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Про гайд

Привіт, подкастере!

Ми підготували для тебе гайд, який допоможе тобі розвивати

свій подкаст та полегшить процес його створення та
просування.




Хто ми?

Сервіс

Galas — це команда подкастентузіастів, які

обожнює подкасти та хоче розвивати подкаст

індустрію. Зараз ми працюємо над створенням сервісу для

подкастерів, що може об’єднати слухачів подкасту з різних

платформ в одному місці, аби побудувати ком’юніті навколо

подкасту.

 

IZONE Media — відкрита студія подкастів, що допомагає

розвитку ринку подкастів в Україні, а також надає голос тим, хто

цього потребує. Це майданчик, де автори подкастів можуть
отримати ресурси з запису, продюсування та промоції аудіо
контенту, а також отримати нові знання.

Що на тебе чекає далі? Рекомендації, засновані на досвіді
роботи та спілкуванні з багатьма подкастерами щодо запису
подкасту, пошуку своєї аудиторії та промоції, основні місця, де ти
можеш отримати найновішу інформацію зі світу подкаст
індустрії.

Тепер тобі не потрібно ходити по різним інтернет-ресурсам і

збирати інформацію по частинках. Ми зробили це замість тебе.

Сподіваємося, що цей гайд буде тобі корисний і твій подкаст

розвиватиметься. Успіхів!
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1. Intro

Що таке подкаст ?


Коротка відповідь: подкаст — це аудіофайл, що завантажений
в інтернет.

Довга відповідь: подкаст — це завантажений в інтернет
аудіофайл, який розповсюджується за допомогою RSS. Але це
технічний опис. Зазвичай за змістом подкаст — усний жанр. Це
може бути як і аудіовистава, так і інтерв’ю, лекція або розповідь.
Так само це може бути й музична добірка. Можна сперечатися в
деталях, але основна риса подкасту — можливість послухати його
«на вимогу», тобто коли це треба слухачеві. Завдяки цьому
подкасти зручно слухати в дорозі, під час рутинних справ або
перед сном.


Чим подкаст відрізняється від радіо


У подкастах немає етеру. Аудиторія радіо слухає у конкретний

час те, що їм складуть редактори програм. А аудиторія подкастів

сама обирає, коли і що послухати. Ще важлива відмінність у
тому, що подкасти це персоналізовані медіа. Вони готуються з
урахуванням, що їх буде слухати, скоріш за все, одна людина за
раз. Радіо у цьому плані більше схоже на гучномовець, задача
якого — донести інформацію до якомога більшої кількості людей
одночасно.


Навіщо слухати подкасти


По-перше, це зручно. Пробували дивитися відео на ютубі в
забитому метро або автобусі? З подкастом можна просто
вставити навушники у вуха, ввімкнути та слухати. Окрім того, ще
й робити це в будь-який час і не залежати від інтернет-зв’язку,
варто лише попередньо завантажити свіжий епізод на телефон.
По-друге, це ваш вибір, а не вибір алгоритмів. Агресивний
фейсбук кидає у вашу стрічку те, що ви може й не хотіли б
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читати, телеканали будують мережу мовлення так, як потрібно
їм.

А подкаст — це особистий вибір людини, це про індивідуальні
уподобання, а не вподобання редакторів.


Тема подкасту 


Подкаст повинен мати якусь тему. Зверніть увагу, що навіть
подкасти з новинами зазвичай мають певну специфіку —
політичну, економічну тощо. Тема вашого подкасту має бути
цікавою насамперед вам, але, якщо хочете, щоби вас слухали,
подбайте про те, щоб вона була ще й актуальною. Також,
враховуючи те, як часто ви хочете оновлювати свій подкаст і як
довго його вести, важливо визначитися з тим, наскільки
вузькою буде ця тема. Ви ж бо можете завжди говорити лише
про щось одне, а можете трохи відхилятися від основного. Втім,
із темою бажано визначитися максимально точно: не про
музику, а про сучасну електронну музику, не про тварин, а про
морських коників Індійського океану… ну, ви зрозуміли. Яка
ваша мета? Спробуйте відповісти максимально чесно. Це
важливо, адже так вам буде легше сформувати стратегію і діяти.
Крім теми, потрібно визначитися з тим, навіщо вам це. 


Розуміння своєї аудиторії 


Коли ви починаєте робити подкаст, друге питання (після «про
що буде цей подкаст?») має бути: хто моя цільова аудиторія?
Пояснюємо, як визначити цільову аудиторію, що допоможе
зрозуміти її і навіщо це потрібно для подкастів.


Що таке цільова аудиторія і чому треба її знати


Цільова аудиторія — це ті люди, для яких ви працюєте в
першу чергу; слухачі, чиї запити та потреби має задовольняти
ваш подкаст. На час роботи це практично головні люди у
вашому житті. Від вибору цільової аудиторії може залежати
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тема подкасту, а також інструменти, за допомогою яких ви
будете її розкривати: мова, вибір героїв, відсилки до інших
культурних, історичних, політичних явищ тощо, стратегія
комунікації та промоції тощо. Чим краще ви розумієте свою
аудиторію, тим кращим стає ваш продукт. Якщо ви вивчите
смаки та інтереси своїх слухачів, а також дослухаєтесь до їхніх
вражень від вашого подкасту, то зможете створити таке шоу, яке
вони будуть готові слухати знову і знову. Ще й друзям порадять.
Крім цього, знаючи свою цільову аудиторію, ви зможете
«продати» її для рекламних та/або партнерських інтеграцій. А це
— важливий спосіб монетизації вашого подкасту.


Як описати портрет цільової аудиторії


Збирання портрета цільової аудиторії — важлива робота, що
нагадує складання мозаїки. Є багато деталей, які варто
врахувати. Складаючи портрет аудиторії, уявіть конкретну
людину, яка могла б бути ідеальним слухачем вашого подкасту.
Дайте відповіді на питання
як його/її звати
скільки йому/їй років
чим він/вона займається
про що мріє
на що витрачає гроші
як відпочиває?

Корисно також знати, які інші подкасти слухає ця людина, на
які сторінки в соцмережах підписана (медіа, блогери чи навіть
пабліки з мемами). Якщо ваш подкаст пов’язаний з локальними
темами, корисно також знати, де людина живе або проводить
вільний час (це може бути як регіон, так і місто чи навіть
окремий район). Важливо пам’ятати: для розуміння цільової
аудиторії набагато важливіші її цінності, переконання та
захоплення, аніж вік, стать та місце роботи. Хоча ці дані теж не
завадять.


Як взаємодіяти з цільовою аудиторією
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Гаразд, ви визначились, хто вас слухає і що ці люди роблять
решту часу свого життя. Що з ними робити далі?

Спілкуйтесь. Розповідайте слухачам про ваші нові (а також
старі епізоди), діліться подробицями з-за лаштунків створення
подкастів, питайте про їхні враження від епізодів. Не забувайте
також просити в своєї аудиторії ставити оцінки та відгуки, а самі
відповідайте на коментарі та згадки у соцмережах.

Залучайте. Варто питати у своєї цільової аудиторії, про що
вони б хотіли почути в наступних епізодах або сезонах вашого
подкасту чи яких гостей було б цікаво запросити. Ви також
можете залучати їх до створення контенту, наприклад,
пропонувати надсилати коментарі, враження чи історії, які
могли би стати частиною вашого подкасту. Крім цього, ви
можете шукати навіть героїв чи експертів для свого подкасту
серед слухачів.

Спостерігайте. Цільова аудиторія може змінюватись: ми всі
живі люди, наші інтереси змінюються, ми переїжджаємо,
влаштовуємось на нові роботи, знаходимо чи розчаровуємось у
нових героях. Якщо ви не будете уважно спостерігати за своїми
слухачами, то можете проґавити якусь нову тему, інтерес чи
навіть мем, що їх хвилює тут і тепер (а це можна було б
використати у своїх подкастах чи їхній промоції). Будьте
уважними та турботливими: не обов’язково весь час питати
своїх слухачів про все, щоб помітити, що для них може бути
важливим.


Формат 


Світовий — та український — ринок подкастів щороку
поповнюється новими шоу, які змагаються у форматах та темах.
Спробуємо розібратись, якими взагалі бувають подкасти і чим
відрізняються їхні формати.

На думку одного з головних експертів у світі подкастів Еріка
Н’юзума (він пише про це в книжці “Make Noize”, яка, до речі,
вже вийшла українською у видавництві Vivat), який працював на
радіо NPR та у підрозділі Amazon Audible, усі подкасти можна
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поділити на дві категорії: ті, де люди говорять і ті, де

розповідають історії.


Якщо роздивлятись світ подкастів детальніше, то в
межах цих категорій можна виокремити такі формати
Подкасти, у яких говорять

Монологи — коли людина ділиться власною ідеєю або
думками.

Якщо ваш подкаст — це сольний проєкт експерта, лідера
суспільної думки чи іншої публічної людини, якій не дуже
потрібні співрозмовники (гості у такому форматі можливі, але не
обов’язкові), то це саме цей випадок. У такому подкасті немає
місця обговоренням, є лише звернення автора до аудиторії.

Питання й відповіді — сама назва формату підказує, що
переважно це будуть подкасти-інтерв’ю, але це також можуть
бути різноманітні ігри чи вікторини.

У цьому випадку однаково важливі обидва учасники
розмови: як той, хто ставить питання, так і той, хто відповідає
(до речі, ведучий може «грати» на обох позиціях). 

Розмова — спілкування двох (або більше) людей, яке
відбувається на рівних.

Тут немає інтерв’юера та гостей, а тема розмови може бути
будь-якою, головне — щоб всім учасникам було що сказати.
Подкасти, у яких розповідають історії

“Сезонна” історія — такий подкаст є цілісною історією,
розділеною на різні епізоди (і це робить подкаст дуже схожим на
серіал). Кожен наступний випуск доповнює попередній, і для
того, щоб розібратись в темі, вам треба послухати цілий сезон.

“Епізодична” історія — на відміну від попереднього формату
подкасту, у цього різні епізоди, хоч і розповідають слухачам
історії, не пов’язані між собою. Такі собі подкасти-антології, які
можна починати слухати з будь-якого місця і нічого не втрачати.

Подкаст з множинним наративом — ще один формат
подкасту, що нагадуватиме вам серіал, але тут в кожному епізоді
може бути одночасно кілька історій (але, наприклад,
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об’єднаних спільною темою). Тож якщо ви плануєте почати
записувати власний подкаст, спробуйте спершу обрати формат,
який підходить саме вам
Періодичність виходу епізодів

Найкраща частота випуску епізодів - це та, яку ви можете
підтримувати протягом довгого періоду, щоб слухачі завжди
знали, коли точно вийде новий епізод, оскільки важливо
працювати з очікуваннями слухачів. Для більшості подкастів це
зазвичай щотижня, однак це повністю залежить від того, скільки
часу і ресурсів ви можете виділити для цього
Назва подкасту 

Сім раз подумай, один раз назви. Хоч у вас, напевно, вже є
кілька варіантів назви для подкасту, радимо сісти й подумати
ще. Можливо, залучити до брейншторму сторонніх людей, адже
змінювати назву свого подкасту вам, звісно, ніхто не
заборонить, але це буде не дуже круто. Ба навіть кепсько, адже
саме назва найперше вирізнятиме його з-поміж інших. Саме
тому обирати слід таку, якої ще немає. І навіть якщо вам
здається, що ніхто у світі такої назви не вигадав би, поґуґліть.
Отже, назва вашого подкасту повинна бути достатньо
оригінальною, щоби ваш проєкт можна було легко знайти,
влучною чи, можливо, навіть трохи смішною, щоби вона
викликала якісь емоції і її легко було запам’ятати, але не надто
химерною та відірваною від контексту, щоби слухачі могли
зрозуміти, про що йтиметься
Опис подкасту

У чому секрет хорошого опису подкасту? Коротко, чітко і по
суті. Створюючи опис для свого подкасту, ви повинні прагнути
досягти цих трьох речей
чітко поясніть, про що ваш подкаст. Переконайтеся, що
потенційний слухач розуміє, чого очікувати від епізоду
вашого шоу, тому уникайте нечітких висловів. Люди повинні
зрозуміти тему вашого подкасту, щойно прочитають опис
09
вашого шоу.

Зробіть опис подкасту легко доступним для пошуку. Перш ніж
писати опис свого шоу, продумайте список ключових слів, які
хтось може використати, щоб знайти ваше шоу під час
пошуку. Використовуйте в описі ключові слова, які стосуються
теми вашого шоу, щоб збільшити шанси його появи в
пошукових запитах
Будьте лаконічні. Використовуйте якомога менше слів в описі,
які не будуть розкривати ідею вашого подкасту чи епізоду.
Уникайте складних конструкцій речень та переходьте прямо
до справи!


Більшість програм для подкастингу мають обмеження на
кількість символів для описів подкастів. Кількість символів
зазвичай значно перевищує фактичну кількість тексту, який вам
знадобиться для правильного опису подкасту. Тому тут немає
правильної відповіді щодо того, скільки символів має містити
ваш опис, але найкращі практики це передавати суть кількома
реченнями.
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2. Рекомендації як працювати зі сценарієм подкасту

Як написати сценарій для свого подкасту, щоб слухачі не
могли від нього відірватись? З наративними подкастами не
виникає сумнівів — у них обов’язково є сценарій. Проте
насправді сценарії є у всіх подкастів — навіть тих, що схожі на
невимушену бесіду давніх друзів. Адже без сценарію така
розмова була б набагато хаотичнішою, а слухати її було б важко.

Як же написати сценарій для свого подкасту, щоб слухачі не
могли від нього відірватись?



Складіть план



Можливо, це дещо очевидна порада, але точно не зайва.
Набагато простіше «нанизувати» факти, пісні та репліки на
готову структуру подкасту. Складання плану іноді схоже на
збирання пазлів: простіше почати з рамки, а вже потім,
окресливши межі, почати заповнювати середину.

Почніть з обов’язкових елементів
Вступ (тут можна згадати назву подкасту, представити
ведучого та гостей, якщо вони є, озвучити тему епізоду
Джингл (якщо він у вас є
Згадка про спонсора (якщо він у вас є
Основна частина (до неї ми ще повернемось
Завершення (тут ви дякуєте за те, що вас слухали і нагадуєте,
що саме слухали
Call to action (підпишіться на наші сторінки в соцмережах,
послухайте попередні випуски, підтримайте нас на Patreon
тощо
Згадка про спонсора (ще одна
Джингл (або інший звук для завершення)



Яким може бути основний сценарій?

Розібравшись зі структурою подкасту загалом, можна
переходити до його основної частини. Її можна прописати порізному:
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Лише основні тези

Якщо ви впевнені у своєму вмінні імпровізувати та добре
знаєтесь на темі, про яку говорите, вам вистачить просто
занотувати основні питання, які мають прозвучати у вашому
подкасті. Цей варіант підійде як до сольного подкасту, так і для
інтерв’ю чи подкасту у парі (але переконайтесь, що ваш
співведучий теж готовий імпровізувати).

Перевагою такого сценарію буде жива мова. Недоліком —
різноманітні «еее», «ну» та подекуди хаотичний хід думок (але
впоратись з цим вам частково допоможе монтаж)
Детальний сценарій

Можливо, ви надто сильно хвилюєтесь під час запису. А,
можливо, ваш подкаст достатньо складний, і ви продумали
кожне слово, яке має у ньому прозвучати. Тоді пишіть детальний
сценарій, слово в слово, як це має звучати. Перед записом
обов’язково прочитайте цей текст вголос, бажано навіть кілька
разів — перевірте, як він звучить, чи нічого не «чіпляється», чи
схоже це на живу мову, якою ви говорите щодня. Відредагуйте
текст, а потім поредагуйте його ще раз.

У цьому випадку вам доведеться додатково попрацювати над
сценічним мовленням — це в жодному випадку не має звучати
як текст, зачитаний з аркуша. Проте беззаперечна перевага
такого сценарію — так ви точно нічого і нікого не забудете
Тільки питання

Це варіант, що пасує для подкастів-інтерв’ю. Дослівно ви
такий сценарій все одно не напишете, але лише ключових
думок може бути замало. Добре було б підготувати детальний
питальник і врахувати в ньому все, про що ви б хотіли запитати
своїх гостей.


Про ще треба пам’ятати
Робіть позначки для читання

Якщо ви пишете детальний розгорнутий сценарій, не
полінуйтесь розмітити для себе, як саме його треба читати —
вкажіть паузи, транскрибуйте всі іншомовні слова, підкресліть 12

місця, де треба змінити інтонацію на іронічну або більш
серйозну
Додайте жартів

… якщо, звісно, тема подкасту це дозволяє. Навіть дуже серйозні
академічні лекції корисно час від часу розбавляти жартами — це
дозволяє привернути увагу слухачів, які відволікаються, в
середньому, кожні 15 хвилин
Враховуйте співвідношення тексту, часу та темпу

Якщо ваш подкаст має тривати 30 хвилин, а ви написали
сценарій на годину, вам доведеться читати його як скоромовку.
Так само незручно вийде, якщо у вас виявиться менше тексту,
ніж є часу в подкасті.

Перевірте перед записом, чи точно ваш сценарій пасує до
формату вашого подкасту, і чи не треба, бува, чогось дописати
чи скоротити
Не забудьте правильно представляти своїх гостей

Якщо у своєму подкасті ви не самі, перед записом
обов’язково спитайте у своїх гостей, як саме їх представити (і
запишіть це!) Не хотілось би, щоб гість виправляв своє ім’я,
прізвище або посади просто посеред запису
Будьте собою

Не намагайтесь писати свій сценарій мовою, якою ви не
говорите. По-перше, ви будете мучитись, начитуючи цей текст.
По-друге, ваші слухачі обов’язково вловлять фальш — а вам
цього точно не хотілось би.

Сценарії потрібні подкастерам для того, аби спростити життя,
а не навпаки ускладнити його. Тож керуйтесь своїм власним
стилем, обирайте зрозумілі слова та не бійтесь час від часу
відступати від написаного на папері. Зрештою, це ваше і тільки
ваше шоу, тож як ви скажете — так і буде правильно.
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