
Video 3
Praktični primeri
video marketinga

OPOZORILO: SPOZNAJTE
“RECEPT” za prvi zadetek z videom

v iskalniku Google prvič v Sloveniji 
© 2010 spletin.net d.o.o.  Vse pravice zadržane.



Je kaj od tega res?
Utrujeni ste že od vseh lažnih obljub.
Ne veste, kaj v resnici predstavlja uspeh v 
svetovnem spletu z vso to preobremenitvijo z 
informacijami.
Pripravljeni ste odkriti dokazane in 
preizkušene strategije, ki bodo delale za vas. 



Preden začnem ...
In vam odkrijem
3 največje mite & 
napake, ki jih ljudje imajo 
o videu oz. naredijo,
bi vam rad rekel ...

Hvala!!
 



Moja obljuba za vas
Pokazal vam, kako izkoristiti video na pravi način, 
da boste delali manj in ustvarili več denarja

Odkril vam bom, kako boste dobili več spoštovanja 
in zaupanja v vaši tržni niši in pri ljudeh blizu vam
Odgrnil vam bom skrivnost, kako boste dobili več 
BREZPLAČNEGA obiska vašega spletišča in vplivali 
na ljudi - če želite - po celem svetu



Sergej Rinc
Ste pogledali Video #2?

Če ne, predlagam, da ustavite
ta video, pogledate Video #2 
in se vrnete nazaj 

ker je video marketing 
“in”

http://spletin.net/seminar/optimizacija-spletnih-strani
http://spletin.net/seminar/optimizacija-spletnih-strani


V tem videu BOste spoznali 
ZAKAJ je video najhitrejši način

... da ste pred konkurenco.

... da pretvorite več obiskovalcev v stranke in KUPCE.

... da pridobite najvišje pozicije zadetkov iskanja 
Google in to BREZPLAČNO.
... in ja, začnete hitro graditi seznam e-naslovov (e-listo), ki je 
že usmerjena v vašo tržno nišo.



RESNIČNO STANJE



Google
Universal 
Search

maj 2007



                          ...z Internetom od 1994
   Podjetnik, spletin.net 2008
   Pripravljam programsko 
opremo za organizacijo multimedijev

         e-knjige, videotečaji, SEO, Google

Moja zgodba?



Večino podjetnikov je STRAH videa

             Strah pred tehnologijo

Strah pred stroški

Strah pred izgubo časa



Prekletstvo videa
“Video je PREDRAG za snemanje”



OBRNITE STRAH V priložnost
Strah pred izdelavo 
video posnetkov je 
ključ, ki vam lahko 
prinese DOBIČEK



NE ČAKAJTE ...
V Internetu ni idealnih videov

10, 20 poskusov za vaš “super” 
video? Ne, samo bodite to, kar ste!
Nobenega posebnega tehničnega 
znanja ne potrebujete več.



Priprava vsebin (pisanje prodajnih strani in ponudbe)

Gradnja e-liste

Optimizacija spletnih strani

Oglaševanje (na klik - AdWords itd)

Tehnični vidiki

Partnerski program & mreženje

Ustvarjanje prometa (obiskanosti) vaših strani

POSEL PREK INTERNETA ...



VIDEO je EDINI MARKETINŠKI
KANAL, ki NASLOVI VSE TO:

Pretvorite ga v besedilo = transkript (npr. zapis v blogu)

Praktično z njim pripravite vaš izdelek (video e-tečaj)

Spremenite ga v MP3 (podcast ∼ poddaja)

Uporabite za namene optimizacije spletnih strani

Proda kot video prodajno pismo

Lansira novi izdelek ali storitev

Z videom vzdržujete navdušenje prijavljenih na vaši e-listi



Dejstvo: 50% lastnikov malih podjetij bo 
propadlo, ker ne izkoriščajo videa in spleta.

VAM POVEM DEJSTVO?



Poglejmo TRI PRAKTIČNE 
PRIMERE ...

Podjetje

“Podjetnik” z lastnim videom v živo

Preprosto partnersko spletišče z videom 
iz portala YouTube



Praktičnih primerov je še 
veliko ...

... ampak pri tem so najbolj pomembni:

1. Vaša spontanost
2. Iskrenost
3. Dobra ideja ali nasvet



3 največje napake, ki jih 
podjetniki naredijo z videom

Napaka #1 - Podjetnikom ne uspe ne zaradi 
tega, ker ničesar ne delajo, ampak zato ker 
počnejo neprava opravila in ne optimizirajo 
svojih video posnetkov.



3 največje napake, ki jih 
podjetniki naredijo z videom

Napaka #2 - Veliko podjetnikom ne uspe, ker 
zanemarjajo izdelavo videa ali se ga v celoti 
izognejo namesto da bi z njim promovirali 
svoje podjetje v spletu.



3 največje napake, ki jih 
podjetniki naredijo z videom

Napaka #3 - Veliko podjetnikov se ne postavi 
pred kamero zaradi strahu, da bi “zgledali” 
slabo in da jih bo to “koštalo”.



- zaradi vsega časa, ki ga
investirate v svoj posel
- zaradi vsega denarja, ki ga
investirate v svoj posel

Vse skupaj je pa žalostno:



ZDAJ JE ČAS ...
da zavržete

 OMEJUJOČE PREDSODKE

  ki vas odrinjajo od priprave video 
  posnetkov - za rast vašega posla!



KER RAVNO VIDEO ...
OMOGOČA vam,
 da imate več časa
  da se FOKUSIRATE na

   VAŠO STRATEGIJO

    v vašem Poslu.







Objavite svoje video posnetke v blogu 
(dobite zunanje povezave)

Delite vaše video posnetke v
družabnih omrežjih kot je npr. 
Facebook

NAMIG ZA optimizacijo



Se vse to ZDI težko?
SPLOH NI!
ZAČNETE

LAHKO
 DANES!



Tukaj je Vaše Vabilo, da se udeležite 
seminarja in izdelate video BREZPLAČNO
Seminar Video marketing 2011

Tomaž Gorec
Sergej Rinc
Edvard Kurnik



Tukaj je Vaše Vabilo, da se udeležite 
seminarja in izdelate video BREZPLAČNO

Dobite vse tri prezentacije

+ odgovore na vaša vprašanja
na okrogli mizi

VREDNOST: 200 EUR



Tukaj je Vaše Vabilo, da se udeležite 
seminarja in izdelate video BREZPLAČNO

Bonus #1
Dostop do e-tečaja za pripravo,
montažo in distribucijo vaših
video posnetkov HITRO in ENOSTAVNO!

 VREDNOST: 177 EUR



Tukaj je Vaše Vabilo, da se udeležite 
seminarja in izdelate video BREZPLAČNO

Bonus #2
5 tednov pomoči za vsa
vaša vprašanja o videu v 
zasebnem spletišču

 VREDNOST: 5 x 20 = 100 EUR



Tukaj je Vaše Vabilo, da se udeležite 
seminarja in izdelate video BREZPLAČNO

Bonus #3
1 h video, kako za iskalnike 
optimizirati blog WordPress

 VREDNOST: 37 USD ∼ 30 EUR



Seminar Video marketing 2011
Tri prezentacije, okrogla miza 150 EUR
e-tečaj za video, 5 tednov   177 EUR

5 tednov pomoči    100 EUR
1h video optimizacija bloga    30 EUR
   SKUPNA VREDNOST:  457 EUR
    PREDPRIJAVA:   147 EUR

http://spletin.net/seminar/
http://spletin.net/seminar/

