Najpopularniejszy w Polsce podcast o automatyce przemysłowej

www.AutomatycznyPodcast.pl

Współpraca z
Automatycznym
Podcast

Podcasty w Polsce
Zgodnie z danymi, zebranymi przez jedną z firm hostingowych,
rozwój polskiego podcastingu znajduje się w światowej czołówce.
Obecnie co tydzień powstaje kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt
nowych audycji. Format ten jest na tyle interesujący, aby
zainteresowały się nim największe korporacje medialne, osoby z
pop kultury, a nawet osoby znane do tej pory z ekranów
telewizor, czy obecnie najbardziej popularnych kanałów wideo.

„Słuch ma przewagę nad
wzrokiem. Ludzie łatwiej
zapamiętują słowa przez kogoś
wypowiadane niż te, które sami
przeczytają”

Dlaczego reklama w
podcastach jest tak skuteczna?
Badania oraz eksperymenty przez, należącą do grona najbardziej
wpływowych psychologów XX wieku, Elizabeth Loftus dowodzą,
że słuch ma przewagę na wzrokiem. Ludzie łatwiej zapamiętują
słowa przez kogoś wypowiedziane niż te, które sami przeczytają.
Dzieje się tak, ponieważ pamięć słuchowa informacji mówionej
trwa dłużej niż pamięć wzrokowa informacji wizualnej. Istnieje
nawet bania wskazujące, że komunikat werbalny jest w stanie
wykreować w umyśle odbiorcy pozytywniejsze odczucia
względem produktu lub usługi niż trudniej przyswajalny
komunikat pisany. Znając moc słowa mówionego i jego zdolności
perswazji warto z tej wiedzy korzystać reklamując się w
Automatycznym Podcaście.

7 powodów dla których warto zaistnieć w
Automatyczny Podcaście
1. Zainspiruj klientów… jak produkt lub usługa może
pomóc rozwiązać problemy?
Wytwarzacie produkty lub usługi, których celem jest pomóc klientowi. Opowiedzcie o
zaletach, przedstawcie historie, w których klienci są wdzięczni za pomoc i rozwiązanie ich
problemów. Nawet jeżeli dzisiaj nie mają tych problemów, to dostarczycie rozwiązań na
przyszłość i gdy nadejdzie odpowiedni czas będziecie pierwszym wyborem.

2. Edukuj i mów o nowinkach
Opowiedz o nowych produktach, usługach, czy technologiach, zagrożeniach i wypadkach,
wytłumacz zagadnienia związane z sektorem, w jakim się poruszasz. Podcast to nie tylko
treści rozrywkowe, ale również edukacyjne.

3. Zaprezentuj się jako zespół ekspertów – udzielaj rad o
rozwoju osobistym i zawodowym
Słuchacze lubią rady od ekspertów, a w Waszym zespole tylko tacy pracują, prawda? Daj
wskazówki i opowiedz o swoim rozwoju – słuchacze to lubią.

4. Rozbaw
Słuchanie interesującej rozmowy to doskonałe źródło rozrywki, które pomaga oderwać się
od codziennej rutyny. Jeżeli poprawa nastroju będzie wiązać się z Twoim produktem lub
usługą, to wzbudzisz pozytywne skojarzenia.

5. Umil czas słuchaczowi
Podcastów słuchamy podczas chodzenia, spacerowania, biegania, jazdy samochodem,
dojazdu do pracy, ćwiczeń na siłowni, sprzątania, gotowania i innych aktywności nie
wymagających wysiłku umysłowego. Większość ludzi spędza od 60 do 150 minut dziennie
na dojazdach do pracy – opowiedz w interesujący sposób o swojej usłudze, produkcie lub
firmie i spraw, aby ten czas upłynął my szybciej

6. Coraz mniej czasu na czytanie
Słuch ma przewagę nad wzrokiem. Ludzie łatwiej zapamiętują słowa przez kogoś
wypowiadane niż te, które sami przeczytają.

7. O każdej porze i w każdym miejscu
Nie możesz oglądać i czytać podczas wykonywania wielu czynności, natomiast podcast to
jak radio – treści audio, których można słuchać zawsze i wszędzie, wiele aplikacji
automatycznie ściąga pliki na telefon i umożliwia odtwarzanie nawet w miejscach bez
Internetu

Efektywność reklamy w Automatycznym
Podcaście
Najważniejsze powody, dla których skuteczność i efektywność
reklamy w podcastach jest dużo wyższa niż w innych mediach:
tematyka podcastów jest niszowa, odsłuchiwane są przez
zainteresowaną tematem publiczność,

Najnowsze badania wskazują na to, że większość odbiorców
nie ma nic przeciwko reklamom w audycjach i są skłonni
zaufać poleceniom prowadzącego,
statystyki i bania demografii w śród słuchaczy pokazują, że w
większości są to wykształceni ludzie, mający wpływ na procesy
zakupowe w swoich firmach, co przekłada się na zakup
reklamowanych produktów i usług,

Automatyczny Podcast
Automatyczny Podcast to najpopularniejszy w Polsce
i podcast o automatyce przemysłowej.
Pomaga dowiedzieć się więcej o nowoczesnej
automatyce przemysłowej i nie tylko. Gospodarz
dostarcza informacji o pracy utrzymaniu ruch,
zagląda za kulisy działania firm integratorskich, a
także producentów komponentów automatyki, aby
lepiej zrozumieć, jak mogą pomoc słuchaczowi w
jego codziennej pracy. Rozmawia z ludźmi, którzy
odnieśli osobisty i zawodowy sukces w tej branży.
Porusza tematy dobrych praktyk, wyzwań i trendów
panujących w tej dziedzinie.

Prowadzący
Kamil Jastrzębski – ekspert automatyk-programista,
który w branży automatyki przemysłowej działa od 2007
roku. Zajmuje się głównie automatyką procesową,
rozproszonymi systemami sterowania w przemyśle m.
in. FCMG, wod-kan, Energy, sieciami przemysłowymi
Profibus i Profinet – członek Profibus International
Competence Center. Pracuje również jako konsultant i
szkoleniowiec. Prelegent na konferencjach automatyki.

Statystyki
Pierwszy odcinek opublikowano w lutym 2019 roku
Na dzień 3.05.2022 opublikowano 42 odcinki
Średnio odcinek notuje 1400 odsłuchań
Średnia długość odcinka to około 50 minut
Audycje dostępne są na większości platform podcastowych (w tym:
Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Sticher, Podcast Addict) i
YouTube.

Warianty współpracy
Opcja 1
W trakcie podcastu pojawia się informacja przygotowana przez
reklamodawcę o długości 1-2 minut. Najczęściej reklama
umieszczona jest na początku podcastu ( zaraz po przedstawieniu
głównego tematu, a przed rozwinięciem – od 2 do 5 minuty
trwania). Dodatkowo treść umieszczona jest na stronie
internetowej dedykowanej odcinkowi –
www.atuomatycznypodcast.pl/”nr_odcinka” (gdzie nr_odcinka
przyjmuje wartość np. 030 dla odcinka nr 30).

Opcja 2
Nagrywamy wspólnie odcinek (gościem jest wskazany przez
reklamodawcę ekspert – najczęściej pracownik firmy) na
uzgodniony wcześniej temat. W trakcie rozmowy poruszamy
tematykę produktu/usługi.

Nagrywam branżowe podcasty.
Wśród moich klientów są firmy
takie jak: Stercontrol Automatyka
sp. z o. o., EMT-Systems sp. z o. o.,
Bartling Polska Sp. z o. o., 3v sp. z
o. o., ASKOM Sp. z o. o.,
Automa.net sp. z o. o.

