
Chcete být vidět a ještě na tom vydělat peníze?

https://www.youtube.com/user/YouTube
https://www.youtube.com/user/YouTube


CO JE YOUTUBE?

 Největší portál s videi na internetu.

 Nejúspěšnější platforma ve zpeněžení video obsahu.

 1 mld. uživatelů, 88 zemí, 76 jazyků a 1 mld. zhlédnutých hodin denně.

 Každou minutu nahráno 300 hodin obsahu.

 Propagační nástroj i zdroj příjmů.
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JAK TO FUNGUJE?

 Systém ContentID kontroluje veškerý obsah na YT.

 Do videí je vkládána reklama.

 Zisk z reklam je dělen mezi YouTube a majitele obsahu.

 Všichni uživatelé a všechny kopie obsahu jsou tak potenciálním zdrojem příjmů.

 ContentID umožňuje:

1. chránit autorská a další práva vlastníků obsahu

2. zpeněžovat obsah

3. v odůvodněných případech blokovat nevyhovující uživatelská videa



CO MI TO PŘINESE?

 Video je nejatraktivnější, nejúspěšnější formou marketingu na sociálních sítích.

 Zviditelnění značky, produktu nebo služby.

 Nový okruh zákazníků a budování vztahu s klienty nebo fanoušky.

 Zpeněžení a kontrolu obsahu od nahrání až po vyúčtování.
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JAK NA TO?

 Důležitá je strategie a pravidelné zveřejňování obsahu v souladu s pravidly YouTube.

 Vhodným obsah: filmy, seriály, dokumenty, sportovní záznamy, klipy, talk-show, interview, produktová videa, „Making of“ videa, 

„How to“ videa, přednášky, prezentace i reklamní spoty.
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PROČ SUPRAPHON?

 Tradice značky od roku 1932.

 Největší české nezávislé hudební vydavatelství.

 Na trhu s digitálním obsahem od roku 2006.

 Administrace několika úspěšných kanálů.

 YouTube Premium Partner od roku 2012.

 YouTube Certified Partner od roku 2017.

http://www.supraphon.cz/
http://www.supraphon.cz/
https://www.youtube.com/user/YouTube
https://www.youtube.com/user/YouTube


VAŠE ZNAČKA S NÁMI POROSTE!

Postaráme se o tři hlavní pilíře profesionální péče o YT 

kanál:

1. optimalizace

(nastavení, popisky, tagování, náhledové obrázky, 

bannery atd.)

2. zpeněžení

(ContentID, copyright management 
a vyúčtování)

3. administrace

(budování kanálu, playlisty, vyhodnocování 
analytiky a reporting)
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 Dlouhodobá a efektivní administrace.

 Propagace, viditelnost, dohledatelnost kanálu a obsahu.

 Sledování a řešení rozporů v nárocích k obsahu.

 SUPRAPHON jako prémiový smluvní partner Google/YouTube zajistí přes ContentID zpeněžení obsahu dle individuální dohody.

 SUPRAPHON vyplácí podíl z čistých příjmů generovaných reklamami u Vašeho obsahu na YouTube.

 Řádné vyúčtování dvakrát ročně.
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ZAJISTÍME KOMPLETNÍ PÉČI O VÁŠ VIDEO KANÁL



Děkujeme za Váš čas.

Karel Bezouška & Michal Koch & Martin Kudla

karel.bezouska@supraphon.cz

michal.koch@supraphon.cz 

martin.kudla@supraphon.cz

SUPRAPHON a.s.

Palackého 740/1, Praha 1
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