שלום חברים ,אמנים ויוצרים,
שמחים לבשר לכם על ממשק חדש וייחודי לשידור וקידום הופעות שאנחנו בבית היוצר ואקו"ם הקמנו יחד עם
אפליקציית המוזיקה וההופעות !DoReMeet
איך זה נולד? אנחנו והאנשים ב DoReMeet-אוהבים מוזיקה .אנחנו רוצים לעשות כל מה שאפשר כדי שתגיעו
למרכז הבמה  -לפני ההופעה ,במהלך ההופעה וכמובן גם אחריה .אנחנו גם יודעים כמה קשה לפרוץ קדימה
ולפנות לקהלים חדשים ולא מוכרים .זו גם הסיבה שבגללה יצרנו עבורכם את ממשק הקידום החדש .מעתה ,תוכלו
לחשוף את היצירה שלכם לצופים נוספים ,לקהלים שלא תמיד יכולים להיות נוכחים בהופעות עצמן ולכל אלה
שמבקשים לצפות בהופעות בשידור חי וגם  -לאחריו ) .(VODאז הנה ,הסבר קצר וכמה טיפים שהכנו במיוחד
עבורכם.
קצת מידע לפני שמתחילים
היוזמה המשותפת של בית היוצר ו DoReMeet-מאפשרת לאמנים המופעים ליהנות מפרסום מקדים ומשידור
קטעים נבחרים בזמן אמת ) (Live Streamבעמוד הפייסבוק של בית היוצר .במקביל ,ההופעה כולה משודרת ב-
 Streamגם באפליקציית המוזיקה וההופעות  DoReMeetולאחריה ניתן לצפות בהופעה המוקלטת בVOD-
ביישומון ואף לשתף אותה באמצעותו.
איך זה נראה?
פוסט מקדים  -מפורסם כ 24-שעות לפני כל הופעה

קטע נבחר משודר  -מתוך הלייב

מתוך עמוד הפייסבוק של בית היוצר .צילום סטילס :רונית אלמקייס

מתוך עמוד הפייסבוק של בית היוצר

לפרטים נוספים כנסו לעמוד הפייסבוק של בית היוצר https://www.facebook.com/acumhouse -
למידע נוסף והורדת אפליקציית  :DoReMeetאנדרואיד  ,https://goo.gl/iFCOZz -אייפון https://goo.gl/g4Jvw3 -
טיפ :הופעה שאסור להחמיץ! ההופעה את הפוסטים ניתן לשתף באמצעות הכלים השונים שפייסבוק מעמיד לרשותכם,
כולל הודעות מקדימות ושידורים  -בזמן אמת ובפוסטים הקבועים.

הופעות מוקלטות ב VOD-באפליקציית DoReMeet
לפני הכל ,נספר לכם איך זה עובד ...כזכור ,מרבית
ההופעות שמתקיימות בבית היוצר מועברות בשידור
ומשודרות באמצעות אפליקציית  .DoReMeetלאחר
השידור החי ,בדרך כלל תוך יומיים עד ארבעה ,קובץ
ההופעה ייטען באפליקציית .DoReMeet
מרגע זה ואילך ההופעה שהוקלטה הופכת לנגישה
לצפייה באמצעות ממשק ה VOD-של האפליקציה.
בארכיון ה VOD-תוכלו למצוא את ההופעה המבוקשת
תחת ז'אנר ייחודי בשם "בית היוצר" )בצילום המסך
משמאל( .הקלקה על ז'אנר תפתח את ארכיון
ההופעות ,אותן ניתן למצוא לפי סדר כרונולוגי.

חי

צילום מסך :מתוך אפליקציית DoReMeet

טיפ :רוצים לחשוף את ההופעה שלכם לקהלים נוספים? לחצו על כפתור השיתוף המובנה בממשק ה VOD-של
האפליקציה ושתפו באמצעות הערוץ המתאים :פייסבוק ,ווטסאפ ,טוויטר ,מייל ועוד) .צילום מסך למעלה משמאל

הגיע הזמן שכולם ישמעו אתכם
מנגנוני השיתוף השונים עושים עבודה מצוינת ומסייעים
בחשיפה של היצירה שלכם .אבל ישנן עוד כמה דרכים
פשוטות באמצעותן תוכלו להפוך את הפעילות לאפקטיבית
ויעילה.
אז מה עושים? מתייגים .תיוג נכון יסייע למשתמשי פייסבוק
למצוא אתכם כמו גם את ההופעה עצמה.
דוגמה לתיוג תוכלו למצוא בצילום המסך משמאל

תיוג :יש לכם עמוד פייסבוק אישי או עמוד אמן? ספרו לנו כדי
שנוכל לתייג את הפוסט המקדים והשידור בהתאם.

יותר

מתוך עמוד הפייסבוק של בית היוצר .צילום סטילס :ראובן חיון

אירוע :בחלק מהמקרים ההופעות עצמן מקודמות באמצעות
אירוע ,Event ,שמוגדר בפייסבוק.
האירוע הוא למעשה הזמנה מקוונת להופעה וכמו חלק גדול
מהתכנים האחרים בפייסבוק ,גם אותו ניתן לשתף .במקרה
החשיפה היא נקודתית יותר ולכן גם יעילה מאוד .ניתן לתייג
אירועים וכמובן גם לשתף אותם.

זה

מתוך עמוד הפייסבוק של בית היוצר

כותרת וידאו :כל וידאו-פוסט שמועלה בפייסבוק כולל גם
כותרת ייחודית .כותרת זו מהווה חלק קבוע מהקליפ ומאפשרת
למשתמשים למצוא אותו לפי מילות מפתח .כברירת מחדל כל
וידאו שמפורסם בנוי בתצורה הבאה  שם היוצר ,מקום
ההופעה ,צולם על ידי...
תיוג וידאו :מלבד הכותרת כל קליפ או קטע שמועלה לפייסבוק
יכול לכלול גם תיוג ייחודי ,ובלבד שהתיוג מקוטלג בפייסבוק.
במידה ועמוד האמן שלכם מתיוג ,אנא עדכנו אותנו על מנת
שנוכל לתייג תחת השם המתאים )לדוגמה – את "הדג נחש" ניתן
לתייג כפי שמופיע משמאל( .בנוסף ניתן לתייג קטגוריות שונות
מתאימות כגון "מוזיקה ישראלית" "Music Videos" ,וכיו"ב

מאחלים לכולנו הופעות מוצלחות ומוזיקה טובה!
*במידה ואינכם רוצים שההופעה תשודר ובכל עניין אחר – אנא פנו להילה )hilashenhav@gmail.com / 03-6113577

אפליקציית המוזיקה וההופעות ) DoReMeetדּו�-רֶהִ -מיט( היא בית שלם של מוזיקה המציע לקהל האוהדים עולם
שלם הופעות חיות ומוקלטות המוגשות לצפייה בממשקי  VR/360ובפורמט רגיל של .HD
למידע נוסף והורדת אפליקציית :DoReMeet
פייסבוק https://www.facebook.com/doremeet.music -
אנדרואיד  ,https://goo.gl/iFCOZz -אייפון https://goo.gl/g4Jvw3 -

