Uploaders read and follow, als je hier wilt plaatsen. Altijd welkom:
Timing is belangrijk in informatieverspreiding.
• Informatie delen leidt tot inzichten in gedeelde belangen van mensen
onderling.
• Datums originele content is belangrijk.
•

Secuur kijken en werken is belangrijk. Goed aanleveren is vereist. Direct bounce/
weigering bij slordig aanleveren. Efficiëntie is key.
Alles in zelfde format aanleveren. Belangrijkste is datum upload dichts bij filmpje.
De rest kan wijzigen.
Copy/ paste:
Titel/ Uploader/ Datum upload content/
Link YT
Titel....
The Swan of Tuonela
Gepubliceerd op 20 feb. 2017
https://youtu.be/y89-8cNj7PM
Deeplink aanmaken: Schrijf gelijk in YT comment je timed texts.
Maak google account aan met een fatsoenlijke fake naam.
Log met dat fake emailadres in op youtube en plaats je observaties.
6:24
Tekst ….
8:29
Tekst …

Plaats de comment op youtube. Ga dan naar je [geschiedenis] geplaatste reacties.
Copy/ paste de link [gereageerd] op.. je in te zenden formulier/ mail ovv Deeplink.
Ik doe de opmaak verder wel.
Zie je een goede video abonneer je gelijk op dat kanaal. Je kan altijd nog er vanaf.
Veel media en content wordt onderdrukt. Spreid interessante content. Jij bent
onderdeel van het communicatienetwerk. push, next. Jij moet niet the dead-end
zijn van de info.
Verspreiden, zodat het door zoekmachines gevonden kan worden is belangrijk.
Maak je eigen kanaal, gratis als je wilt. Beschrijving dit kanaal staat onder.
Live of niet, je kan alvast oefenen. Content supporten met je channels (fake) fb/ yt
en gratis sites/blogs. Zorg dat je op D-tube oid kan komen als je geld eraan moet
verdienen. Lease voor 20% iemand zijn steemit account en misschien kan je met je
eigen content nog geld gaan verdienen.
Er komt vanzelf wel iemand die de hele boel makkelijk aanelkaar kan koppelen.
Dan heb je je eigen npo (station). Met 130 kanalen. Die geindexeeerd zijn etc etc.
https://youtu.be/cyVMQ-1lJ6c
Gebruik nooit je persoonlijke/ prive fb account om autistisch nieuws te
verspreiden/ pushen.
Wix omdat ik slecht tot matig geduld heb met computers. Het is makkelijk
inelkaar te zetten. Er zijn clips op ytube met manuals.
De editor is een ramp, zeer traag. Misschien doe ik iets fout.
Vindbaarheid op google is slecht in vergelijking met eigen gebouwde website en
Wordpress.
Investering 120 Kesha's/ $ via cc. Emailinboxen zijn 4 Kajsa's extra.

List of Q channels, wordt bijgewerkt adhv prestaties, tips/ advies welkom:
Jerome Corsi
James Munder
True Lies
Destroying the Illusion 2.0
SGTreport
STARS AND STRIPES
JustInformed Talk
Michael Trimm
THE FIRE RISES
Anonymous Christian

gerelateerd eerlijk nieuws:
Real News with David Knight
Lionel Nation
H. A. Goodman
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