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Historia kanału AFRISOpl na YouTube sięga 2015 
roku, kiedy wyprodukowano pierwszy film – anima-
cję opowiadającą o działaniu kluczowego produktu 
AFRISO, odpowietrznika automatycznego. Już dru-
ga publikacja na kanale osiągnęła sukces niespoty-
kany w tak specjalistycznej (i wydawałoby się wą-

skiej) branży. Film poradnikowy Jak odpowietrzyć 
instalację c.o. obejrzano 205 tys. razy. Popularno-
ścią przebił go film Jak regulować instalację c.o., 
który zyskał uwagę 276 tys. widzów. Od tej pory  
praktycznie każda publikacja na kanale AFRISOpl 
jest oglądana przez tysiące odbiorców.

Większość filmów publikowanych na kanale AFRISOpl  
skupia się na poszerzaniu wiedzy instalatorskiej.  
Wartościowe treści dla siebie znajdzie tam zarówno 
profesjonalista, jak i osoba stawiająca pierwsze kroki 
w branży. Wiedza podana jest w przystępny sposób 
na konkretnych przykładach. Aby lepiej zobrazować 

Niewiele firm w branży publikuje filmy poradnikowe na YouTube z taką częstotliwością jak AFRISO. Każdy odcinek trzyma 
wysoki poziom merytoryczny i przystępnym językiem wyjaśnia nawet najbardziej skomplikowane kwestie. Nic dziwnego, 
że kanał AFRISOpl cieszy się coraz większą popularnością, osiągając już prawie 6000 subskrypcji i 1,5 miliona wyświetleń.

Jesteś instalatorem? 
Szukasz porad w Internecie? 

AFRISO ma to na YouTube!

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/afrisopl/?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/watch?v=9-SOxCAA6VA
https://www.youtube.com/watch?v=0GhKO2FF1XY&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=XuZKOt06hXI
https://www.youtube.com/watch?v=7pljus6smWw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=RY0OXpsEmpk
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szczegóły, twórcy kanału posiłkują się animacjami. 
Rzecz jasna nie wszystkie filmy dotyczą tylko spraw 
technicznych.

Kanał AFRISOpl nieprzerwanie rośnie w siłę i sukce-
sywnie powiększa swój zasięg. Co stanowi o sukce-
sie projektu? Przede wszystkim regularność. AFRISO  
przyzwyczaiło widzów, że co dwa tygodnie, w nie-
dzielę o 18 publikuje nowy odcinek. Drugi czynnik 
to specjalistyczna wiedza, którą przekazują widzom 
prowadzący filmiki. Wiedza nierzadko stricte bran-
żowa, a jednocześnie ubrana w formę zrozumia-
łych dla każdego komunikatów. Wartością dodaną 
w oczach widzów jest fakt, że filmy nie są wyłącznie 
przekazem promocyjnym. Jest dokładnie odwrotnie:  
AFRISO stawia na interakcję z widzami oraz rzeczy-
wistą jakość merytoryczną w treści. Pod każdym fil-
mem pojawia się sporo komentarzy od widzów, nie-
rzadko zadających konkretne techniczne pytania. 
Zespół Wsparcia Technicznego AFRISO odpowiada 
na wątpliwości szybko i wyczerpująco.

Na koniec ciekawostka. Kanał AFRISOpl jest wyjątko-
wy także z innego powodu. Jako jeden z niewielu pro-
fili firmowych na YouTube proponuje swoim widzom 
możliwość wsparcia w ich biznesie. Każdy zaintere-
sowany instalator może zgłosić chęć zaprezentowa-
nia wiedzy oraz umiejętności na kanale – profesjo-
nalny zespół AFRISO z kamerą przyjedzie do niego. 
Dzięki szerokiemu zasięgowi kanału AFRISOpl insta-
lator zwiększy swoją rozpoznawalność, co przełoży 
się na konkretne profity biznesowe.

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 

Akcja #LessPlasticChallenge ma zainspirować Po-
laków do ograniczenia zużycia plastiku, a tym sa-
mym zadbania o planetę. Danfoss Poland, firma 
znana ze swoich działań w kierunku zrównowa-
żonego rozwoju i dbałości o środowisko, posta-
nowiła odpowiedzieć na alarmujące dane świato-
wych organizacji zajmujących się środowiskiem 
i zmianami klimatu. 
Organizacja Narodów Zjednoczonych alarmuje,  
że każdego roku świat produkuje 300 milionów ton 
plastikowych śmieci, czyli tyle, ile ważą wszyscy lu-
dzie na naszej planecie (!). Jeżeli nie zmienimy na-
szych zachowań konsumpcyjnych, w 2050 w morzach 
i oceanach będzie więcej plastikowych śmieci niż ryb.
Największe zużycie plastiku odnotowuje się w obsza-
rze opakowań i produktów jednorazowych, będących 
nieodłączną składową naszego codziennego życia. 
Zgodnie ze swoim przeznaczeniem, po jednorazo-
wym wykorzystaniu większość z nich jest wyrzuca-
na do śmieci, z czego jedynie 9 proc. jest powtórnie 
wykorzystana i przetworzona, a 12 proc. plastiko-
wych odpadów zostaje spalonych. Cała reszta, czyli 
aż 79 proc., zaśmieca środowisko naturalne. Co roku 
do mórz i oceanów trafia ponad 8 milionów ton pla-
stikowych odpadów. 
Ponieważ każdy ma wpływ na środowisko i może 
znacząco ograniczyć zużycie plastiku, również fir-
ma Danfoss Poland postanowiła dołożyć swoją ce-
giełkę do budowania lepszego jutra. Wraz ze wszyst-
kimi pracownikami zmieniono codzienne nawyki  
w firmie, aby przysłużyć się do ograniczenia zużycia 
plastiku na naszej planecie.
Rocznie w Danfoss Poland generowano 9 ton od-
padów PET. To tyle co ważą dwa dorosłe słonie. 

Zużywano około 250 tys. półlitrowych butelek – 
codziennie wyrzucano ponad 1000 sztuk. Pracow-
nicy postanowili położyć temu kres. Od stycznia 
tego roku plastikowe butelki zamieniono na bu-
telki wielokrotnego użytku, do których nalewa-
na jest kranówka podawana przez odpowiednie 
dystrybutory. Na wszystkich spotkaniach woda 
serwowana jest w szklanych karafkach i szklan-
kach z logo #LessPlastic. 
Danfoss Poland zaczął od siebie, ale dzieli się tym 
projektem ze swoimi klientami i partnerami. Rusza 
z akcją #LessPlasticChallange i zaprasza do działa-
nia mającego na celu znaczące ograniczenie zuży-
cia plastikowych produktów jednorazowego użytku. 
„Jesteśmy firmą świadomą. Zrównoważony rozwój  
i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym są dla nas 
bardzo ważne, dlatego podjęliśmy tak zdecydowa-
ne kroki. Ale to nie koniec… Postanowiliśmy pójść  
o krok dalej i wyjść z kampanią szerzej - chcemy za-
inspirować i „zarazić” wszystkich tych, którzy są go-
towi przyjąć wyzwanie i zmniejszyć zużycie plastiku 
– nie tylko w firmach, ale też w codziennym życiu, dla-
tego ruszamy z akcją #LessPlasticChallenge! – mówi 
Adam Jędrzejczak, Prezes Zarządu, Danfoss Poland. 
Projekt wspiera strona przygotowana specjalnie dla 
tej akcji www.lessplastic.pl, na której znajdują się in-
formacje oraz przydatne rady jak zastępować i ogra-
niczać plastik. 

#LessPlasticChallenge, czyli jak ograniczyć 
zanieczyszczenie środowiska

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/channel/UC2Kau3XJms264MyV0JHBAng/videos
https://www.youtube.com/channel/UC2Kau3XJms264MyV0JHBAng/videos

	_GoBack
	_GoBack

	Przycisk 115: 
	Strona 1: Off
	Strona 2: 

	Przycisk 114: 
	Strona 1: Off
	Strona 2: 



