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В това издание на електронния бюлетин можете да намерите описания на две социални
медии: Pinterest и YouTube. Каним ви да ги прочетете.
 Описание на Pinterest
 Oписание на YouTube

Описание на Pinterest
Pinterest е социална мрежа, където потребителите
могат да колекционират и обменят снимки от
любими събития, както и такива свързани с техните
интереси и хобита. Това е една от най-бързо
развиващите се онлайн социални мрежи. Тя е на
трето място по големина след Facebook и Twitter.

Членството е безплатно, но се предлагат и платени
услуги, които позволяват
по-добри опции за
търсене, допълнителна информация за профилите,
докладване и други.
Pinterest предлага добри възможности за:
 виртуални срещи с хора, споделящи сходни
интереси;
 информиране
за
дейността
на
конкуренцията;
 популяризиране на вашата компания, както
и на услугите и продуктите, които тя
предлага;
 запознаване с много хора, с които бихте
могли да си сътрудничите;
 намиране на потенциални клиенти;
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 рекламиране на Вашите продукти и услуги
чрез каталожни страници;
 използване
на
инструменти
за
оптимизиране на търсенето;
 създаване на присъствие;
 получаване на информация за продукти, от
които се интересувате;
 да бъдете открити, да бъдете търговец,
експерт или ентусиаст;
 създаване и поддръжка на Ваш онлайн
профил, създаване на списък с Вашите
продукти.
Колкото до специалистите по ПОО, не всички
функции могат да им бъдат полeзни. Pinterest
позволява създаването на хиперлинкове към уеб
страници и има органичени възможности за
предаване на текстова информация без използване
на хиперлинкове към други сайтове/източници на
информация.

Описание на YouTube
YouTube е създаден през февруари 2005г. Чрез тази
мрежа милиарди хора могат да откриват, гледат и
споделят оригинални видеа. YouTube предоставя
форум, където потребителите могат да се свързват и
комуникират, да се информират и да се вдъхновяват
взаимно. Мрежата представлява платформа за
разпространение, предназначена за създателите на

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само
личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на
съдържащата се в нея информация

оригинални изработки, както и за малки и големи
рекламодатели.

Можете да използвате YouTube като изключително
ефективен бизнес инструмент, чрез който можете
да:
 популяризирате на вашата фирма, както и
услугите и продуктите, които тя предлага;
 рекламирате вашите продукти и услуги;
 водите различни дискусии с други хора;
 споделите вашият опит;
 споделяте знания;
 се свържете с колеги и потенциални
клиенти;
 създавате кратки видеа, съдържащи ценни
съвети, които могат да представляват
интерес за ващите настоящи и потенциални
клиенти;
 изработите креативно видео, чрез което да
представите по интересен начин ваш
продукт или услуга;
 публикувате линкове към вашите видеа в
социалните мрежи;
 промотирате събития, които организирате,
използвайки записи от предишни такива;
 покажете вашия продукт в действие,
използвайки презентационен клип в стил
филмов трейлър: бързо, креативно и
закачливо.

обсъдиха в детайли и другите модули – модул
Практика и оценка, както и процеса на тестване,
който е предвиден в петия работен пакет на
проекта.

Следващата партньорска стеща ще се състои през
Септември 2013г. в Палермо, Италия.

Присъединете се към проект GIVE
в социалните мрежи
За да следите дейностите по проекта и да се
свържете с професионалисти сферата на
професионалното образование и обучение, можете
да посетите:

http://www.give-project.eu
http://give-project.eu/facebook
http://give-project.eu/linkedin
http://vimeo.com/giveproject

Партньорска среща в Лондон
На 22-23 април 2013г. в Лондон се проведе
четвъртата партньорска среща по проект GIVE. На
нея бяха обсъдени следните теми: платформата за
дистанционно обучение, създадена в рамките на
проекта и съдържанието и, което партньорите
предварително бяха подготвили. Партньорите
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