 

works

Optimize

for your 

objectives



Proprietary + Confidential

A KREATÍVALKOTÁS FOLYAMATOSAN VÁLTOZIK

EREDETI
Kisebb kép, 

nehezen olvasható szöveg

All live video examples can be found here

TOVÁBBFEJLESZTETT
Nagyobb kép és logó, jól látható 

szöveg, jobb márkaélmény

http://g6sa8.com/y/MATCH/ads/ad.html?demo=3


ABCD: Building Effective Creative for YouTube Confidential & Proprietary

Create an 

emotional 

connection

Use the 

power of 

audio

Break the 

fourth 

wall

Increase 

Pacing

CONNECT 

through emotion & storytelling

Longer watch time is associated with a lift in brand 

awareness and consideration.

Analyze 

and test



Connect – Under Armour – I will what I want



ABCD: Building Effective Creative for YouTube Confidential & Proprietary

Be 

clear

Use 

platform 

features

DIRECT 

the viewer on what to do next

Clear calls to action drive brand lift.



KÁRTYÁK FEDVÉNY

ZÁRÓ
KÉPERNYŐ

INTERAKTIVITÁS

KIEGÉSZÍTŐ 
BANNER

https://www.youtube.com/watch?v=X8BVI96pq4s&list=PL5OEJ7fPofx_aFbtLnIEy-uEIU0FemsFr


videotartalom,mint eszköz



Sikeres vírusvideót akarunk! 



Hová töltjük fel? 

egy saját márkázott üzleti 

YouTube csatornára?



Mit kezdünk a feliratkozókkal? 

lojális közönség, közösség 

építése? 



tartalommarketing
További videókat is készítünk? 



Content territory – Tartalom-metszet

#1 tartalmat készíts, ne csak reklámot



a márkánk identitásának ismerete

a célzás, pozícionálás 

célközönségünk érdeklődése és szenvedélyei

hol találunk közös pontokat a két oldal között

hogyan, milyen úton tudunk értéket adni videó tartalommal

a márkának megfelelő hangnem

hitelesség és relevancia 



Video Micro moments 

válaszokat keresünk a problémákra – eszközökön, szolgáltatásokban keresünk

a megfelelő releváns információt szeretnénk a megfelelő időben

meghatározni azokat a mikro-pillanatokat ahol a célközönségünk érdeklődése, vágyai találkoznak a 

márka, a szolgáltatás céljaival



három út értékközvetítésre videó tartalommal

A márkaidentitástól függően különböző utakat találhatunk, amely segít…
elérni és megtartani a nézőinket

megtalálni a megfelelő üzenetet és hangnemet

A három fő út értékátadásra: 
INSPIRÁLNI: olyan történetek megosztása amelyek érzelmileg inspirálják a 
nézőket, amelyekben meglátják magukat, amelyekhez kötődni tudnak 

OKTATNI: hasznos információkkal teli videók, amelyek segítenek a márkánk, 
szolgáltatásunk, termékeink  megértésében, használatában

SZÓRAKOZTATNI: meglepni, megnevettetni, látványos és kreatív ötletekkel bíró 
videó tartalmakat készíteni 

YouTube képzés



Inspirálni – Knorr #LoveAtFirstTaste



Oktatni – BioTech USA - Főszerepben a fehérje



Szórakoztatni – Ofotért.hu



A tartalom készítési stratégia építés

Eldönteni, hogy milyen úton-módon hozunk létre videótartalmat – és hogy 

építkezünk azokkal 

Tartalomképzés három lehetséges útja: 

KREÁLÁS – a márka saját maga által készített tartalmai

KOLLABORÁCIÓ – együttműködni más alkotókkal, videó készítőkkel, a 

közönségeddel, művészekkel, üzleti partnerekkel…

‘KURÁLÁS’ – összegyűjteni és újratálalni a már mások által elkészített tartalmakat 

(user generated content – más felhasználók által feltöltött tartalom)

YouTube képzés



KREÁLÁS - Cégbemutató – Zappos.com



KREÁLÁS - Termékbemutató videó - Shop Zappos



KREÁLÁS - Tippek, tanácsok, DIY videók – Shop Zappos



FAQ videók – Digital Goja





Tartalmi együttműködések



hangadók - véleményvezérek 

hitelesek a követők számára

több milliós eléréssel bírnak, számos
témakörben (pl. gaming, szépség, 
lakásberendezés, utazás, tech stb.)

profi technikai felszereléssel rendelkeznek, 
videógyártási szakértelem

kommunikációs csatorna márkák számára

„beszélik az Y, Z generáció nyelvét”

Miért érdemes YouTuberekkel kollaborálni?



indirekt reklám – egyszerre megy át a reklámüzenet és kap értékes 

tartalmat a néző így eredményesebb a kampány

YouTuberek véleményvezér szerepe – az ő fogyasztási szokásaik 

meghatározzák a nézőikét is

nem kell videógyártásra, felszerelésre költeni

NEM felhasználni őket, HANEM kollaborálni velük – ismerik nézőik szokásait 

és hitelesek számukra

Miért érdemes YouTuberekkel kollaborálni?



fontos átgondolni néhány kérdést mielőtt együttműködésbe kezdünk: 

találunk-e olyan tartalomgyártót, aki passzol a márkánkhoz?
stílus
termék
identitás
célcsoport

Mi a márka célja? 
üzleti cél
csatorna (saját vagy influencer) cél
sorozat cél
videó cél

Együttműködés típusa? 
termékelhelyezés
márkázott tartalom – branded content / egy márkának
dedikált tartalom
Videó-sorozat – több részes sorozat releváns témával
Hosszútávű együttműködés
Offline megjelenés – közönségtalálkozók pl. 
Márkacsatornára gyártott tartalom
Reklámvideó készítése – a teljes kreatív folyamatot rábízva a 
YouTuber-re

Mire kell odafigyelni?



YouTuber / Márka együttműködés  
Special Effects Media 



HELP – HUB – HERO tartalmak



A tartalom készítési stratégia építés

A YouTube háromféle, egymást kiegészítő tartalomtípust ajánl, amelyeket különböző 

formátumban és céllal készítünk el

HELP / HYGIENE – mi az, amire a közönségünk rákeres a márka, iparág, szolgáltatás kapcsán /  mint egy 

YouTube tartalom előállító egy minden időben releváns  tartalmat készítek

HUB – mivel tudjuk a közönség megtartani, a csatornánkra való visszatérésüket segíteni / mint egy 

YouTube tartalom előállító rendszeresen időzített, következetes tartalmat készítek

HERO – nagyszabású események, kiemelt kampányok - nagyszámú, új közönség elérése / mint egy 

hirdető kell gondolkodni, hogy a HERO momentumot felépítsd, elérd



HELP

Volvo Trucks – A dinamikus kormányzás



HUB
Volvo Trucks – A kamionos riportok / Videósorozat + Influencer 



HERO – Volvo Trucks – Epic Split



Tartalom megosztási stratégia kialakítása

#2 a megfelelő tartalommal a megfelelő 

ember elérése 



Időzítés – programtervezés
a különböző típusú tartalmaink összehangolt módon való egymásra építését kell optimálisan 

kialakítanunk 

egy naptár kialakítása, hogy éves szinten tervezni tudj a csatornádon történtek kapcsán

YouTube képzés



Aktiválás + fizetett média megjelenések
a tartalom publikálás összehangolása a megfelelő közönség elérése céljával

az adott típusú tartalom által megkívánt fizetett hirdetésekkel,

az éves marketing tervekkel

YouTube képzés



előkészíteni a tartalmakat

elkészíteni a tartalmakat  

meghatározni a publikálás menetét

a tartalmak meta-adatainak optimalizálását elvégezni

a publikálás idejét meghatározni 

a további média felületek aktiválását előkészíteni , fizetett hirdetésekkel megtámogatni a HERO 
tartalmainkat, projektünket

a YouTube csatornánk arculatának felépítése, a csatornánkra való feliratkozás lehetőségének 
kommunikációja a videóinkban 

YouTube képzés

Programépítés



Köszönöm a figyelmet! 

Az előadásban szereplő, és további videók: 

https://www.youtube.com/watch?v=q9wwY9C4V4E&list=PLGDJorqO9vWQqxK7J81VsC_fb200aS1zs
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