5 tipů pro začínající uživatele

#1

Pečlivě vyplňte
svůj profil

Ujistěte se, že máte u svého profilu sympatickou fotografii a text,
který návštěvníkům řekne, proč vás mají sledovat. Informace
Periscope přebírá z Twitteru, ale v iOS si je již můžete dodatečně
upravit přímo v aplikaci - například o informaci, jakým tématům se
věnujete ve svých Periscope vysíláních.

#2

Mějte zajímavý
obsah

Každé vaše vysílání by mělo dávat divákům smysl. Na Twitteru si
mohou přečíst všechny vaše tweety, tady se rozhodují během
aktuálního přenosu, případně v dalších 24 hodinách. Zeptejte se
sami sebe, zda byste se začali právě teď se zájmem sledovat, nebo
byste naopak pravděpodobně klikli na unfollow. Na Periscope
rozhodují vteřiny.

#3

Vysílejte pokud
možno pravidelně

U každého profilu je v iOS verzi možné zobrazit všechna nahraná
vysílání za posledních 24 hodin (pokud je uživatel nesmazal). Tato
funkce jistě brzy přibude i pro Android aplikaci. Každý den, ve kterém
odvysíláte zajímavý příspěvek, poroste počet vašich followerů
nejrychleji - budou si moci ověřit, že máte zajímavý obsah.

#4

Dejte si záležet
na nadpisu

Periscope se ptá: "Co právě vidíš?" Doopravdy se ale ptá, co
zajímavého právě chceme ostatním ukázat nebo říct. Pokud se mají
začít dívat, musíme jim dát důvod. NIKDY nenechávejte svůj přenos
nepojmenovaný. Pokud se to hodí, používejte i uživatelská jména a
hashtagy - nadpis se společně s odkazem sdílí na Twitter. Hashtagy
budou na Twitteru dohledatelné a uživatelská jména se budou chovat
jako klasické zmínky.

#5

Sdílejte vždy
na Twitter

Pokud máte aktivováno automatické sdílení na Twitter, dáváte
možnost všem Twitter followerům sledovat vaše vysílání - i těm, kteří
ještě nemají Periscope ve svých mobilních zařízeních. Twitter
zveřejní název přenosu a www odkaz. V současnosti lze přes
webové prohlížeče sledovat vysílání pouze živě a bez interakce, ale i
tak bylo doposud množství sledujících větší, než v mobilní aplikaci. S
příchodem Android verze se to pravděpodobně změní, ale i tak je
každý divák důležitý. Nebraňte jim vás sledovat.
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