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El vídeo online, una tendència a l'alça
Avui dia, gràcies a l'evolució de les noves tecnologies i a les competències en comunicació audiovisual per
part de molts usuaris, cada vegada és més comú crear continguts de qualitat i publicar-los a Internet sense
cap tipus de problema. El nostre perfil tecnològic ha anat evolucionant i com a conseqüència ens hem
convertit en usuaris creatius i actius que ara no solament consumeixen si no que també editen i publiquen
vídeo a Internet.
S’ha passat de l’actitud passiva inicial de l’usuari com a espectador i consumidor de la informació existent a la
web, a un usuari creatiu i participatiu que produeix els seus propis continguts en una Internet que ja no és
únicament una font d’informació sinó que també és una eina per a treballar, per a comunicar-se, per a divertirse.

Font: Revista “No solo usabilidad” (http://www.nosolousabilidad.com/articulos/usuario20.htm)

El format vídeo és un format totalment a l'alça. Les velocitats de connexió de la banda ampla ens permeten
gaudir d'aquest format amb alta qualitat sense necessitat d'esperar les tedioses precàrregues i descàrregues
d’anys enrere. Com a conseqüència, i per l'afinitat d'aquest format amb la nova generació de nadius digitals, el
vídeo es va obrint pas entre els formats més utilitzats per gaudir o difondre informació en la pròpia Xarxa.
El flash és el format més popular avui en dia per a reproduir vídeo gràcies a la gran compressió de dades que
permet, el que possibilita les ràpides descàrregues en streaming de l’àudio o el vídeo.
Flash Video (FLV) és un format contenidor propietari usat per a transmetre video per Internet usant Adobe
Flash Player (anteriorment conegut com Macromedia Flash Player), des de la versió 6 a la 10. Els continguts
FLV poden ser incrustats dintre d'arxius SWF. Entre els llocs més notables que utilitzen el format FLV es
troben YouTube, Google Video, Reuters.com, Yahoo! Video i MySpace. (Font: Viquipèdia).
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El vídeo, protagonista en el canvi d'hàbits culturals
El canvi d’hàbits culturals que s’està produint amb Internet i les noves tecnologies es visualitza d’una manera
molt original en el vídeo “A Vision of Students Today” (http://www.youtube.com/watch?v=dGCJ46vyR9o), que
podeu trobar al canal “Digital Ethnography” del professor d’antropologia Mike Wesch:
http://www.youtube.com/user/mwesch. Un altre vídeo en aquest mateix canal que és el d’una introducció
antropològica a Youtube (compte que fa 55 minuts de durada): http://www.youtube.com/watch?v=TPAOlZ4_hU.
Els usuaris d’Internet cada vegada consumeixen més vídeos. Segons el rànquing del mes de març de 2011
de comScore (http://www.comscore.com/), una de les companyies internacionals més importants en matèria
de mesurament online, el 70% dels internautes consumeixen vídeo online. Els països més consumidors
són Índia, Hong Kong, Xina i Brasil.
A Espanya el percentatge d’internautes que consumeix vídeo a la xarxa és d’un 82,1%, el que equival a 36
1
minuts diaris de consum de vídeo per espectador online .Youtube continua capdavanter en el món dels
portals de vídeo online.
L’increment en el consum de vídeos online per part dels internautes al món ha estat d’un 50%: s’ha passat de
2.000 milions de reproduccions diàries de vídeo online en 2010 a 3.000 milions en 2011.
El consum de vídeos online no para de augmentar i aquesta tendència encara no ha tocat sostre. Internet és
avui en dia una plataforma audiovisual amb un nombre de consumidors que s’acosta ràpidament a la
televisió.
A més a més s’ha de pensar que el vídeo online té un component viral, doncs, són els continguts que més
s’envien i es recomanen. Probablement perquè el seu consum és ràpid, fàcil i atractiu.
Una pràctica cada cop més estesa és el consum en diferit de vídeos d’internet a través de l’ordinador o de la
televisió. L’usuari mira el que vol, quan vol, i s’estalvia els anuncis publicitaris. I, per una altra banda, pot
mirar-ho tantes vegades com vulgui i compartir-ho amb els seus amics.
Youtube és la comunitat més gran d’Internet al voltant del vídeo i s'ha convertit en ella mateixa en una font
de referència i d’informació.
A finals de 2008 l'ús del cercador de vídeos interns de Youtube va sobrepassar en volum de cerca al propi
cercador Yahoo, convertint-se en el segon cercador en quota de mercat darrere de Google.

1

Font: http://www.puromarketing.com/47/9908/millones-internautas-espa-oles-vieron-millones-videos-online.html
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Font: appmarket.tv (http://www.appmarket.tv/opinion/1538-infographic-youtube-killed-tv.html)
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Portals i xarxes al voltant del video
Avui en dia hi ha nombrosos portals i comunitats al voltant del vídeo: Dailymotion, Metacafe, Dalealplay,
Youtube, Hulu, etc ...
Youtube no només és la comunitat més gran d’Internet al voltant del vídeo, sinó que s'ha convertit en ella
mateixa en una font de referència i informació, el que implica que és important estar a Youtube.
Una de les característiques de l'èxit de la comunitat de vídeo de Youtube, és l'obertura del seu contingut a la
publicació en plataformes de tercers (a través de l’enllaç o de l’etiqueta embed que ens proporciona Youtube a
sota del video):
•

Fòrums

•

Blogs

•

Xarxes socials (Myspace.com, Hi5, Facebook, Tuenti...)

•

Webs

•

etc ...

Altres portals de vídeo online
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Beneficis de tenir un canal a Youtube
Aquest llistat és un refregit dels següents tres articles: “Por qué deberías crear tu canal de Youtube hoy
mismo” (http://www.ciudadano2cero.com/crear-cuenta-youtube/), “El futuro de Internet ¿Vas a dejar escapar el
tren?” (http://davidcantone.com/futuro-internet/) i “6 argumentos incuestionables para empezar a hacer vídeo
marketing en Youtube” (http://www.ingresosalcuadrado.com/hacer-video-marketing-en-youtube/).
1. Youtube és un canal molt potent per a donar a conèixer o reforçar marques, productes o serveis.
També marques personals.
2. Estar present a Youtube significa poder accedir a un tipus d’usuari que no aconseguirem pels altres
canals de comunicació online de què disposem.
3. El format audiovisual té el potencial per a crear un contacte emocional amb l’usuari, doncs, genera
sensació de proximitat i humanitza el missatge. El vídeo és capaç de generar un sentiment de
contacte personal que ajuda a seduir i convertir l’usuari en client.
4. El vídeo és la manera més efectiva de vendre: augmenta la tasa de conversió d’usuaris a clientes
(font: http://davidcantone.com/datos-video-marketing-online/).
5. Permet diferenciar-se de la competència i posicionar-te en el teu segment de mercat perquè hi ha
poca competència.
6. Els continguts audiovisuals es recorden millor que els llegits o escoltats.
7. El video és un format especialment atractiu, que complementa altres continguts i que genera
confiança i credibilitat si està ben fet. La inclusió de vídeos a les webs incrementa la duració de les
visites al teu lloc web (i Google té en compte aquest factor).
8. Estar a Youtube millora el teu posicionament a Google pels següents motius: Google indexa el
contingut de Youtube; Google mostra els dos millors vídeos de Youtube en les primeres posicions de
la seva pàgina de resultats, i tenen una tasa de clics molt alta; Youtube està ben posicionat a Google,
així que els enllaços que apunten des de la descripció de cada vídeo i des del canal a la nostra web,
blog o perfil són enllaços valuosos; Google afavoreix aquelles web que tenen contingut multimèdia.
9. Youtube et dóna visibilitat a la xarxa perquè és el segon cercador d’Internet i perquè les seves
pàgines tenen un trànsit d’usuaris molt alt.
10. Si el nostre canal aconsegueix tenir moltes visites podríem obtenir uns petits ingresos directes via
publicitat d’1€-1,5€ per mil visites.
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El blogger David Cantone ens explica en el següent vídeo les 6 raons per a començar a crear i pujar vídeos a
Internet: http://davidcantone.com/futuro-internet/
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Youtube, la plataforma
Podem apropar-nos a Youtube com a simples espectadors, visualitzant vídeos i compartint-los aquests
externament, o bé podem participar de la gran comunitat de Youtube.
En obrir un compte a Youtube començarem a exercir com a "Youtubers" i podrem:
•

Veure vídeos

•

Compartir vídeos externament

•

Pujar i publicar vídeos

•

Comentaris sobre vídeos

•

Recomanar vídeos

•

Votar-los

•

Crea llistes de reproducció

•

Gravar respostes en vídeo directament des de la webcam

•

i totes aquelles noves funcionalitats que Youtube incorpori en un futur

Un cop ens donem d’alta com a usuaris podem pujar vídeos i fer les nostre pròpies llistes de reproducció o
tenir un canal propi i participar més intensament en la comunitat de Youtube.
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Youtube, l’arxiu de vídeo
La temàtica
Tot i que en molts casos la nostra intenció és publicitar el nostre producte hem d'evitar, en la mesura del
possible, que això quedi manifestament exposat en el vídeo. Els vídeos o spots merament comercials no
acaben de funcionar bé si no són de gran qualitat.

Evitar el llenguatge publicitari

Una de les claus de l’èxit és que el video sigui original i únic.
Un dels vídeos més populars és el de Mentos i Coca-Cola, on es combina un tema que s’ha posat de moda,
l’originalitat de la posada en escena i l’humor: http://www.youtube.com/watch?v=hKoB0MHVBvM
Algunes de les temàtiques que funcionen són:
•

Moda (LipDub d’UVIC: www.youtube.com/watch?v=EeGDRSWB46w)

•

Provocació

•

Recursos
en
vídeo
/
reportatges
http://www.youtube.com/user/NationalGeographic)

•

Com fer alguna cosa

•

Darrera actualitat

•

Humor / Paròdia

•

Recopilacions
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(National

Geographic

Channel:

Format del vídeo
Youtube accepta una gran varietat de formats de fitxer de vídeo, com WMV,. AVI,. MOV i. MPG, utilitzats per
la majoria de les càmeres digitals, videocàmeres i telèfons mòbils.
Format de vídeo: H.264, MPEG-2 o MPEG-4 preferiblement
Format d'imatge: format d'imatge original sense format apaïsat (exemples: 4:3, 16:9).
Resolució: es recomana 640x360 (16:9) o 480x360 (4:3)
Format d'àudio: MP3 o AAC preferiblement
Fotogrames per segon: 30
Durada màxima: 15 minuts (recomanem 2-3 minuts)
Mida del fitxer: 20 GB

El format que millor resultat està donant és vídeo convertit a MPEG4 amb l'àudio en format MP3 a una
resolució de 16:9 (640x360) o 4:3 (480x360) / HD 1920 x 1080 o 1280 x 720.

Àudio i vídeo d’alta qualitat sempre

Durada i mida del vídeo

Per a pujar un vídeo a Youtube heu d’anar a l’opció “Penja” que es troba a la part superior dreta de la pantalla,
al costat del camp de cerca de Youtube.
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El límit és 15 minuts o 20 GB ampliables

El límit de durada de tots els vídeos és de 15 minuts, to i que podem demanar una ampliació del límit de
duració.
És aconsellable treballar amb vídeos curts: 1-2 minuts de durada. Si voleu que el vídeo sigui impactant no
hem de superar els 30-60 segons (si bé l'usuari avui en dia està acostumat a veure vídeos de més de 4
minuts de mitjana).
Per a vídeos didàctics o instruccions la durada es pot ampliar, però no és aconsellable superar els 2-3 minuts.
Penseu que podeu dividir el vídeo en parts i etiquetar-lo correctament si supera els 15 minuts de duració.

Metadades
S'incorporaran dades a les propietats del vídeo des del programa d'edició de vídeo, com per exemple Pinnacle
Studio.
Per a més informació sobre Edició de Vídeo amb Pinnacle Studio veieu les Càpsules “Video Digital (1):
Captura d’imatges, edició i exportació” i “Video Digital (2): Pràctiques avançades d’edició”.
Les dades a incorporar varien en funció del programa de treball, sent imprescindible omplir els camps:
•

Títol: contindrà les paraules clau relacionades amb el vídeo

•

Descripció: contindrà les paraules clau relacionades amb el vídeo

•

Autor: nom de l'autor al costat de l’URL

•

Copyright en cas que fos necessari

Les paraules clau es triaran en funció de l'estudi de paraules clau dut a terme prèviament, en el que s’ha de
tenir en compte el públic objectiu, la geolocalització del mateix i el volum de cerques generat. Per a això
podem utilitzar l’eina de paraules clau de Youtube (https://ads.youtube.com/keyword_tool) o la de Google
Adwords (https://adwords.google.com/o/KeywordTool).
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Captura de pantalla de l’eina de paraules clau d’Adwords

El nom d'arxiu
Utilitzarem paraules clau separades per guions per anomenar el fitxer de vídeo. Ens basarem en l'estudi de
paraules clau esmentat anteriorment per crear els nostres noms d'arxiu.
Així utilitzarem per exemple recepta-cuina-pollastre.mpeg en comptes de pelicula1.mpeg que no aporta cap
tipus d’informació i no ens ajuda a posicionar el nostre vídeo dins la comunitat de Youtube.

El nom de l’arxiu de video ha de ser
ric en paraules clau separades per guions
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Youtube, el vídeo
A l'hora de pujar el vídeo a Youtube hem de tenir en compte una sèrie de criteris SEO en redactar el contingut
sobre el mateix. Ens donarem suport en l'estudi de paraules claus realitzat prèviament per tal de potenciar-hi
aquelles keywords que més trànsit puguin aportar.
Youtube disposa d'un cercador de vídeos dins de la pròpia web i no només això, sinó que a més ara des de
l’actualització del motor de cerca de Google amb Universal Search, podem trobar vídeos de Youtube entre els
primers resultats de les cerques.

El títol del vídeo
Redactarem un títol descriptiu, ric en paraules claus i sobretot contenint la paraula clau principal i que no
superi els 50 caràcters inclòs espais en blanc.
Encara que no és estrictament necessari, funcionen especialment bé tècniques de Linkbaiting amb les
següents fórmules de caràcter viral:
•

Com fer .... amb ... .. Ex Com fer una antena wifi amb una llauna de “Pringles”.

•

El secret de ... Ex El secret dels millors cuiners.

•

Els millors ... de ... Les millors tècniques de màrqueting.

•

Qui vol ...? Ex Qui vol ser el primer en cercadors?

•

Alguns trucs sobre / de ... Ex: Alguns trucs de bricolatge.

•

Un mètode ràpid per [resoldre problema] Ex: Un mètode ràpid per a relaxar-se.

•

[fes alguna cosa] com [algú famós] Ex: Vesteix-te com Carolina d'Mònaco.

•

El que tothom hauria de saber sobre ... .. Ex: El que tothom hauria de saber sobre les dietes.

•

Tema de nínxol + perfil + benefici -> Ioga per a cantants: exercicis de respiració per incrementar els aguts.

La descripció
Emplenar aquest camp de manera descriptiva, ric en paraules claus i sobretot incloent aquelles que hem
esmentat en el títol del vídeo 2 o 3 cops.
Inclourem en aquest camp l'URL del nostre lloc web entre els primers caràcters de la descripció. Hem
de tenir en compte que, per defecte i abans del salt a "més informació" només es veuen els primers 200
caràcters, així que hem de procurar en aquests 200 primers caràcters mostrar l'URL del nostre projecte i una
petita i clara descripció entenedora.
Hem de ser capaços de resumir el contingut del vídeo en un màxim de 8 línies, i mirar de dividir-les en petits
blocs.
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Categoria del vídeo
És convenient categoritzar correctament el nostre vídeo sent estrictes i descriptius a l'hora d'escollir la
categoria que s'ajusta a la temàtica del nostre vídeo. Penseu que la gent es mou per temes d’interès i cercarà
els vídeos relacionats amb un tema determinat.
Youtube ens ofereix un seguit de categories limitades. Mireu de posar-se en la més adient en funció del vostre
contingut.
Una correcta elecció de la categoria pot ajudar a popularitzar el nostre vídeo en la comunitat que es mou al
voltant de determinada temàtica.
Ens interessa obtenir comentaris i subscriptors, i tindrem més possibilitats d'obtenir-los si l'usuari troba en el
nostre vídeo allò que espera trobar.

Tags del vídeo
Són les paraules claus relacionades amb el vídeo amb el que estem treballant.
Introduirem possibles variants i fins i tot errors tipogràfics i ortogràfics.
També s’ha de posar el teu nom i el de l’empresa o producte del que es parla en el vídeo.
Les paraules clau rellevants estaran incloses en els tres camps anteriorment esmentats: Títol del vídeo,
descripció i tags.

Opcions d'emissió
Hem de prestar especial atenció a les opcions d'emissió. Si volem propagar el nostre vídeo per la xarxa de
Youtube i aconseguir un alt nombre de visualitzacions, aquesta opció ha d'estar marcada com a pública (opció
per defecte); si per contra volem restringir-ne les visualitzacions, marcarem l'opció privada.

Opcions de mapes i dates
Aquestes opcions, així com les de compartir, les trobareu en editar el vídeo agrupades sota la llengüeta
Configuració avançada o Configuració (si editeu directament des del canal).
Cal geolocalitzar el vídeo al voltant de la ubicació geogràfica del nostre negoci. Google utilitza també criteris
de geolocalització a l'hora de mostrar els seus resultats en les SERP's: etiquetant geogràficament els nostres
vídeos podem beneficiar-nos d'això. Recentment Google ha introduït la possibilitat d'inserir vídeos en els
resultats de Google Maps, geolocalitzant-los podem contribuir a millorar la nostra presència a Google Maps.

Creative Commons
d’Alejandra Ferrer Brotons (Magma3interactiva)

Opcions per compartir
Són la base de la nostra interacció a la xarxa de vídeo de Youtube. Busquem una comunicació bidireccional
entre nosaltres i l'usuari per tant hem de permetre la major interacció possible amb ells no limitant cap tipus de
funcionalitat a menys que per qüestions de "moderació" sigui necessari fer-ho.
Hem de permetre que l'usuari pugui:
•

Afegir comentaris lliure i automàticament.

•

Puntuar comentaris: Aquesta opció és especialment interessant ja que els propis usuaris poden contribuir
a disminuir el nostre perfil d’spam i els comentaris negatius a través d'aquests vots.

•

Afegir respostes en vídeo automàticament, ja que es poden traduir en tràfic cap al nostre vídeo o perfil.
Sempre tenim l'opció de moderar-les o eliminar-les des del nostre compte un cop s'hagin publicat.

•

Inserir i reproduir el nostre vídeo externament. En inserir un vídeo en un bloc o una pàgina web externa
(tot i que no sigui la nostra pròpia), estem proporcionant-li al vídeo una altra via de visualització. Les
visualitzacions d'aquest vídeo a la pàgina web externa es comptabilitzaran com reproduccions a Youtube
ajudant-nos a popularitzar dins de la pròpia xarxa de vídeo i dins del propi nínxol del web que ens
reprodueix externament com és el cas de les comunitats de bloggers.

•

Distribuir-lo en totes les plataformes possibles (mòbil, TV, etc ..)

Pel que fa a la interacció amb l’usuari, és important saber que Youtube és una comunitat on fer amics no és
tan fàcil com a Facebook. Així que no es tracta només de permetre la interacció, sinó també d’interactuar amb
els usuaris a través de visites als seus perfils, comentaris, respostes, valoracions dels seus vídeos, etc ...
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Thumbnail del vídeo
Un cop haguem pujat el nostre vídeo a Youtube podem triar el thumbnail o miniatura que volem que representi
el nostre vídeo d’entre les tres opcions que Youtube ens ofereix.

La miniatura del vídeo és el fotograma que es mostra per defecte en entrar en el document que el conté o en
les pàgines de vídeos de Youtube. Juga un paper fonamental a l'hora de captar l'atenció de l'usuari.
Youtube ens proporciona 3 fotogrames a escollir, 1 d'ells correspon exactament al fotograma central de la
nostra pel·lícula, els altres dos els selecciona aleatòriament. A l'hora d'editar el vídeo hem de procurar que el
fotograma central, almenys, sigui una imatge interessant que puguem utilitzar com thumbnail.
Hem de procurar que la miniatura triada mostri una imatge nítida, clara i atractiva; funcionen especialment bé
els fotogrames que mostren una imatge o cara d'una de les persones que apareixen al vídeo.
És important evitar les imatges de component sexual perquè poden fer que Youtube o la comunitat penalitzen
el vídeo.
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El canal a Youtube
És la porta d'entrada als subscriptors i la nostra targeta de presentació a Youtube. Com a
representació nostra a Youtube convé cuidar-la

Des del nostre compte podem canviar el disseny del canal de Youtube (El meu canal > Configuració del
canal), però la personalització del mateix és molt llimitada tant gràficament com a a l’hora de distribuir en
pantalla els diferents mòduls possibles.
A nivell corporatiu hem d’ajustant el background del canal als colors corporatius de la nostra empresa i fins i
tot inserir una imatge de fons amb un petit motiu que es repeteixi. Per a canviar la capçalera del canal s’ha de
ser partner (tindre molts vídeos propis amb àudio i vídeo original, més de 1000 visites diàries o més de 1300
subscriptors. Per a més informació sobre el tema podeu consultar el següent vídeo:
http://youtu.be/hIQU0TX4Dfw). TV3 és partner de Youtube: http://www.youtube.com/user/tv3
En la personalització del canal és important escollir el vídeo destacat per a incrementar la quantitat de
reproduccions d’aquest vídeo cada cop que un usuari entri en el nostre canal (reproduccions del canal).
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Llistes de reproducció
Si ens trobem davant d'un canal amb un gran nombre de vídeos és aconsellable organitzar-los per llistes de
reproducció i limitar-nos a incloure-hi única i exclusivament els vídeos de la nostra propietat.
També existeix la possibilitat d’incloure en llistes de reproducció vídeos de tercers, però en aquest cas s’ha de
fer en el llistat d’Els vídeos preferits.
El nom de la llista de reproducció ha de ser curt, clar i ric en paraules clau relacionades amb la temàtica que
desenvolupem.
Les llistes de reproducció poden contenir com a màxim 200 vídeos.
Una bona política en relació a la temàtica de les llistes de reproducció i el seu contingut pot beneficiar-nos
perquè aconseguirem un canal ordenat i usable en el qual la navegació serà agradable millorant així
l'experiència d'usuari.
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Com popularitzar el nostre vídeo
Disposem de 48 hores a partir del moment de la pujada de vídeo. Passades aquestes 48 hores Youtube ens
relega a posicions setmanals.
És possible també que un vídeo pujat fa anys o mesos, gràcies a un moviment viral aconsegueixi un bon
volum de visualitzacions, però és molt més probable que això passi en les primeres hores de vida del nostre
vídeo a Youtube.

Disposem de 48 hores a partir del moment de la pujada de vídeo per a moure’l
dins i fora de Youtube

Abans de pujar el vídeo
Abans de pujar el vídeo a Youtube participa en la comunitat de Youtube i fes una base de subscriptors i
contactes. Com podem fer-ho:
•

Comentant altres vídeos

•

Realitzant vídeo-respostes als vídeos d'altres usuaris, especialment aquells amb un bon nombre de
seguidors, o que tenen un bloc. Relacionat amb ells. (Encara que alguns no accepten vídeo-respostes)

•

Mantingues converses amb els teus subscriptors i visitants a través de comentaris.

•

Respon a les seves subscripcions o comentaris amb un missatge o comentant en els seus propis vídeos

Fes amics a Youtube, no esperis a que ells et trobin
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Després de pujar el vídeo
Accions externes a Youtube
Un cop hem decidit pujar el nostre vídeo a Youtube, disposem d'aquestes 48 hores per moure'l tant
internament com externament. Cal recordar que les reproduccions de vídeos embeguts en llocs webs
externs comptabilitzen dins el propi Youtube i és un pilar fonamental per a donar suport a la nostra
popularitat a la xarxa de vídeo.
1. Embeu el vídeo en el teu propi bloc o web i intenta que altres blocaires també l’embeguin, entra en
contacte amb ells i si es tracta d'un contingut interessant generalment estaran disposats a incloure’l.
2. Posteja el vídeo en fòrums relacionats amb la temàtica del nostre vídeo. No es tracta de fer
d’spammer sinó de contribuir positivament en aquests fòrums a través de la teva aportació en vídeo.
3. Fòrums i perfils a MySpace permeten la inserció de vídeo: és un bon lloc per fer aportacions de
qualitat encastant el codi del nostre vídeo a Youtube.
4. Si tenim perfil en alguna xarxa social el compartirem amb la nostra xarxa d'amics (sempre amb el codi
de Youtube)
5. Si disposem d'un mailing list el publicitem també a través del nostre e-mailing.
6. Podem utilitzar també el correu electrònic per popularitzar-lo entre els nostres amics.

Accions internes a Youtube
1. Enviament de missatges o butlletins als nostres contactes a través del butó “Publicar” dins de la
llengüeta Feed del canal.
2. Enviar un vídeo com a resposta a un vídeo popular és una bona opció per aconseguir un important
nombre de reproduccions. La nostra resposta ha d'estar relacionada amb la temàtica del vídeo al qual
responem, ja que en cas contrari el propietari del vídeo pot rebutjar-lo i fins i tot en alguns casos
reportar-lo com a spam. Un vídeo només es pot fer servir com a resposta un únic cop.
Podem enviar una resposta en vídeo independentment del temps que faci que haguem pujat aquest
vídeo.
3. Posiciona el teu vídeo a Youtube.
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És possible promocionar vídeos a les cerques de Youtube mitjançant el servei d’AdWords de Google, és a
dir, crear una campanya de paraules clau. Disposeu d’un accés directe des de cadascun dels videos: Gestor
de vídeos > Editar un vídeo > botó més opcions: Promoción.

I si el que voleu és fer una campanya publicitària a Youtube teniu tota la informació necessària a la següent
adreça: http://www.youtube.com/t/advertising_overview

Altres consideracions
En el cas de disposar d’una sèrie de vídeos relacionats amb una mateixa temàtica, procurarem pujar a
Youtube tots els vídeos de cop. És molt comú a l'hora de reproduir un vídeo interessar-se posteriorment pel
perfil de l'usuari propietari del vídeo. Aportacions en una línia similar al que l'usuari ja ha vist es tradueixen
generalment en noves reproduccions.
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Medició
Per a consultar les estadístiques de Youtube que us permeten mesurar l’èxit dels vostres vídeos heu d’entrar
al vostre canal i després accedir a les estadístiques dels vostres vídeos en l’opció “YouTube Analytics”.
Youtube ha integrat Analytics, la coneguda eina de Google per a mesurar l’activitat dels usuaris en la nostra
web. L’eina de medició adaptada a Youtube comptabilitza les visualitzacions que els usuaris fan dels vídeos i
del canal, de quines pàgines venen els usuaris, de quina zona geogràfica, la quantitat de temps que miren els
teus vídeos així com la interacció per part dels usuaris amb el teu contingut: subscripcions, votacions,
comentaris, si han compartit el vídeo...
L’opció “Vista general” permet visualitzar d’un sol cop d’ull la informació disponible en l’eina estadística. I un
cop escollim una de les gràfiques, podem analitzar en detall la mètrica escollida i relacionar-la amb altres
mètriques. Per exemple: consulte el detall del número de vistes del mes i m’interesse per la procedència de
les visites d’un dia determinat.
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SEO per a Youtube
El contingut és el rei. El teu vídeo ha de complir les espectatives dels usuaris que estan
cercant amb una paraula o frase clau.

Youtube organitza els resultats de les cerques en funció de:
•

Títol

•

Descripció

•

Etiquetes

•

Enllaços externs cap al vídeo

•

Nombre de subscriptors tant al vídeo com al canal

•

Visualitzacions

•

Nombre de M’agrada

•

Les vegades que s’ha compartit, insertat i comentat el vídeo

•

Si ha estat censurat

•

Formar part d’un canal amb moltes visites, vídeos i subscripcions

•

Edat del vídeo

Creative Commons
d’Alejandra Ferrer Brotons (Magma3interactiva)

En el següent enllaç teniu un molt recomanable article del videoblogger David Cantone que ofereix una bona
metodologia per a treballar tot el tema del SEO del vostre vídeo per a Youtube: SEO para Youtube: cómo
optimizar y posicionar tus vídeos (http://davidcantone.com/posicionar-videos-youtube/). A continuació faig un
resum de l’article però recomane la seva lectura:
Youtube pertany a Google, així que moltes de les claus de posicionament són compartides:
•

Sempre que hi hagi molta competència inclou paraules clau més específiques. Ex: en lloc de
seguros coche posarem seguros baratos para jóvenes (3 o 4 paraules i no 1-2).

•

Per a esbrinar la quantitat i qualitat de la competència fes servir l’eina de paraules clau de Google
per a cercar una bona combinació de paraules clau, i el cercador del Youtube per a conèixer la teva
competència i el seu posicionament (suggeriments de la casella de cerca i anàlisi dels vídeos millor
posicionats: vídeos sobre el tema, repetició de paraules clau en els diferents camps, comentaris,
visualitzacions, paraules clau relacionades...).

•

Repetir la paraula clau un parell de cops al títol.

•

Inciteu la gent perque us faci comentaris i respongau sempre els comentaris.

•

Pujar vídeos a Youtube de manera regular millora el seu posicionament.

•

La utilització de paraules clau dins els camps de la fitxa ha de ser natural perquè en cas contrari es
pot penalitzar.

Creative Commons
d’Alejandra Ferrer Brotons (Magma3interactiva)

Youtube com a eina de comunicació
amb potencials clients
1. Si voleu fer servir Youtube per a promocionar els vostres productes o serveis, heu de pensar qui és la
vostra audiència, on està situada i què li pot interessar-li. Després procureu donar-li-ho creant un
canal, personalitzant-lo amb la vostra imatge corporativa i, sobretot, farcir-lo de contingut bo i valuós
gratis. Si en volen més hauran d’anar al vostre lloc web. Exemples de Casos d’èxit
(http://luisarroyogonzalez.com/video-marketing-y-youtube-casos-de-exito-en-espana/).
2. No promociones directament res en el vídeo: la gent no ho suporta. Envia la gent a la teva web o
blog per a intentar convertir-los allà en clients.
3. Poseu un link al vostre web en un lloc visible (la descripció) 1.i al final del vídeo feu una crida a l’acció:
posar l’adreça en l’última pantalla del vídeo una anotació o amb un editor afegir el logo, però quan
més discret millor.
4. Afegiu subtítols per a fer els vostres vídeos més accessibles, tant amb gent amb discapacitats
auditives
com
per
a
internacionalitzar-los.
Podeu
fer-ho
amb
CaptionTube:
http://captiontube.appspot.com/
5. Els vídeos han de ser curts, entretinguts i únicament hem de donar un missatge per vídeo.
6. Pujar regularment vídeos per a transmetre els usuaris innovació i activitat.
7. Ajudeu a la gent a trobar els vostres vídeos mitjantçant la utilització correcta de les paraules clau
en tots els camps, especialment el títol (intenteu trobar una bona paraula clau de pes pel títol del
vídeo) i categoritzeu-lo correctament.
8. Promocioneu-los dins i fora de Youtube.
9. Mesureu l’impacte del vostre vídeo i analitzeu la informació per a conèixer els vostres usuaris i
millorar la vostra estratègia mitjançant l’Analytics de Youtube.
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Guia de recursos
•

“Evolución del perfil del usuario: Usuarios 2.0” de Sergio Ortega Santamaría; Article de la Revista No
solo usabilidad: http://www.nosolousabilidad.com/articulos/usuario20.htm

•

“Digital Ethnography” és el canal al Youtube del professor d’antropologia Mike Wesch:
http://www.youtube.com/user/mwesch. Aquest canal conté dos videos molt interessants: “A Vision of
Students Today” i “An anthropological introduction to YouTube”.

•

ComScore (http://www.comscore.com/) és una de les companyies internacionals més importants en
matèria
de
mesurament
online.
Rànquing
del
mes
de
gener
de
2010
:
http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2010/3/comScore_Releases_January_2010
_U.S._Online_Video_Rankings

•

Ajuda de Youtube: http://support.google.com/youtube/?hl=es-ES&p=

•

Fòrum
de
Youtube:
http://www.google.com/support/forum/p/youtube?hl=en&utm_source=HC&utm_medium=leftnav&utm_
campaign=youtube

•

Per a fer l’estudi de paraules clau amb les que farcireu els camps del formulari de pujada de vídeos a
Youtube podeu fer servir les següents eines gratuïtes: Eina de paraules clau de Youtube
(https://ads.youtube.com/keyword_tool) o Eina de paraules clau de Google Adwords
(https://adwords.google.com/o/KeywordTool).

•

“SEO para Youtube: cómo optimizar y posicionar tus vídeos”. Article del videoblogger David Cantone:
http://davidcantone.com/posicionar-videos-youtube/

•

Vidmetrix (www.vidmetrix.com) i Tubemogul (http://www.tubemogul.com/) són serveis de medició que
ens poden servir tant per a realitzar medicions sobre el nostre vídeo com per enviar vídeos a múltiples
xarxes simultàniament.

•

CaptionTube és una eina per a generar subtítols de manera gratuïta (http://captiontube.appspot.com/)

•

Vídeo sobre com ser partner de Youtube: http://youtu.be/hIQU0TX4Dfw
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