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OPOZORILO: ta video vam RES 
lahko poveča prodajo 
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Kaj boste videli
V tem videu vam bom prikazal, kako z 
video posnetkom dosežete prvo 
stran zadetkov iskalnika Google in 
tako tržite vaše izdelke in storitve.



Sergej Rinc
Ste pogledali Video #1?

Če ne, predlagam, da ustavite
ta video, pogledate Video #1 in 
se vrnete nazaj 

ker je “SEO” pomemben

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


Zakaj OPTIMIZACIJA?
Predpostavljam, da že veste, da 
povezava na prvi strani Google 
poveča obisk vaših spletnih strani. 
Pozicija v zadetkih iskanja določa 
število obiskovalcev spletne strani.



Google prinaša obiskovalce
Toda na prvo stran zadetkov iskanja je 

pogosto težko “priti” (cena storitve, 
dolgo časa idr.)

Konkurenca: pisci besedil, oblikovalci, 
optimizatorji spletnih strani, …



RESNIČNO STANJE



Google
Universal 
Search

maj 2007



Google stavi na video
“... if you tell us where your videos 
are, we will try to index them a little 
bit harder ...”
- Matt Cutts, Google, junij 2010



1 milijarda video uporabnikov

Cisco prav tako napoveduje 
rast gledanja 
videoposnetkov 300% od 
sedaj do 2014 (največ 
glede na druge uporabe 
Interneta).



1. Živa akcija

2. Govoreča glava
3. Video demonstracija
4. Video prezentacija
5. Video prodajno pismo

VRSTE VIDEA



Poglejte ta video



Toda 
pomembno je 
vstaviti v opis 
povezavo na 
vaše spletne 
strani

Veliko gledalcev 
videa bo izbralo 
povezavo na 
vaše spletišče 
– imejte jo tudi 
v videu!



Poceni in kvalitetno

Boljši video za 54 x manj denarja

Videoklip: 2010 
Andy Jenkins



Tudi internetni milijonarji

Jim Edwards - 30 dni vsak dan video ˜ 5 min

11% - 37%



priložnosti za vas

1. Vaš video “kanal”
2. Vaši izdelki in storitve
3. Partnerski programi (provizija)



Opis je 
pomemben, 
“ključne 
besede” t.j. 
oznake pa naj 
bodo prav tako 
v opisu

POMEBNOST OPTIMIZACIJE



SKRIVNOST USPEHA
1. Videoposnetki pravilno optimizirani

2. V vašem spletišču
3. Posredujte kazalo videoposnetkov na 

Google ...  in le počakajte nekaj dni 
(lahko tudi le nekaj minut!)



Prednosti pred navadno optimizacijo

1. Precej manjše število potrebnih povezav
2. Ni “penalizacije” (v video portalih)

tudi pri partnerskih povezavah

3. Če je vaš videoposnetek
prvi, bo lahko zelo dolgo ...
ostal PRVI



„Kaj pa priljubljenost, število ogledov ...“

Povečati priljubljenost

Povečati število ogledov
Katere video posnetke kam
Kako delati za Google
Kako sploh posneti video



Kako naprej? Video/seminar

“Pa naprej? Pokažite mi več!”

Kje lahko zvem več?
Video res lahko proda?
Primeri za prodajo prek spleta?



Video 3 - Praktični primeri

Naslednji video bo na voljo čez 
nekaj ur 

http://spletin.net/seminar/prakticni-primeri-video-marketinga
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