
ПРАКТИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ 
Видеоклиповете на Сара са не само 

интересни и забавни, но предоставят ценна 
подкрепа на тези, които се нуждаят от нея, а 
най-вече повишават доверието в нея като 
експерт. Потенциалните клиенти могат да 
гледат нейните видеоклипове, преди да 
решат да се присъединят към някой от 

нейните курсове. 

ПОЗИТИВНО ПОСЛАНИЕ
Онлайн присъствието на Сара е подкрепено 
от професионален уебсайт, хостващ нейните 

курсове и абонаменти, няколко социални 
медии и YouTube канал, хостващ нейните 

видеоклипове. През цялото време нейната 
енергия и положително послание създават 

чувство на доверие и оптимизъм.

 ПРИМЕР ЗА ТОВА КАК ДА СЕ ПОВИШИ 
ДОВЕРИЕТО В ОБУЧИТЕЛЯ ЧРЕЗ ВИДЕО 

СЪДЪРЖАНИЕ
Този пример е от Сара Кординър, австралийски обучител, която подкрепя по- 

малко опитни преподаватели в достигането до нова аудитория и адаптирането 
на тяхното съдържание за обучение към онлайн доставка. Нейният подход е да 
споделя маркетингови и организационни техники, които ще бъдат от полза за 

обучителната дейност на нейните клиенти.

"Проектът "MAP" е съфинансиран от програмата "Еразъм+" на Европейския съюз. Съдържанието на този документ е отговорност
единствено на консорциума по проекта и нито Европейската комисия, нито Испанската служба за интернационализация на

образованието (SEPIE) носят отговорност за използването на съдържащата се в него информация."



Заглавието на канал в YouTube е първият и постоянен 
елемент, докато разглеждате нечий канал там. Не го 
подценявайте, подгответе го добре. Трябва да предаде 
същността на вашата марка.

Това е броят на абонаментите и онлайн трафикът, който 
определя доходите ви от публикувани видеоклипове 
благодарение на рекламата. Новите посетители на вашия 
канал трябва да чуят съобщението, че винаги е най-добре да 
се абонират, ако харесват вашето съдържание

Изберете мъдро своя видеоклип с функции. Може да е най-
новият видеоклип или може да е най-популярният ви
видеоклип. Вашето представящо видео ще създаде първото
впечатление, така че се уверете, че е добро. 

Изграждането на солиден обем от качествени видеоклипове 
е доказателство за експертността на автора. Новото 
съдържание също ще подобри видимостта ви в търсачките. 
Внимавайте обаче да не създавате съдържание в името на 
количеството, винаги поставяйте качеството пред 
количеството.

Посетете канала на Сара Кординър в 
YouTube, за да гледате нейните 
видеоклипове за създаване на 

съдържание
 

youtube.com/c/SarahCordinerEDU

"Проектът "MAP" е съфинансиран от програмата "Еразъм+" на Европейския съюз. Съдържанието на този документ е отговорност
единствено на консорциума по проекта и нито Европейската комисия, нито Испанската служба за интернационализация на

образованието (SEPIE) носят отговорност за използването на съдържащата се в него информация."
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