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1.KAKO JE NASTAL PODKAST
Leta 2004, ko sta nekdanji MTV "video jockey"
Adam Curry in razvijalec programske opreme
Dave Winer kodirala »iPodder«.
IPodder je bil program, ki je uporabniku
omogočal prenos internetnih radijskih oddaj na
svoj Apple iPod.
Tu se je rodil izraz in pomen podkasta, ki je dobil
ime po mešanici "iPod" in "oddaje".

Adam Clark Curry (rojen 3. septembra 1964) je
ameriški podcaster, napovedovalec, internetni
podjetnik in medijska osebnost, znan po svojem
delu kot VJ na MTV in kot eden prvih
zvezdnikov, ki je osebno ustvaril in upravljal
spletna mesta. Znan tudi po sovoditeljstvu
oddaje "No Agenda", v 2000-ih se je najprej
začel ukvarjati s podcastingom in so ga zaradi
njegovih prizadevanj imenovali 'Podfather'.
Vir: Wikipedia

Dave Winer (rojen 2. maja 1955 v Queensu,
New
York
City)
je
ameriški
razvijalec
programske opreme, podjetnik in pisatelj, ki
prebiva v New Yorku. Winer je znan po svojih
prispevki k načrtovalcem, skriptom, upravljanju
vsebine in spletnim storitvam, kot tudi
bloganje in podcasting.
Vir: Wikipedia
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2.KAJ JE TVOJ CILJ?
OdločilI ste se za podkast. Odlično. Na tem
mestu je dobro vedeti kaj želite doseči s svojim
podkastom?
Želite:
deliti pomembno sporočilo svojim
poslušalcem
biti prepoznavni v svoji panogi
iskanje in ustvarjanje novih strank
...
Podkast je odlična priložnost za vaš posel,
izobraževanje vašega občinstva ali pa le za
zabavo.
Vendar pa kot pri večini stvari, pri kateri želite,
da jo javnost opazi, je dobro, da se tudi pri
oblikovanju podkasta držite marketinških načel.
Kako boste predstavili svoj podkast širši publiki?
Preko katerih medijev? Na kakšen način? Kako
pogosto?

Velikost svetovnega trga podcastov je bila leta 2020 ocenjena na
11,46 milijarde USD in naj bi se od leta 2021 do 2028 povečala s
skupno letno stopnjo rasti v višini 31,1 %.
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3.KAJ IŠČE POSLUŠALEC
Vsak podcast je
nato epizodo za
lahko naročniki
epizodo, ko je ta

serija, ki jo ustvari gostitelj in
epizodo objavi na spletu. Tam
prenesejo in poslušajo vsako
izdana.

Podcast ima lahko veliko namenov, a glavni je
zabavati občinstvo. Poslušalci podcastov imajo
lahko enega od več razlogov, da se naročijo na
podkast, na primer:
poslušanje razlag trenutnih dogodkov
izvedeti več o novi temi ali panogi
prisluhniti intervjujem s priljubljenimi
znanimi gosti
poslušanje motivacijskih govorov ali tem
poslušanje izobraževalnih oddaj
...

14 najbolj poslušanih podkastov v letu 2022 (Spotify & Apple)

WWW.MATJAZKRNC.SI

ali

4.PREDNOSTI PODKASTA
Podkast je na prvi pogled sila podoben radijski
oddaji. Vendar imajo radijske oddaje več
omejitev.
Zdi
se,
da
je
podkast
rešil
prav
te
pomanjkljivosti in z možnostjo prenosa pogovora
postal dostopen širši publiki.
Prednosti podkasta so:
dolžina podkasta ni omejena
v svojem podkastu lahko obravnavaš eno
temo s 100+ epizodami
produkcija podkasta je izredno poceni
lahko ga kombinirate z videom
poslušate ga lahko kjerkoli imate dostop do
prenosa podatkov
tudi, če nimate dostopa do interneta, si lahko
podkast
prednaložite
oz.
prenesete
in
poslušate kjerkoli
lahko postane vaš vir prihodkov

Delež (v %) poslušanosti podkasta v razmerju z radiom.
Vir: Digital News Report
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Z razliko od tradicionalnih metod produkcije
vsebin, kot so televizijske in radijske oddaje, so
podkasti dostopen in inovativen način za
povezovanje ustvarjalcev vsebine z občinstvom.
Ker je podkast relativno novi medij, je
razumljivo, da ima privržence predvsem med
mladimi.
Trenutno niti niso regulirani, kar pomeni, da za
objavo vsebine podcasta ne potrebujete licence
za oddajanje.

Starostne skupine poslušalcev podkasta v ZDA in Veliki
Britaniji
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5.JE PODKAST IZRECNO
AVDIO?
Podcasti so se začeli kot popolnoma zvočni
medij.
Vendar
pa
je
z
naraščajočo
priljubljenostjo podcastov veliko ponudnikov
podcastov sprejelo video podcaste kot način,
kako izstopati in doseči še večje občinstvo.
Videoposnetki so izjemno priljubljeni. Uporabniki
leta 2022 v povprečju 19 ur na teden gledajo
spletne videoposnetke, kar je skoraj 50 % več
kot leta 2018.
Zato ustvarjalci podcastov, ki želijo, da njihova
oddaja doseže največjo rast in pritegne širše
občinstvo, dodajajo video elemente na njihove
podcaste. Toda tak podkast je možen le na video
predvajalnikih in soc. omrežjih....

Eden njabolj poslušanih podkastov Joe Rogan Experience ima 13.3 mio
naročnikov in več mio ogledov na epizodo.
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6.TEMA IN VSEBINA
Podkast ustvarimo z namenom, da želimo
podrobno predstaviti in približati določeno temo
svojim poslušalcem.
Svoje sporočilo lahko posredujemo sami, lahko
pa v svojih epizodah gostujemo določene goste,
ki nam pomagajo bolje osvetliti teme, ki jih
obravnavamo.
Torej, ko se lotimo ustvarjanja podkasta je
smiselno, da premislimo kaj želimo sporočiti, na
kakšen način in s kom.

Najbolj popularne teme v podkasih
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7.POGOSTOST OBJAV IN
DOLŽINA
Podcasting je lahko služba za polni delovni čas
ali nekaj, kar počnete ob strani. Morda se
odločite za objavo vsak dan, teden, mesec ali le
1x/leto.
Priporočam objavo enkrat na teden, da razvijete
povezavo s poslušalci in ustvarite navado
ustvarjanja dosledne vsebine. Tu so navedene
frekvence objav v %:
0—2 dneva (7%)
3—7 dni (36%)
8—14 dni (39%)
15—29 dni (17%)
nad 30 dni (1%)
Vir: Buzzsprout Platform Statistics

Povprečje dolžine podkastov v %
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8.OPREMA
Vsakdo z osnovno opremo, kot je mikrofon,
programska oprema za snemanje in članstvo v
platformi za gostovanje, lahko ustvari svojo
oddajo.
Za izvedbo podkasta potrebujete:
mikrofon
Obstajajo rezlične vrste mikrofonov,
kvalitete in tudi cene. Za začetek je
osnovni mikrofon za 20€.

glede
dovolj

snemalnik zvoka
Lahko je to diktafon, lahko računalnik s
programom za snemanje zvoka, za začetek pa
lahko zadostuje tudi že snemalnik na našem
mobilnem telefonu.
ponudnik za gostovanje podkasta
Če želite začeti s podcastom, se boste morali
prijaviti na portalu, ki gosti podcaste, da
shranite svoje datoteke .mp3 in ustvarite svoj vir
podcastov.

Za začetnike ustvarjalcev podkasta oprema ni tako pomembna... Zadostuje le mobilni
telefon. Če pa želimo svoj podkast dvigniti na višjo raven, potem oprema igra
pomembnejšo vlogo.
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9.POSNEMI SVOJO PRVO
EPIZODO
Priporočeno je, da si za vsako epizodo naredite
načrt. V njem jasno določite:
kaj je namen epizode
katere teme boste obdelali
kdo bo vaš gost
kakšna vprašanja boste postavljali
koliko časa bo trajala epizoda
Bolj jasen in razdelan bo načrt, lažje vam bo.
Hkrati pa bodite pripravljeni, da se prilagajate
dinamiki pogovora, še posebej, če imate goste.
Namreč pogovor lahko odpre zanimive teme, ki
jih niste predvidevali, a veste, da bodo le te
zanimive za poslušalce.
IZBERITE PRIMEREN PROSTOR
Če je mogoče, snemajte v mirni sobi z veliko
pohištva, zaves in preprog.
Hrup se odbija od trdih, ravnih površin, zato jih
odstranite, kjer lahko. Svoj prostor lahko zvočno
obdelate tudi s penastimi ploščami na stenah.
Če boste v svojih posnetkih zaznavali odmeve
glasov, to pomeni, da se zvok odbija od sten in
povzroča lahko tudi moteč efekt za poslušalca.
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10.UREDITE SVOJ POSNETEK
Posneli ste svoj prvi pogovor. Čestitam!
Verjetno so v posnetku kakšni šumi oz.
nezaželeni zvoki ali celo vsebina, ki jo ne želite v
podkastu.
Te lahko izločite z urejanjem posnetka.

Obstajajo urejevalniki zvoka, ki so enostavni za uporabo in brezplačni.

Posnetek urejamo s programi za urejanje avdio
vsebine. Ti so lahko zelo enostavni za uporabo,
seveda pa obstajajo tudi bolj zahtevni za tiste,
ki želite svoje posnetke dvigniti na višjo raven. Z
njimi boste tudi dosegli bolj čist in jasen zvok.
Če
snemate
pogovor
preko
aplikacije
na
telefonu, potem vam zna tudi ta ponuditi
urejanje posnetka, ki ste ga pravkar posneli.

Programi za urejanje zvoka z več možnostmi za ureditev kvalitete zvoka so ponavadi bolj zahtevni za uporabo
in so tudi plačljivi. A so za napredne uporabnike nepogrešljivi.
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11.IZDELAJTE SLIČICO OZ.
IKONO VAŠEGA PODKASTA
Da bo vaš podkast prepoznaven in ga bodo
poslušalci lažje našli v ponudnikih podkastov, je
zelo priporočljivo, da ustvarite sličico oz. ikono
podkasta.
Ta bo predstavljala del identitete podkasta.
Sličica naj odraža temo in namen vašega
podkasta. Na njej je lahko objekt katerega
obravnavate v svojem podkastu, lahko je vaša
slika, kot identiteta podkasta ali pa le ikona.

Ikona podkasta naj predstavlja vašo temo oz. namen podkasta.

Da bo vaša sličica najbolje prilaogjena za
predvajalnike in imenike podkastov so pri Apple
Podcasts izdali priporočila za lastnosti le teh:
kvadratna slika (3000 x 3000 pixels)
resolucija od 72 dpi
PNG ali JPEG tip datoteke
barvni prostor RGB
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12.GOSTOVANJE

Posneli ste svojo prvo epizodo in posnetek uredili
s programom za urejanje zvočnih posnetkov.
Izdelali ste tudi sličico za imenike podkastov.
Sedaj
moramo
podkasta.

urediti

gostovanje

našega

Ko posnamete pogovor, tega shranite v mp3
datoteko. Da pa ta posnetek v obliki podkasta
pošljete ponudnikom podkastov, morate za vašo
mp3 datoteko pridobiti RSS povezavo.
RSS povezava je spletna povezava do vašega
posnetka oz. podkasta. Tako kot je URL povezava
do določene spletne strani.
Medijskih gostiteljev za podkaste je veliko, sami
izberete lahko katerega koli želite. Veliko od teh
ponuja možnost npr. 30 dnevno brezplačno
gostovanje, ali pa brezplačno gostovanje za
določeno časovno omejitvijo podkasta...

Začetna stran ene od platform za gostovanje podkastov.
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Sam uporabljam portal gostitelja BUZZSPROUT.
Ta omogoča:
prvih 30 dni brezplačne uporabe z omejitvijo
dolžine podkasta do 2 uri
s plačilom naročnine gostovanja, nimate
omejitev
ponuja možnost urejanje vaših posnetkov
dobite tudi spletno stran vašega podkasta na
njihovi domeni
spremljanje analitike poslušanosti in
prenosov
pošiljanje podkasta na vse najbolj
uporabljene in znane predvajalnike podkastov
...

Postopki objavljanja so za uporabnika enostavni, tudi za
tiste z manj izkušnjami.

Platforma vam ponuja objavo vašega podkasta na vseh
njabolj uporabljenih in znanih predvajanikih podkastov.
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13.PONUDNIKI OZ. IMENIKI
Ponudniki ali imeniki podcastov so aplikacija za
poslušanje; so kraj, kjer se srečujejo podcasti in
njihovi poslušalci.
Prenesete jih lahko preko Google Play za Android
ali App Store za Iphone uporabnike. Spotify ima
imenik vgrajen že v svojo platformo.
Poslušalci podcastov iščejo vaš podcast, se nanj
naročijo in ga poslušajo z uporabo svojega
izbranega imenika podcastov.
Trije najbolj priljubljeni in uporabljeni imeniki
podcastov so:
Apple Podcasts
Spotify
Google Podcasts.

Ikone za tri najbolj pogosto uporabljene aplikacije za predvajanje
podkastov: Spotify, Google Podcasts in Apple Podcasts
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Za ponudnike podcastov je imenik podcastov
zadnji korak na vaši poti ustvarjanja in
distribucije podcastov.
Ko posnamete, uredite svojo oddajo in ustvarite
sličico, boste svoj podkast preko portala, kjer
imate urejeno gostovanje, poslali podkast
izbranim predvajalnikom.

Imenik podkast predvajalnikov na mobilnem telefonu.

Iz vašega gostovanja pošljete vir RSS (Really
Simple Syndication) svoje oddaje v različne
imenike podcastov. Ti se bodo nato samodejno
posodobili z vašo najnovejšo epizodo.
Če so vaši poslušalci naročeni na vaš
podcast, bodo videli vsako novo epizodo, ko
jo objavite na svoji platformi za gostovanje
podkastov.
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14.STATISTIKA VAŠIH OBJAV
Da ugotovite, kaj najbolj odgovarja poslušalcem,
spremljajte statistiko prenosov in poslušanj
vašega podkasta.
Statistiko nudi portal, kjer kjer imate urejeno
gostovanje vašega podkasta.
Zakaj je statistika pomembna?
S premljanjem statistike lahko ugotovite, katere
vaše epizode so njabolj poslušane. Po njej lako
sklepate, katere so teme, ki ste jih obravnavali v
podkastu iskane in zaželjene. Tako lahko
ustvarite še več podkastov tega tipa.
S statistiko lahko spremljate še:
število prenosov/epizodo
iz katerih držav so bili prenosi
iz katerih aplikacij so bili prenosi
koliko časa (v povprečju) so
poslušali vaš podkast
kateri podkasti so najbolj uspešni
...

Platforma za gostovanje podkastov Buzzsprout vam nudi
obširno statistiko, ki vam nudi vpogled na več nivojih.
Vir: Buzzsprout
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poslušalci

15. ZASLUŽI S PODKASTOM
Podkast je lahko tudi tvoj vir prihodkov.
Podkast lahko tržiš na več načinov:
z
oddajo
oglasnega
prostora
v
tvojih
epizodah
z gostovanjem v živo v klubu ali kavarni
tvoja vsebina podkasta ali le določene
epizode je namenjena izključno promociji
odločenega izdelka ali storitve
Toda, če želite biti zanimivi za tržnike, je dobro,
da ima vaš podkast dovolj veliko občinstvo.
Nekatere od mnogih lastnost znanih podkastov
so:
ponujajo kvalitetne vsebine
redno objavljajo nove epizode
imajo dovršeno izdelano identiteto
kvaliteta posnetka je odlična
za njimi stoji dober marketing (socialna
omrežja, e-mail marketing...)

Jordan B. Peterson ima na voljo dve različici podkasta, prva je plačljiva
in brez oglasov, druga je brezplačna in z oglasi.
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16.

7 KORAKOV
DO USPEŠNIH OBJAV

Do sedaj smo pogledali kaj vse potrebuješ, da
objaviš svoj podkast. Sedaj bom predstavil, kako
v petih korakih objavite podkast:
1. POSNEMITE VSEBINO PODKASTA
Posnamite jo in jo pretvorite v format mp3.
Večina snemalnikov to naredi avtomatsko.
Poskrbite tudi za identiteto vašega podkasta.
2. USTVARITE IDENTITETO
Naj ta odraža temo, ki jo boste obravnavali.
Oblikujte sličico podkasta, ki bo vidna v imenikih
podkastov. Bodite izvirni in držite se svoje teme.
3. IZBERITE GOSTITELJA
Kot sem že omenil, gostiteljev je veliko, ponujajo
pa tudi različne ugodnosti za začetek. Ustvarite
račun, naložite datoteko. Skratka sledi korakom
portala, kjer boste gostovali.
4. IZBERITE IMENIKE
Izberite ponudnike oz. imenike podkastov. Naj
bodo med njimi tudi najbolj pogosto uporabljeni,
kot so Google Podcast, Apple Podcast in Spotify.
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5. SPREMLJAJTE STATISTIKO
Statistika vaših objav vam bo pomagala
ugotoviti, katere teme, čas objavljanja, dolžina
podkastov... so najbolj uspešne. Tako boste
lahko prilagajali vaše epizode dejanskemu
povpraševanju vaših poslušalcev.
6. POSKRBITE ZA PROMOCIJO
Ponudba podkastov je velika in če želite, da
bodo uporabniki podkastov opazili vašega,
poskrbite za promocijo.
7. BODITE KONSISTENTNI
Poslušalci cenijo, če jim nudite kvalitetno
vsebino in če objavljate redno. Izberite določen
dan, ko bo objavljena vaša nova vsebina in se
držite svojega urnika.

POSNEMI VSEBINO
USTVARI IDENTITETO
IZBERI GOSTITELJA
IZBERI IMENIKE
SPREMLJAJ STATISTIKO
POSKRBI ZA PROMOCIJO
BODI KONSISTENTEN PRI OBJAVAH
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17.

5 PRIPOROČIL

ZA IZBOLJŠANJE PREPOZNAVNOSTI VAŠEGA PODKASTA

Do sedaj
podkast.

smo

se

naučili

objaviti

svoj

prvi

S časoma boste vse te korake, ki smo jih obdelali
tukaj obvladali do te mere, da boste želeli vaš
podkast dvigniti na višji nivo.
S tem mislim predvsem izboljšanje izkušnje za
poslušalca vašega podkasta.
Kako lahko izboljšate svoj podkast?
1. IZBOLJŠAJTE KVALITETO ZVOKA
Kvaliteta zvoka pogovora pomembno vpliva na
uporabno izkušnjo vaših poslušalcev. Če je zvok
čist in jasen, je poslušanje bolj prijetno. Ne
pozabite, podkast lahko traja tudi več ur...
2. NAREDITE UVOD, JEDRO IN ZAKLJUČEK
Kakršna koli bo že tema podkasta, ta naj ima
uvod, jedro in zaključek. Za uvod in zaključek
lahko izdelamo uvodno in zaključno špico,
nekakšen zvočni logo, ki bo del identitete našega
podkasta.
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3. ZVOČNI DODATKI POGOVORU
Da je pogovor bolj prijeten ali pa želite poudariti
določene dele pogovora, lahko temu dodate
glasbeno podlago, morda primerne zvočne
efekte,
prehode...
Namen
takšne
zvočne
obdelave je vaš podkast narediti prijeten,
sproščen in unikaten.
4. SPLETNA STRAN VAŠEGA PODKASTA
Odličen način za izboljšanje identitete in
uporabniške izkušnje vašega podkasta je vaša
unikatna spletna stran. Ta vam omogoča tako
podrobnejši opis vaših podkastov, predstavitev
vaše
vizije,
seznam
vaših
že
objavljenih
podkastov,
predstavitev
vaših
planov
za
prihodnost ter predstavitev vaših gostov ter
sponzorjev. Prav tako bo vaš podkast dosegljiv v
spletnih iskalnikih, kot so Google...
5. PREDSTAVITVENA IKONA
Poskrbite, da bo vaša predstavitev v iskalnikih
podkastov vrhunska. Izdelajte ali naročite ikono,
ki bo identifikacija vašega podkasta na seznamu
mnogih podkastov, ki so že objavljeni.
6. OGLASI
Ponudite svoj prostor v podkastu za oglase. Ti
naj bodo narejeni kvalitetno in naj ne podirajo
sheme podkasta. Z oglasi boste prejemali
prihodek, ki ga boste lahko vlagali v razvoj
podkasta ali v druge projekte...
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