
Създаване на видео 
съдържание - по-лесно е 
отколкото звучи!

Диан Танков, Маркетинг Специалист



Приятно ми е!
Казвам се Диан Танков и съм маркетинг 
специалист. В дигиталните среди съм от 
почти 10 години. Първите 5, по-скоро 
опознавателни, тъй като не бях дотолкова 
професионално въвлечен. От 2014 започнах 
работа в СуперХостинг.БГ, където израснах 
професионално. По-късно работих и в DevriX, 
а сега вече си развивам и нещо мое - 
www.diantankov.com



Идеята за видео 
съдържание!
Как започна всичко?
Какво ме спираше?

Основна максима:
Keep it simple!



Фази на Процеса:

➔ Тема и Акценти
Да решим за какво ще говорим.

➔ Техника и Оборудване
Какво ни е необходимо?

➔ Заснемане
Как се случва заснемането?

➔ Обработване
Как да обработим?

➔ Описания и Статия
Как да привличаме внимание?

➔ Пускане и Популяризация
Как да стигнем до аудиториите ни?

Фази, които мога да разгранича в процеса по създаване 
на видео съдържание.



Тема и Акценти 
Да решим точно за какво ще 
говорим и да определим 4-5 
основни акцента.

Време за измисляне:

20-30 минути

Съвет!
Това е основен елемент, над който градим 
всичко останало и не е за подценяване. 
Все пак не е нужно да откриваме 
Америка, така че кратък рисърч и 
разсъждения са супер ефективни за 
постигане на целта ни. Да нахвърляме 
нещо, което после да пипнем малко works 
perfect. :)



Техника и Оборудване 
Да подберем добро оборудване, 
което хем да пренасяме лесно, хем 
да води до добро качество.

Трябват ни камера, микрофон и 
статив.

Време за сетъп:

30 секунди

Съвет!
- Телефон с добра камера - 

Samsung, iPhone и т.н.
- Брошка, или просто 

слушалки с микрофон.
- Статив за 30 лева от 

Технополис.

Вършат страхотна работа!



Заснемане 
Процеса по заснемане на самото 
видео също е добре да е 
максимално естествен и 
опростен.

Имайки идея, просто снимаме и 
нещата се получават. ;)

Време за заснемане:

30-45 минути

Съвет!
Колкото по-естествено го направим и 
по-малко дубли заснемем толкова по-
лесно и добро е видеото. Представяйки 
си, че камерата е човек, на който 
говорим помага доста.

И си пестим време хем от обработка, 
хем от заснемане, имаме win / win.



Обработване 
Процеса, в който сглобяваме 
видеото, оправяме някои кадри, 
които не са се получили супер, 
нагласяме звука и други дребни 
детайли.

Време за обработка:

От 20 минути до 1 час (зависи как 
сме заснели видеото)

Съвет!
Програми като Filmora, Windows Movie 
Maker,, iMovie за Mac, вършат супер 
работа. За по advanced може да се купи 
и Adobe After Effects. Основен съвет 
също е и - Гледайте да снимате така, че 
да обработвате по-малко. Създайте си 
процес, интро и завършеци. 



Описания и Статия 
Заглавията, описанията, статията, 
в която пускаме видеото, 
текстовете за социалните мрежи 
привличат зрителите. Затова те 
са основен елемент.

Време за подготвяне на текстове, 
описания и статия:

1ч. 30 мин. - 2 часа

Съвет!
Създавайте уникални текстове и 
пускайте видеата през YouTube 
embed във вашия сайт. Така сте 
по-гъвкави и разширявате 
онлайн пространството си. ;)



Пускане и Популяризация 
Пускането на видеото след добра 
подготовка е лесно. Написване на субтитри 
увеличава обхвата ни. След, което е добре 
да използваме всички възможни социални 
мрежи, които имаме, за да популяризираме 
новото ни видео.

Време за пускане и популяризация:

20-30 минути

Съвет!
Популяризирането на 
съдържанието ни в релевантни 
Фейсбук групи помага да 
постигнем по-висок обхват, а в 
същото време е полезно за 
аудиторията. Винаги обаче трябва 
да внимаваме, да не ставаме 
досадни, а да бъдем полезни. :)



Обобщение и Резултати

➔ Цел:
Възможно най-лесно и ефективно.

➔ Време:
Едно видео отнема от 3 до 5 часа.

➔ Основен фокус:
Да е полезно за аудиторията ни!

➔ Subscribers
152

➔ Views
1014

➔ Watch time
1100 минути

Обобщение: Резултати:
(за първи месец)

Сайт:

➔ Page Views
6,828 (2,120 unique)

➔ New users
1021



Email: me@diantankov.com
Сайт: diantankov.com
Facebook - Dian Tankov
LinkedIn - Dian Tankov
Twitter: @DianTankov
Instagram: diantankov
YouTube Channel: DianTankovCom

Благодаря за вниманието!

Контакти:


