
Vlogging
      like a Pro

Vloggingul, practic un blog ce are content exclusiv 
video, a devenit în ultima perioadă din ce în ce mai 

răspândit, oricine dorește să devină viral pe YouTube și, 
în ciuda faptului că pare foarte ușor să postezi un 

�lmuleț pe internet, nu este chiar așa ușor ca acesta să 
�e și apreciat.

YouTube te poate ajuta să găsești rapid conținutul 
și să primești recomandări cu ce te interesează/lucruri 

care îți sunt utile. Astfel, oricine își deschide 
un canal de YouTube, va dori ca acesta să crească 
rapid și să ajungă organic cu materialele postate 

către publicul țintă.



Un microfon



SFATURI PENTRU ÎNCEPUT

De ce să ții cont?
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Care sunt cele mai bune practici?

ALEGE ECHIPAMENTUL POTRIVIT! 
Pentru un conținut cu o calitate superioară 

vei avea nevoie de: 

Vlogging like a Pro

https://bit.ly/3fwexkJ
https://bit.ly/3A7qFQX
https://bit.ly/3jfTvb0
https://bit.ly/2VxT6Z6


Creează un brand care să corespundă 
cu subiectele videoclipurilor 

Alege numele potrivit pentru canalul tău

Realizează un banner 

Scrie o descriere potrivită pentru 
canalul tău

Creează un trailer de introducere 

Realizează un thumbnail atractiv
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Este foarte important să îți creezi o 
identitate și să te diferențiezi pe YouTube. 
Iată cum îți poți construi propriul brand:



SEO
(Search Engine Optimization) 

este responsabil de vizibilitatea ta 
în motoarele de căutare. 

Iată cum îți poți optimiza canalul 
din punct de vedere SEO:

Titlul videoclipului să �e 
de preferat unic, concis, 
să atragă atenția și să 
conțină până la 45 de 
caractere.

Descrierea videoclipului 
să �e scurtă, ideal să 
răspundă la întrebarea 
„la ce mă uit?”

Thumbnail-ul să �e 
sugestiv și să atragă 
privitorul să dea click 
pe videoclipul tău



După ce ai adunat deja o audiență, 
poți genera venituri din:
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ANUNȚURI: acestea sunt videoclipuri scurte 
apărute automat pe platforma ta 

PARTENERIATE DE AFILIERE: vei putea obține 
o recompensă pentru vânzarea unor produse 
sau servicii în colaborare cu un brand

VIDEOCLIPURI SPONSORIZATE: poți promova 
anumite brand-uri publicului tău

MERCHANDISE: poți vinde propriile produse 
realizate sub umbrela brand-ului tău


