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Od Wydawcy
Za nami wyjątkowo trudny i wymagający rok, który zmusił całą branżę
filmową do natychmiastowej wręcz
zmiany strategii, znanej i stosowanej
od dekad. Ten i kilka innych powodów
skłoniły nas stworzenia tego kwartalnika.
Nowe trendy i rozwiązania, rewolucyjne zmiany w dystrybucji contentu, to
tematy, które staraliśmy się poruszyć.
Z ogromną chęcią usłyszymy, co
Wam się w naszym pierwszym wydaniu podoba, czego Wam brakuje i
jakie tematy są dla Was ważne. I prosimy - nie zabijajcie posłańca ;).

REPERTUAR

Adventures of Huck Finn, 1985, 3h20
Pełna wspaniałych przygód historia przyjaźni
Hucka, bezdomnego sieroty, urwisa o złotym
sercu i zbiegłego niewolnika. Dla obu wolność
jest najważniejsza i dla niej gotowi są stawić
czoło kolejnym wyzwaniom w czasie niebezpiecznej podróży w dół dzikiej Missisipi.

Miłej lektury!
Grizzly Falls, 1999, 1h34
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Przygodowy film z 1999 roku o chłopcu i niedźwiedziu. Osadzony w Kolumbii Brytyjskiej na
początku XX wieku. Piękne i wzruszające kino
rodzinne doskonałe na zimowe wieczory. Film
nie tylko opisuje wspaniałą przygodę ale również
uczy życia w zgodzie z naturą.

Delivering Milo, 2001, 1h34
Magiczny świat aniołów, które gorąco pragną
pomóc ludziom.

GBBM oferuje wszystkie tytuły z prawami TV, SVOD, AVOD, TVOD. Wszystkie tytuły są dostępnę
w katalogu GBBM
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WIADOMOŚCI WYDANIA

Oskar dla twórców YouTube

Nowa platforma SVOD

Już 13 grudnia będzie miała miejsce 10 edycja YouTube Streamy Awards, czyli
odpowiednik filmowego Oskara. Nagrody przyznawane od 2009 wyróżniają
najlepszych twórców w 26 kategoriach, m.in.: najlepszy twórca, najlepsze show
czy najlepsze efekty specjalne. Listę nominowanych i więcej informacji znajdziecie na stronie: https://www.streamys.org/
Polski i wolny od cenzury
Marcin Rola zapowiedział stworzenie polskiego odpowiednika serwisu YouTube, ale wolnego od
cenzury. Twórca projektu dąży do stworzenia platformy, na której można powiedzieć wszystko
o wszystkich. Czy projekt Marcina Roli ma szanse na sukces? Istnieje już serwis bez cenzury Parler, który miał zagwarantować „prawdziwą” wolność słowa. W porównaniu do Twittera, którego kodeks etyczny nie pozwala - zdaniem niektórych - na wyrażanie rzeczywistych opinii, Parler
ją umożliwia. Parler jeszcze nie podbił świata, chociaż posiada prawie 3 miliony subskrybentów.
Czy taki sam los spotka polskiego YouTuba? Czas pokaże, tymczasem więcej informacji na stronie:
https://www.spidersweb.pl/rozrywka/2020/10/09/powstaje-polski-youtube-marcin-rola-wrealu24/
Nowa konkurencja dla TikTok
Czy podbijający świat TikTok może zostać zastąpiony przez nowe rozwiązanie
‘YouTube Shorts’? Narzędzie, obecnie testowane w Indiach, pozwala na nagrywanie i szybkie edytowanie 15-sekundowego wideo. Rezultaty fazy testowej nie
zostały jeszcze opublikowane, a wszyscy fani nowości znajdą więcej wiadomości
na stronie: https://support.google.com/youtube/thread/71081044
Telewizja Netflix
Lider streamingu SVOD postanowił pójść o krok dalej i zaoferować swoim użytkownikom nowe
rozwiązanie. Mimo wyrafinowanego algorytmu, widzowie Netflixa skarżyli się na trudność w
wyborze treści, które chcieliby zobaczyć. Netflix postanowił zaradzić temu problemowi i wprowadzić ramówkę programów, tak jak to robią telewizje. Rozwiązanie od grudnia 2020 roku jest
testowane we Francji. Niezależnie od wyników testu, wciąż nie wiadomo czy pomysł zostanie
rozszerzony na inne kraje.
https://tbivision.com/2020/11/06/netflix-experiments-with-linear-channel-direct-in-france/
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Kraje skandynawskie postanowiły połączyć siły i stworzyć serwis SVOD - Elisa Viihde ViaPlay,
dostępny od 3 grudnia br. Szwedzki Nordic Entertainment Group (NENT Group) i fiński operator
Elisa proponują serwis za 12,99€ miesięcznie. W ramach opłaty użytkownicy dostają dostęp do
oryginalnych produkcji z krajów skandynawskich, hollywoodzkich filmów i seriali. Dodatkowo
Elisa posiada dużą ofertę treści dziecięcych. NENT Group jest odpowiedzialny za aspekty technologiczne i analizę (danych), a fiński partner za sprzedaż, marketing i kontakty z klientami
Szalony wzrost OTT w USA
Stany Zjednoczone tradycyjnie pozostają liderem wykorzystania nowych możliwości dystrybucyjnych. Ostatni raport Park Associates dotyczący wzrostu rynku
OTT wskazuje na prawie 300 działających serwisów OTT z ciągłym wzrostem
od 2014 roku i niewielką liczbą zamkniętych platform. W tym roku ważnym
wydarzeniem było pojawienie się serwisu Peacock należącego do NBCUniversal i spektakularne zamkniecie Quibi po zaledwie 6 miesiącach działalności.
Miejmy nadzieję, że nowe serwisy z radością dokonają zakupu treści wyprodukowanych w Europie.
W walce z piratami
Narodowa Rada ds. Mediów Elektronicznych Litwy (NEPLP) od 9 miesięcy walczy z piractwem
internetowym. W tym okresie zamknięto aż 35 nielegalnie działających dystrybutorów kanałów
telewizyjnych, a wszystkie działania Rady mają na celu przywrócenie równowagi na rynku zwłaszcza w obszarze nieuczciwej konkurencji. Najnowsze informacje są dostępne w języku
angielskim na stronie NEPLP: https://www.neplpadome.lv/en/
Lockdown part 2
Nie minęło kilka tygodni, kiedy dystrybutorzy kinowi i publiczność otrząsnęli się
z pierwszej fali kwarantanny, a już druga zapukała do drzwi. Wbrew entuzjazmowi i oczekiwaniom wszystkich graczy powiązanych z rynkiem dystrybucji
kinowej, władze w wielu krajach zdecydowały się na ponowne zamkniecie sal
kinowych. Począwszy od 26 października zamknięto kina we Włoszech, Francji,
Niemczech, Anglii czy Polsce. Dyrektorzy kin w każdym kraju zgodnie podkreślają, że protokoły sanitarne były skrupulatnie przestrzegane, a kina nie stanowiły przyczółku do wzrostu zachorowań. Na chwile obecną nie są znane daty
ponownego otwarcia kin.
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TEMAT WYDANIA

PVOD NOWYM
MODELEM DYSTRYBUCJI?

O

d marca 2020 r. cały świat, a w
szczególności Europa i Ameryka Północna, żył w cieniu
lockdownu. Brak możliwości
rozrywki poza domem doprowadził do
gigantycznego wzrostu oglądalności zarówno telewizji jak i platform VOD. Media i
osoby zawodowo związane ze światem kina
i filmu często używały określenia o przejściowej sytuacji i „powrocie do normalności”
po zakończeniu kwarantanny. Normalność
oznaczała kina pełne widowni, repertuar
pełen hollywoodzkich hitów i życie, jakby
pandemii nigdy nie było. Dzisiaj wiemy już,
że tak się nie stanie - koronawirus zmienił
rynek audiowizualny na zawsze. W tym kontekście warto poruszyć temat dystrybucji
filmów w modelu PVOD, który mocno się
zmienił przez ostatnie kilka miesięcy.

„Little Women” nie wywołały poruszenia, to
premiera hitu NBCUniversal „Trolls World
Tour” spowodowała prawdziwą wojnę
pomiędzy wytwórnią Universal i AMC. Adam
Aron zagroził wytwórni Universal, że nie
będzie wyświetlał jej produkcji, dopóki nie
wycofa swojego hitu z dystrybucji. Od kiedy
wiadomo było, że pandemia szybko nas nie
opuści, wojna o dystrybucję nie potrwała
długo. W lipcu strony podpisały porozumienie, które pozwala na dystrybucję w modelu
PVOD już 17 dni po premierze kinowej. Osiągnięty kompromis usankcjonował PVOD
jako model rozpowszechniania filmów,
jednak pokazał też, że kina nie mają się
czego obawiać. Nie do końca udane premiery PVOD takich filmów, jak „Tenet” czy
„Mulan” potwierdziły, że kina odgrywają i
będą odgrywały role rekomendujących
filmy. To dzięki kinom, afiszom, i całej maszynie marketingowej uruchamianej na linii

linii dystrybutor-kino, widzowie oglądają film
w kinie, a później na VOD. Po drugie, dystrybucja przez Internet wciąż boryka się z problemem piractwa. Oficjalna liczba nielegalnych kopii w/w filmów nie została podana,
ale zarówno zadeklarowane zyski, jak i
zwykła obserwacja wskazują na to, że Internet pełen był ich kopii.
Kwestia bezpośredniej dystrybucji poprzez
platformy VOD w modelu TVOD lub PVOD
pozostaje wciąż otwarta, gdyż w nowej
rzeczywistości zwyczajnie nie będzie miejsca w repertuarach kin na wszystkie zaplanowane tytuły. A niezależne i komercyjne
kina będą musiały jakoś nadrobić straty, jeśli
chcą pozostać na rynku.

Autor: Karina Tatarczyk

forma cyfrowej dystrybucji tytułu równolegle
z dystrybucją kinową, a cena obejrzenia
filmu jest wyższa lub równa cenie biletu
kinowego. Ten koncept pojawiał się w dyskusjach, przy oczywistym sprzeciwie właścicieli kin w Ameryce Północnej i Europie , już
od kilku lat, jednak nie był on forsowany. Wynikało to z kilku czynników, m.in.: braku zainteresowania
zarówno
hollywoodzkich
gigantów, jak i widzów, zbyt wysokiej ceny
dostępu czy popularności innych kanałów
bezpośredniej dystrybucji (Blu-ray, TVOD,
PPV). Jednak globalne zamknięcie kin w
pierwszym kwartale 2020 roku pchnęło producentów i dystrybutorów do szukania
innych opcji dystrybucji. W Stanach Zjednoczonych szybko zareagował serwis Amazon
Prime Video, dając amerykańskim subskrybentom możliwość oglądania premier w
modelu PVOD za dodatkową opłatą. O ile
premiery takich filmów, jak „Emma” albo

Premium Video On Demand (PVOD) to
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T

H O U S T O N,
WE
HAVE A
PROBLEM

enet Christophera Nolana nie przyciągnął do kin tłumów,
reżyserskie gwiazdy zwróciły się do rządu USA o pomoc w
ratowaniu kin, premiera kolejnego filmu o Jamesie Bondzie
znów została przesunięta, a sprzedaż usług streamingowych wzrosła o 55%. Czy to koniec kina, jakie znamy?

Doniesienia o śmierci wielkiego ekranu zawsze były mocne przesadzone. Telewizja, VHS, czy platformy streamingowe miały oznaczać koniec
kinowych sal. Jednak dopiero Covid-19 dokonał tego, czego nie udało
się zrobić innym - zanim ogłoszony został oficjalny lockdown, kina już
świeciły pustkami.
Na początku pandemii mieliśmy bowiem o wiele ważniejsze zmartwienia niż przemysł filmowy, szczególnie, że Prime czy Netflix stały się
synonimem rozrywki. Zamknięci w domach mieliśmy nadmiar czasu i
tytułów do oglądania, jednak ten związek od początku skazany był na
porażkę. Przebywanie ze sobą 24h na dobę musi doprowadzić do rozstania. Nasze relacje z platformami streamingowymi zaczęły się sypać,
kiedy odkryliśmy ich wady i to, że pod fasadą obfitości nie mają aż tak
wiele do powiedzenia. Historie, które poprawiały nastrój, nagle stały się
frustrującym wypełniaczem czasu.
Oczywiście po pandemii część z nas wciąż będzie zasiadać przed
mniejszym ekranem. Skrócenie do 17 dni okresu przestoju pomiędzy
premierą kinową, a dystrybucją w innych kanałach sprawi, że łatwiej
będzie unikać spoilerów przez 2 tygodnie niż przez 2 miesiące.
Niektórzy z nas ruszą do kin, które mogą być już kinami platform streamingowych. W sierpniu tego roku Departament Sprawiedliwości USA
zniósł dekrety, które od 1948 r. zakazywały hollywoodzkim wytwórniom
posiadać kina i szkodzić w ten sposób konkurencji. Netflix już kupił
słynne Egyptian Theater w Hollywood i Paris Theatre of New York.

Autor: E.C
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Kina z pewnością mogą przetrwać pandemię - niewykluczone, że z
pomocą rządową - bez większych modyfikacji. Trzymajmy za to kciuki,
bo kino w domu to nie kino - za mało w nim emocji, za dużo możliwości
wybijającego z rytmu pauzowania na życzenie i nie ma nic magicznego
w pójściu na pierwszą randkę do kogoś do dużego pokoju.
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KTO SKORZYSTAŁ NA
PANDEMII?

P

andemia spowodowała oczywisty wzrost oglądalności
telewizji i platform VOD. W
każdym kraju wzrosła liczba
subskrybentów, a dużą popularność zyskały treści dziecięce, filmy
i seriale rodzinne, które dają dzieciom
i pracującym zdalnie rodzicom odrobinę
wytchnienia. Z drugiej strony oglądalność
zyskały platformy międzynarodowe, jak
Netflix i Disney+ lub platformy krajowe .
Dostępny we wszystkich państwach
członkowskich Unii Europejskiej Netflix
jest zdecydowanym liderem okresu kwarantanny. Duży przyrost odnotowały również platformy, które działały i budowały
wizerunek marki przed pandemią. Przykładem może być Vod.pl, Player.pl czy
TVP.Vod w Polsce lub FilmoTV, ADN
lub La Cinetek we
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Francji. Co ciekawe, w okresie kwarantanny nie pojawili się nowi gracze, którzy z
sukcesem wykorzystaliby sytuację na
rynku. Potrzebujący rozrywki i oderwania
się od rzeczywistości widzowie wybierali
bowiem znane i sprawdzone marki VOD.
Wzrostowi oglądalności towarzyszył
wzrost sprzedaży treści przez platformy,
które zmuszone zostały do radykalnego
odświeżenia swojej oferty filmowej. Zainteresowaniem widzów zostały również
obdarzone platformy specjalizujące się w
konkretnym gatunku. Brak możliwości
wyjścia do kina, opery, czy teatru spowodował poszukiwanie innych, czasem
niszowych treści, odmiennych od tych,
które zwyczajowo widzowie oglądają w
domu. Okres pandemii przyczynił się
również do śmierci niektórych platform spektakularnym przykładem jest Quibi,

amerykańska platforma, wspólna inwestycja takich graczy jak NBCUniversal,
JPMorgan Chase, Liberty Global, Viacom i
wielu innych. Z kapitałem w wysokości 1
miliarda dolarów platforma wystartowała
6. kwietnia 2020 roku, kiedy to pandemia
ogarnęła Amerykę Północną. Stany Zjednoczone były też - obok Australii, Niemiec i Wielkiej Brytanii - głównym terytorium działania Quibi, co zdecydowanieco
zdecydowanie nie zagwarantowało platformie sukcesu i sprawiło, że oficjalnie
zakończyła swoją działalność 21. października br. Potwierdza to fakt, że duże
pieniądze i marketing niekoniecznie
porywają publiczność, nawet w czasach,
w których tak bardzo szukamy odpoczynku od rzeczywistości.

Autor: K.T
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Czy jako twórca lub właściciel praw
autorskich chciałbyś mieć kontrolę
nad treściami przesłanymi
na platformę YouTube?

C

o to jest System Content ID ?

GBBM
YOUR YOUTUBE PARTNER

wyświetlanych na wykrytym filmie albo monitorowania statystyk oglądalności generowanych przez ten film.

Przy ponad dwóch miliardach
zalogowanych użytkowników platformy miesięcznie w ponad 100
krajach
naruszenia praw autorskich są
codziennością. W celu ich zabezpieczenia i
zwalczenia procederu nieuprawnionego
kopiowania treści, od 2007 r. YouTube rozwija
zaawansowane narzędzie, tzw. system Content ID, który umożliwia twórcom i właścicielom praw autorskich identyfikację filmów,
zawierających materiały będące ich własnością.

MONETIZATION
MONITORING

CHANNEL MANAGEMENT

Ile może być takich roszczeń?

DISTRIBUTION
PROTECTION

Od momentu uruchomienia systemu Content
ID, partnerzy posiadający dostęp do tej funkcji zgłosili roszczenia do ponad 800 milionów
filmów, a w bazie YouTube zarejestrowano
ponad 75 milionów plików referencyjnych!

GRUPABBMEDIA
IS A CERTIFIED

YOUTUBE PARTNER
SINCE 2013

Ile to może być pieniędzy?
Dla jeszcze lepszego zobrazowania tematu
przyjrzyjmy się liczbom. W ciągu ostatnich
pięciu lat YouTube wypłacił ponad dwa
miliardy dolarów właścicielom praw autorskich, którzy wybrali zarabianie na treściach
wykrytych przez system Content ID.
Przekonujące?

Jak działa System Content ID?
Filmy przesłane do managera treści YouTube
zapisywane są w postaci tzw. plików referencyjnych, z którymi porównywane są wszystkie
pliki przesyłane na platformę.
Kiedy system Content ID dopasuje do pliku
referencyjnego treść przesłaną do YouTube
przez innego użytkownika, na taki plik nakładane jest roszczenie. Wówczas właściciel
praw autorskich ma możliwość zablokowania
oglądania filmu, zarabiania na reklamach

Jeśli jesteś twórcą, prowadzisz własny kanał
na platformie YouTube lub posiadasz treści,
które chcesz objąć ochroną, Grupa BB Media
udzieli Ci niezbędnego wsparcia.
Autorzy: Katarzyna Węglińska, J.C

CONTACT@GRUPABBMEDIA.COM
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COPPA
COPPA

Filmy dla dzieci na Youtube - czy jest życie po Coppa?
Po wielu latach udawania, że z Youtube'a nie korzystają
dzieci, właściciele platformy w końcu musieli przyznać, że to
właśnie one są odbiorcami treści skierowanych do najmłodszych. I choć nie było to odkrycie na miarę Krzysztofa Kolumba, wśród twórców i reklamodawców wywołało ono istne
trzęsienie ziemi.
Jeszcze do niedawna filmy dla dzieci uchodziły za jedno z najsolidniejszych i najbezpieczniejszych źródeł dochodu na platformie Youtube.
Materiałom skierowanym do najmłodszych nie grozi widmo tzw. “żółtego
dolara”, czyli ograniczenia możliwości zarabiania ze względu na treści
wrażliwe - nagość, przemoc, czy wulgarny język, z którymi nieustannie
zmagają się twórcy oraz właściciele filmów skierowanych do dorosłych
odbiorców. Ponadto na przestrzeni lat Youtube stał się jednym z pierwszych wyborów wśród osób posiadających dzieci. Według badań Pew
Research Center Study, przeprowadzonych w USA w 2018 roku, aż 81%
rodziców pozwalało swoim pociechom na okazjonalne (47%) lub regularne (34%) korzystanie z platformy . Nic więc dziwnego, że w branży
uchodziła ona za najpopularniejszą “niańkę” na świecie.

rzy czy wreszcie brakiem możliwości wyświetlania spersonalizowanych reklam.
Szczególnie to ostatnie jest niezwykle dotkliwe, bo wiąże się ze znacznym spadkiem dochodów twórców. Prognozowany spadek w wysokości około 30%, w
rzeczywistości jest o wiele większy - właściciele kanałów dziecięcych raportują
spadki sięgające dużo powyżej 50%.
Czy zatem w obliczu zmian związanych z “COPPA” Youtube jest jeszcze platformą
atrakcyjną dla właścicieli i twórców filmów dla dzieci? Nie mamy wątpliwości, że
odpowiedź brzmi - “tak”. Dla wielu z nich jest to wciąż główne okno wystawowe na
świat, które w dodatku nieustannie się poszerza. W styczniu 2020 Youtube był
piątą najpopularniejszą platformą w Polsce, z nieco ponad 19 milionami unikalnych
użytkowników oraz 6 milionami odwiedzających dziennie . We wrześniu liczby te
wzrosły kolejno do 25 oraz 13 milionów , plasując Youtube na drugim miejscu po
jego właścicielu Google’u. Ten bardzo mocny trend wzrostowy warto wykorzystać
chociażby do rozbudowy bazy widzów i subskrybentów. Rynek nieustannie się
zmienia i w przypadku zdarzeń mających pozytywny wpływ na segment materiałów skierowanych do najmłodszych, odpowiednie działania podjęte teraz mogą
zaważyć o sukcesie w przyszłości
Autor: Karol Kulpa

Eldorado skończyło się jednak wraz z początkiem 2020 roku. Wtedy to
właściciele kanałów dla dzieci dostali bardzo mocnego kopa, a konkretnie… COPPA - bo taką skróconą nazwę nosi amerykańska ustawa z 2000
roku, której głównym celem jest ochrona prywatności i nadzór nad zbieraniem danych osobowych dzieci. To do niej musiał dostosować się
Youtube po wielu latach przymykania oczu na pewien dość oczywisty
fakt. W teorii platforma jest skierowana do osób powyżej 13 roku życia, w
praktyce jednak chyba nikt nie miał wątpliwości, że filmy dla dzieci były
oglądane przez… dzieci, a nie trzynastolatków+.
Co w praktyce oznaczało dostosowanie się do wspomnianej ustawy? Od
stycznia 2020 roku twórcy muszą oznaczać swoje filmy jako skierowane
do widzów poniżej lub powyżej 13 roku życia. W przypadku pierwszej
opcji materiał zostaje objęty wieloma obostrzeniami, mającymi na celu
ochronę prywatności najmłodszych, w tym np. brakiem możliwości dodawania ekranów końcowych, kart, postów społecznościowych, komenta-
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REJS

Bunt aktorów i statek na mieliźnie: to był Rejs !!!
19 października „Rejs” Marka Piwowskiego świętował swoje 50-lecie. Film, zaliczany do kultowych komedii PRL, powstał w atmosferze śmiechu i skandalu. Mimo scenariusza Marka Piwowskiego i Janusza Głowackiego, większość scen i
dialogów, które zostały zarejestrowane, było
improwizowanych. 65-minutowa komedia jest
więc rezultatem montażu ogromnego, spontanicznie rejestrowanego materiału.

regularnie kontrolowany przez władze, ale przepisy nie dotyczyły filmów kręconych na odcumowanych statkach wycieczkowych. Mimo to ekipy
nie ominęły problemy i absurdy ówczesnej
rzeczywistości - m.in.: zakazano wyprodukować
więcej niż 2 kopie filmu, ze względu na słabą
reklamę dzieła. Kiedy Marek Piwowarski złożył
wniosek o dofinansowanie reklamy, otrzymał
odpowiedź odmowną umotywowaną… zbyt mała
liczbą kopii filmu.

Obsada „Rejsu” to plejada dobrze znanych aktorów: Stanisław Tym, Zdzisław Maklakiewicz,
Rejs został przyjęty w USA lepiej niż w
Andrzej Dobosz czy Jan Himilsbach to tylko
Polsce. Na festiwalu w San Francisco po
niektóre ze słynnych nazwisk. Dodatkowo projekcji Rejsu przez kilka dni na ulicy krzyobsada została wzbogacona o aktorów-amato- czano za mną: „Patataj, patataj!”. Ostatniego
rów poznanych podczas castingu lub w lokalnym dnia festiwalu powstał fan club Rejsu, a zaraz
barze. Każdy zwiększał swoje szanse na udział w potem w Los Angeles i w Nowym Jorku. Po
produkcji, jeżeli nie posiadał absolutnie żadnych festiwalu w Nowym Jorku zaproponowano mi
umiejętności artystycznych. Wszyscy uczestnicy
wykłady w City University of New York.
produkcji i aktorzy mieszkali przez 30 dni w maMarek Piwowarski
lutkich kabinach na statku.
Film „Rejs” jest dostępny w katalogu GBBM.
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A w filmie polskim, proszę pana, to jest tak:
nuda… Nic się nie dzieje, proszę pana. Nic.
Tak, proszę pana… Dialogi niedobre… Bardzo
niedobre dialogi są. W ogóle brak akcji jest.
Nic się nie dzieje

Autor: K.T

Wiele wydarzeń z planu, takich jak bunt aktorów
czy ugrzęźnięcie statku na mieliźnie, wynikało z
faktu, że scenariusz zaakceptowany przez komisję filmową był spontanicznie zmieniany przez
amatorską obsadę i samego reżysera, dla którego “Rejs” był pierwszym fabularnym filmem po
ukończeniu łódzkiej filmówki. Dodatkowo, w
komunistycznej Polsce każdy plan filmowy był
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Netflix wykorzystuje potencjał YouTube,
czyli jak trzymać wroga blisko.
Kilka lat temu platformy streamingowe, wprowadzając nieśmiało nowy –„modus operandi”„konsumowania rozrywki’, wchodziły do
naszych domów. Rewolucja zapoczątkowana
przez Netflix zupełnie zmieniła pejzaż treści rozrywkowych, ale nawet tak wielki gracz ciągle
musi mieć się na baczności.
Podczas tegorocznego wydarzenia MIPCOM+
Ted Sarandos, w odpowiedzi na pytanie, która z
platform jest największym konkurentem Netflix’a, stwierdził:-„ YouTube”-. Kanały telewizyjne,
jak platformy VOD/OTT, walczą z Internetem o
oczogodziny widzów. A Internet jest zdominowany przez YouTube, który ma obecnie 2 miliardy aktywnych użytkowników
miesięcznie.
YouTube, to nie tylko miejsce wrzucania krótkich wideo, ale alternatywne rozwiązanie do
prezentowania treści i nawiązywania kontaktu z
widzami w celu przekierowania na platformę
docelową. Podobnego zdania jest Jonathan
Boltax, CEO PlayWorks , który zauważa, że pandemia koronawirusa spowodowała nie tylko
znaczny wzrost sprzedaży serwisów streamingowych, ale też potrzebę wyraźnych działań
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marketingowych w Internecie. Publikowanie
krótkich wideo czy bezpłatnych treści na Youtube jest obecnie niezbędne, aby przyciągnąć
publiczność.
Samo stworzenie kanału na YouTube i kolejne
dodawanie wideo nie jest wystarczającym działaniem, co też pokazuje sam rynek. Netflix
gorączkowo poszukuje kandydata na stanowisko managera do spraw YouTube, którego
zadaniem ma być m.in. implementacja programacji treści z katalogu Netflix na YouTube, w
celu zbudowania spójnego wizerunku marki i
silnej obecności w tym kanale. Zadania przyszłego managera wymagają solidnej wiedzy na
temat rynku OTT/VOD i dobrej znajomości
niuansów środowiska YouTube. Rozwijanie i
zarządzanie kanałem Netflix US z prawie 18
milionami subskrybentów, to nie lada wyzwanie.
Strategia jeden kanał – jeden kraj wpływa na
zaangażowanie społeczności, a to przenosi się
na popularność platformy. Potwierdza to prawie
milionowa liczba subskrybentów na youtubowych kanałach Netflixa w Polsce i we Francji.
Dokładnie tak należy budować relacje z widzami.
Autor: Karina Tatarczyk

STUDIO BLU
ENCODING HOUSE
POSTPRODUCTION
ARCHIEVING AND COPY DATA
SOUNDING
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Zimowe wieczory z bajkami
na BBKids TV

Andzia, serial animowany, 26 x 13’
Trójka przyjaciół: niebieska foczka o imieniu
Andzia, Tygrysek i Misio w towarzystwie rybki
mieszkającej w wiaderku wędrują przez świat. W
czasie wędrówki poznają nowe państwa, krainy i
ludzi. Każda kolejna wyprawa dostarcza im
nowych przygód i wiele dobrej zabawy.

Simba- Król Lew, serial animowany, 52x26’
Ojciec Simby umiera w tragicznych okolicznościach. Młody Simba wraz ze swoimi siostrami
zostaje przygarnięty przez stado wilków, które
wcześniej wychowały Mowgli'ego. Wilki i inne
zwierzęta - wąż Kaa, niedźwiedź Baloo, pantera
Baghera i sowa Augustyn - będą nauczycielami i
opiekunami nieszczęsnych sierot...

Zimowe wieczory są idealne na rodzinne oglądanie bajek. Te i wiele innych tytułów można
znaleźć na kanale BBKids TV na YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UC8TL2vRFztdTyeHB1UB6uXg

Pan Toti, serial animowany, 26x8’
Serial animowany, który powstał na podstawie
popularnych książek dla dzieci autorstwa Joanny
Sorn-Gary. Pan Toti mieszka w pniu starego
drzewa. Codziennie szuka skarbów w kopalni
ukrytej pod podłogą. Każdy odcinek opowiada o
innym, interesującym znalezisku.

Królewna Śnieżka, serial animowany, 52x26’
Serial opowiada historię Królewny Śnieżki. Dziewczynka wiodła beztroskie życie na zamku. Niestety
sielankę przerwała rodzinna tragedia - ukochana
królowa Izabela, matka Śnieżki, zmarła. Od tej pory
życie Królewny zmieniło się - zazdrosna o jej urodę
macocha próbuje pozbyć się pasierbicy, dlatego
zleca myśliwemu zabicie jej. Na szczęście Śnieżce
udaje się uciec. Dziewczyna zamieszkuje w domku
w lesie wraz z siedmioma krasnoludkami.
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