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A R T Y K U Ł  T E C H N I C Z N Y

Historia kanału AFRISOpl na YouTube sięga 2015 
roku, kiedy wyprodukowano pierwszy film – anima-
cję opowiadającą o działaniu kluczowego produktu 
AFRISO, odpowietrznika automatycznego. Już dru-
ga publikacja na kanale osiągnęła sukces niespoty-
kany w tak specjalistycznej (i wydawałoby się wą-

skiej) branży. Film poradnikowy Jak odpowietrzyć 
instalację c.o. obejrzano 205 tys. razy. Popularno-
ścią przebił go film Jak regulować instalację c.o., 
który zyskał uwagę 276 tys. widzów. Od tej pory  
praktycznie każda publikacja na kanale AFRISOpl 
jest oglądana przez tysiące odbiorców.

Większość filmów publikowanych na kanale AFRISOpl  
skupia się na poszerzaniu wiedzy instalatorskiej.  
Wartościowe treści dla siebie znajdzie tam zarówno 
profesjonalista, jak i osoba stawiająca pierwsze kroki 
w branży. Wiedza podana jest w przystępny sposób 
na konkretnych przykładach. Aby lepiej zobrazować 

Niewiele firm w branży publikuje filmy poradnikowe na YouTube z taką częstotliwością jak AFRISO. Każdy odcinek trzyma 
wysoki poziom merytoryczny i przystępnym językiem wyjaśnia nawet najbardziej skomplikowane kwestie. Nic dziwnego, 
że kanał AFRISOpl cieszy się coraz większą popularnością, osiągając już prawie 6000 subskrypcji i 1,5 miliona wyświetleń.

Jesteś instalatorem? 
Szukasz porad w Internecie? 

AFRISO ma to na YouTube!

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/afrisopl/?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/watch?v=9-SOxCAA6VA
https://www.youtube.com/watch?v=0GhKO2FF1XY&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=XuZKOt06hXI
https://www.youtube.com/watch?v=7pljus6smWw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=RY0OXpsEmpk
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szczegóły, twórcy kanału posiłkują się animacjami. 
Rzecz jasna nie wszystkie filmy dotyczą tylko spraw 
technicznych.

Kanał AFRISOpl nieprzerwanie rośnie w siłę i sukce-
sywnie powiększa swój zasięg. Co stanowi o sukce-
sie projektu? Przede wszystkim regularność. AFRISO  
przyzwyczaiło widzów, że co dwa tygodnie, w nie-
dzielę o 18 publikuje nowy odcinek. Drugi czynnik 
to specjalistyczna wiedza, którą przekazują widzom 
prowadzący filmiki. Wiedza nierzadko stricte bran-
żowa, a jednocześnie ubrana w formę zrozumia-
łych dla każdego komunikatów. Wartością dodaną 
w oczach widzów jest fakt, że filmy nie są wyłącznie 
przekazem promocyjnym. Jest dokładnie odwrotnie:  
AFRISO stawia na interakcję z widzami oraz rzeczy-
wistą jakość merytoryczną w treści. Pod każdym fil-
mem pojawia się sporo komentarzy od widzów, nie-
rzadko zadających konkretne techniczne pytania. 
Zespół Wsparcia Technicznego AFRISO odpowiada 
na wątpliwości szybko i wyczerpująco.

Na koniec ciekawostka. Kanał AFRISOpl jest wyjątko-
wy także z innego powodu. Jako jeden z niewielu pro-
fili firmowych na YouTube proponuje swoim widzom 
możliwość wsparcia w ich biznesie. Każdy zaintere-
sowany instalator może zgłosić chęć zaprezentowa-
nia wiedzy oraz umiejętności na kanale – profesjo-
nalny zespół AFRISO z kamerą przyjedzie do niego. 
Dzięki szerokiemu zasięgowi kanału AFRISOpl insta-
lator zwiększy swoją rozpoznawalność, co przełoży 
się na konkretne profity biznesowe.

Akcja firmy „Zostań Expertem w filmach poradnikowych” daje niesamowite 
możliwości, takie jak darmową promocję swojego biznesu czy nowe doświadczenie. 
Wystarczy wysłać swoje zgłoszenie na adres mailowy filmy@afriso.pl, a firma 
AFRISO przyjedzie do Ciebie z kamerą i potrzebnymi produktami, aby nagrać 
kolejny film poradnikowy z Tobą w roli głównej!

Zasubskrybuj 
www.youtube.com/AFRISOpl 

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/channel/UC2Kau3XJms264MyV0JHBAng/videos
https://www.youtube.com/channel/UC2Kau3XJms264MyV0JHBAng/videos



