Πρεμιέρες YouTube
Με τις Πρεμιέρες, οι δημιουργοί μπορούν να συγκεντρώσουν ολόκληρη την κοινότητά τους
για να παρακολουθήσει το πιο πρόσφατο βίντεό τους σε πραγματικό χρόνο, όπως ακριβώς
και σε μια νύχτα πρεμιέρας! Ακολουθήστε το παρακάτω χρονολόγιο για να μάθετε
κορυφαίες στρατηγικές για τη χρήση αυτής της λειτουργίας και να εμπνευστείτε από τους
τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούν άλλοι δημιουργοί τις Πρεμιέρες!
∆εν είστε βέβαιοι για το τι είναι η Πρεμιέρα; Κάντε κλικ στα
δεξιά για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική επεξήγηση
για το πώς θα τις ενεργοποιήσετε!

Μάθετε περισσότερα

Κάθε πρεμιέρα έχει τη δική της σελίδα προορισμού πριν

Προωθήστε
αποτελεσματικά

την κυκλοφορία και το δικό της url, με αποτέλεσμα να
έχετε στη διάθεσή σας όλα τα εργαλεία προώθησης για
να δημιουργήσετε ντόρο, να ενθαρρύνετε την αφοσίωση
και να αυξήσετε τη θεαματικότητα στην κυκλοφορία.

Οι Πρεμιέρες επιτρέπουν στους δημιουργούς και τους

Συνδεθείτε με
τους θαυμαστές

θαυμαστές να συνομιλήσουν ζωντανά πριν και κατά τη
διάρκεια της κυκλοφορίας. Αλληλεπιδράστε με το κοινό
σας σε πραγματικό χρόνο και ξεκινήστε διάλογο με την
κοινότητά σας, καθώς παρακολουθείτε την πρεμιέρα
μαζί με τους θεατές!

Εισάγοντας τα Super Chat και τη συζήτηση

Αξιοποιήστε μια
νέα πηγή εσόδων

μόνο για τα μέλη στο προεγγεγραμμένο
περιεχόμενο, οι Πρεμιέρες αξιοποιούν μια
νέα πηγή εσόδων για δημιουργούς που δεν
εστιάζουν σε ζωντανές μεταδόσεις!

τη
μεταφόρτωση

Πριν

Προγραμματίστε
στρατηγικά

∆ημιουργήστε μια στρατηγική πρεμιέρας που
θα λαμβάνει υπόψη το πόσο συχνά δημοσιεύετε
περιεχόμενο και ποια βίντεο θα μπορούσαν να
επωφεληθούν περισσότερο από μια πρεμιέρα!

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥ
Wong Fu Productions
Στηριζόμενη σε μια από τις πιο πετυχημένες μορφές
των βίντεό της, η Wong Fu Productions αναλύει τον
υφιστάμενο ντόρο και τη ζήτηση του κοινού όταν
αποφασίστηκε να γίνει η πρεμιέρα του
"The Asian Bachelorette 2".

Να θυμάστε ότι οι θεατές ξεκινούν την αλληλεπίδραση με τις
πρεμιέρες μόλις αυτές ανέβουν στην πλατφόρμα. Γιατους

Προγραμματίστε
την Πρεμιέρα σας

περισσότερους δημιουργούς, είναι προτιμότερο να
ανεβάζουν μια πρεμιέρα μεταξύ 60 λεπτών και 3 ωρών πριν
από την κυκλοφορία της. Επίσης, συνιστάται ανεπιφύλακτα οι
δημιουργοί να είναι παρόντες στις ζωντανές συζητήσεις κατά
τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος.

Η πρεμιέρα κάθε κυκλοφορίας μπορεί να είναι εύλογη

Κάντε την
συναρπαστική

για τους δημιουργούς που ανεβάζουν περιεχόμενο μία
φορά την εβδομάδα, όμως οι δημιουργοί που ανεβάζουν
περιεχόμενο καθημερινά μπορούν να κρατήσουν τις
πρεμιέρες τους για κάτι ξεχωριστό!

Κάντε κλικ εδώ για βοήθεια
σχετικά με τη ζωντανή συζήτηση!

Ετοιμαστείτε
για συζήτηση

Επειδή οι πρεμιέρες προεγγράφονται, είναι σημαντικό να οργανώσετε
εκ των προτέρων μια στρατηγική για τη ζωντανή συζήτηση, καθώς θα σας
βοηθήσει να εποπτεύσετε τα εισερχόμενα μηνύματα και να βελτιώσετε
την εμπειρία κοινής παρακολούθησης των θαυμαστών σας.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥ
ItsFunneh
Το ItsFunneh χρησιμοποιεί τα πιο αφοσιωμένα μέλη
του καναλιού ως επόπτες της ζωντανής συζήτησης
κατά τη διάρκεια κάθε πρεμιέρας. Αυτοί οι σούπερ
θαυμαστές φροντίζουν για την καλή ροή της συζήτησης
και συμβάλλουν στην μεγιστοποίηση της αφοσίωσης
των μεμονωμένων σχολιαστών!

Μιλάμε για μεγάλες στιγμές! Είναι σημαντικό να γνωρίζει το κοινό

Προωθήστε
και Εκπαιδεύστε

σας πού, πότε και γιατί θα προβληθεί μια πρεμιέρα. Φροντίστε
πάντα να ανακοινώνετε τις πρεμιέρες σας αρκετό καιρό πριν από
τη μεταφόρτωση και ενημερώστε το κοινό σας τι να περιμένει,
εφόσον συνδεθούν πριν διατεθεί το βίντεο στην πλατφόρμα.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥ
Leroy Sanchez

Ο Leroy Sanchez προώθησε την πρεμιέρα του "Preacher" σε
όλους τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
λίγο πριν από την κυκλοφορία και έπειτα βγήκε ζωντανά σε
όλες τις πλατφόρμες λίγο πριν την πρεμιέρα για να
ενθαρρύνει τους θεατές του να συνδεθούν και να
συντονιστούν στο YouTube!

Κατά την προβολή

Να είστε
πάντα
διαθέσιμοι για
τους θεατές

Οι θεατές συνδέονται για να μοιραστούν αυτήν τη στιγμή ΜΑΖΙ
ΣΑΣ. Να είστε παρόντες σε κάθε πρεμιέρα σας και να δημιουργείτε
με τους θεατές σας τη σύνδεση που θέλουν μέσω ζωντανής
συζήτησης καθ' όλη τη διάρκεια.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥ
Η iHasCupquake, στο ξεκίνημα κάθε πρεμιέρας,
ανακοινώνει την άφιξή της και υπενθυμίζει στους
θαυμαστές ότι μπορούν να αλληλεπιδράσουν
μαζί της κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας μέσω
της συζήτησης!

Κάντε την
ξεχωριστή

iHasCupquake

Οι θεατές της Πρεμιέρας σας είναι συνήθως οι πιο αφοσιωμένοι
και πιστοί θαυμαστές σας. Σκεφτείτε να ξεκινήσετε μία παράδοση
για κάθε πρεμιέρα και δώστε ξεχωριστό στυλ στην εκδήλωση με
λειτουργίες όπως οι Συνδρομές και τα Super Chat!

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥ
YOGSCAST

Στο YOGSCAST Lewis & Simon, οι δημιουργοί χρησιμοποιούν
τη ζωντανή συζήτηση κατά τη διάρκεια μιας πρεμιέρας για
να αναφερθούν στους πιστούς τους θεατές, να δώσουν
χιουμοριστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των θαυμαστών
τους και να ενθαρρύνουν τα μέλη τους να αλληλεπιδράσουν
με εκείνους και το περιεχόμενό τους με προσαρμοσμένα
emoji που είναι μόνο για μέλη.

Προσθέστε
αξία

Η ζωντανή συζήτηση στις Πρεμιέρες είναι ένας μοναδικός
τρόπος για τους δημιουργούς να προσφέρουν στο κοινό τους
σχολιασμό σε πραγματικό χρόνο, μικρές λεπτομέρειες και
insights για το περιεχόμενό τους, χωρίς να παρεμποδίζουν
την προβολή.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥ
Rosanna Pansino
Κατά την πρεμιέρα του "Trying My Sister’s Pregnancy Cravings!",
η Rosanna Pansino χρησιμοποίησε τη ζωντανή συζήτηση για
να δημιουργήσει μια εμπειρία ομαδικής παρακολούθησης
γεμάτη αστεία, διασκεδαστικές αφηγήσεις και απευθείας
αλληλεπίδραση με τους θαυμαστές.

Μετά Την προβολή

Το τέλος μιας πρεμιέρας δεν χρειάζεται να είναι

Με το τέλος δεν
τελειώνουν όλα

και το τέλος της συζήτησης με το κοινό σας.
Μετά την πρεμιέρα σας μπορείτε να προσφέρετε
επιπλέον περιεχόμενο και να ενθαρρύνετε τους
θεατές να αφήσουν επιπλέον ερωτήσεις τους
στα σχόλια του βίντεο!

Συνεχίστε
τη συζήτηση

Οι δημιουργοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη σελίδα παρακολούθησης για να
συζητήσουν ζωντανά για μια σύντομη περίοδο μετά το τέλος του βίντεο της πρεμιέρας.
Αυτός ο χρόνος μετά την πρεμιέρα είναι εξαιρετική ευκαιρία για να απαντήσετε σε
ερωτήσεις, να λάβετε σχόλια για την πρεμιέρα και για να κατευθύνετε τους θεατές σε
περιεχόμενο VOD ή μια ζωντανή ροή μετά την πρεμιέρα.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥ
Manucraft
Μετά την πρεμιέρα των βίντεο με θέμα το Minecraft,
ο Manucraft προσκαλεί τους θεατές να συνδεθούν μαζί
του σε ένα διαμορφωμένο διακομιστή Minecraft για ένα
after party για gamers.

Χρειάζεστε βοήθεια ή έχετε ερωτήσεις;
Για να μάθετε περισσότερα, ρίξτε μια ματιά στο άρθρο του
Κέντρου βοήθειας
Βρείτε περισσότερους πόρους στο Κέντρο δημιουργών
Λάβετε υποστήριξη στις ερωτήσεις σας στο Κέντρο βοήθειας

