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Сервіс «

Мобільна платформа стрімінгу новин
Універсальний сервіс публікації новин з місця подій
Біржа контенту

проблеми
мобільної журналістики

01

відсутність інструмента

02

проблема комунікації

03

відсутність біржі контенту
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не існує спеціального мобільного додатку який
би дозволяв транслювати контент
безпосередньо з місця події

відсутність мережевого рішення для комунікації
із штатними або позаштатними журналістами,
журналістами аматорами

як це не дивно, але в світі й досі не існує
жодної біржі відео контету, що вже
казати про біржу новинного контенту

04

контент не має геопривязки

05

не існує інструменту
залучення

не дивлячись на те наскідьки важливо
тегувати контент залежно від місця його
створення, більша частина контенту не має
геопривязки

немає жодного цивілізованного рішення
для залуення до співпраці громадських
журналістів, фріланс біріжі

рішення
mynews

01

універсальний інструмент
мобільний додаток MyNews перетворить ваш
смартфон у нічим незамінний медійний
інструмент здатний транслювати новини любого
формату, змісту і жанру або дозволить бути
учасником найгарячіших подій у будь-якому місці
планети

02

інструмент комунікації

03

біржа контенту
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мобільний додаток MyNews дозволить медійним
компаніям отримати стабільнй канал звязку з
своїми співробітниками, або з будь яким іншим
користувачем додатку, готовим до співпраці

весь контент який вироблять користувачі
додатку можна буде реалізувати на
спеціалізованій біржі, шляхом банального
продажу або через аукціон

04

геотаргетінг контенту

05

фріланс біржа

06

монетизація контенту

відео, фото, або навіть текстова новина
опублікована через наш додаток
обовязково буде мати геометку, завдяки
якій користувач додатку зможе слідкувати
за новинами у конкретному регіоні

завдяки біржі фрілансу медійні компаній
отримають можливість розміщати
замовлення на виробництсо контенту, а
журналісти фрілансери - виконувати ці
замовлення

завдяки можливості монетузувати контент
у громадських журналістів зявиться
мотивація робити більш якісний контент,
що посприяє розширенню меж ринку
існуючих ЗМІ

переваги
платформи

альтернативний інфо простір
створення сучасних конкурентоспроможніх
інструментів та сервісів для журналістів, що стане
запорукою появи нового інформаційного простору

безмежна мобільність
смартфон сьогодні надає журналісту
можливість розпочати трансляцію з місця
подій без будь-якої попередньої підготовки

універсальність
знімай відео, публікуй фотографії, бери
інтерв’ю, пиши тексти у інтерфейсі единого
мобільного додатку

геотаргетінг
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новини відсортировані за геотаргетінгом
дозволять користувачам отримувати контент
який був створенний безпосередньо на місці
подій

як це
працює

Соціальні
медіа
Споживачі
контенту

Онлайн
медіа

Аналітики

Мобільний
додаток
Медіа
холдінги
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Рекламісти

монетізація
проекту

01

таргетована реклама

03

біржа контенту
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можливості платформи дозволяють
таргетувати рекламу не тільки за
вподобаннями користувача. а і за такими
критеріями як його геолокації, інтерес до
подій в конкретній геолокації

медіахолдинги отримають можливість
швидко і оперативно придбати
ексклюзивні права на будь який цікавий
контент або онлайн трансляцію

02

платна підписка

04

фріланс біржа

виробники контенту, або його
інтегратори, мають можливість зробити
доступ до свого каналу платним

медійні компанії зможуть залучати до
співпраці громадських журналістів,
блогерів, розміщати замаовлення на
виробництво контенту. наприклад: тим
користувачам які знаходяться поряд з
епіцентром подій

чому саме
MyNews

01

сучасне мобільне рішення

03

відсутність конкуренції
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мобільний додаток стане відповіддю на
запит багатьох користувачів смартфонів
які мають сучасній інструмент реестрації
контанту, але не мають рішення по
інтеграції його з онлайн медіа

рішення запропановане MyNews
фактично створює новий ринок в межах
існуючого ринку інформаційних
технологій, та взагалі медіа

02

інструмент монетізації

04

можливість масштабування

MyNews допоможе журналістам
цивілізовано налаштувати процесс
реалізації наявного контенту, та
отримання замовлень на його
виробництво

якщо продукт доведе свою доцільність в
Україні його можно буде без жодних
проблем масштабувати до рівня
популярної соціальної мережі новин

Дякуємо!

