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tem działań na kanale AFRISOpl. Z ponad 50 filmów  
o różnej tematyce można nauczyć się m.in., jak re-
gulować temperaturę podgrzewacza wody użytko-
wej, jak chronić kotły, czy instalacje lub w jaki sposób 
montować całe systemy do ogrzewania bądź grupy 
pompowe. Nie brakuje też animacji produktowych, 
filmów z życia firmy, a nawet konkursów.
Platforma stanowi również idealny kanał komu-
nikacji pomiędzy firmą a klientami. Pod filmami 
pojawia się wiele komentarzy z konkretnymi pyta-
niami, na które zawsze bardzo szybko i wyczerpują-
co odpowiadają pracownicy firmy AFRISO z Zespo-
łu Wsparcia Technicznego.
AFRISO daje niezwykłą szansę aktywnego rozwoju 
swoim widzom. Poszukuje instalatorów, którzy chcie-
liby na oficjalnym kanale AFRISOpl zaprezentować 
swoje umiejętności i wiedzę innym klientom firmy na 
temat montażu i zastosowań produktów na instala-
cji. Jako pierwszy swoich sił spróbował instalator Prze-
mek Herdzina z firmy F.H.U. APINEX Adam Herdzina, 
który, jak sam przyznaje, po opublikowaniu filmu jest 
bardziej rozpoznawany w hurtowniach, a w oczach 
klientów jego wartość znacznie wzrosła.

Pomysł na kanał AFRISOpl na YouTube powstał 
w 2015 roku, gdy wychodząc naprzeciw panującym 
trendom oraz zdając sobie sprawę z potrzeby edu-
kacji klientów, opublikowano pierwszą animację pro-
duktową dotyczącą strategicznego produktu  
AFRISO, jakim jest odpowietrznik automatyczny. 
Zaraz po tym nakręcono pierwszy film poradnikowy 
„Jak odpowietrzyć instalację c.o?”, który okazał 
się wielkim sukcesem i ma już ponad 140 tys. wy-
świetleń, co w tak specjalistycznej branży jest rzad-
kością. Ale to był dopiero początek…
W 2016 roku po serii kolejnych filmów instruktażo-
wych pojawił się film, który nie tylko dorównał popu-
larnością swoim poprzednikom, ale nawet je przebił 
– ponad 170 tysięcy widzów uzyskał poradnik „Jak 
regulować instalację za pomocą 3- i 4-drogowych 
zaworów mieszających”. Od tego czasu średnio co 
2 tygodnie na kanale AFRISOpl znajdziemy wiele fil-
mów poradnikowych, spośród których liczna grupa 
naszych klientów zdobywa nowe informacje na te-
mat wykorzystania produktów AFRISO.
Obszar poszerzania specjalistycznej, jak i podsta-
wowej wiedzy instalatorskiej jest głównym nur-

– Witam Was na kanale AFRISO, na którym dzielimy się naszą wiedzą i prezentujemy sprawdzone i skuteczne sposoby 
rozwiązywania problemów, optymalizacji, ochrony oraz kontroli instalacji grzewczych jak i chłodniczych – to zdanie usłyszymy 
przed filmami poradnikowymi coraz bardziej popularnego kanału firmy AFRISO na YouTube, który do marca 2018 roku 
osiągnął już ponad 1000 subskrypcji i opublikował ponad 50 filmów. 

AFRISO ma to na YOUTUBE
Filmy poradnikowe dla instalatorów 

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/watch?v=RAOYhvqao5k&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=i9-7b0QCmyg&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=O1xTcHCXaDI&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=CXvbqPmGRis&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=Czi4S151Y9Y&t=5s
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