CLIPSTER, HÉT VIDEOKANAAL VOOR FACEBOOK IS NU
100% GRATIS!
Breda, 10-5-2012

Het kickstarten van een vliegende start
Eén maand na de officiële lancering van Clipster kunnen we zeggen dat Clipster ‘booming’ is!
Inmiddels zijn er vele videokanalen gecreëerd en zijn er duizenden video’s gedeeld. Maar voor ons is
dat nog niet voldoende. We willen het nóg gemakkelijker maken voor iedereen om Clipster toe te
voegen aan hun Facebook fanpagina. Daarom hebben we besloten om een grote verandering door te
voeren.
Alle Clipster videokanalen zijn nu 100% gratis, zonder enige limitaties! Dus geen restricties meer
inzake de hoeveelheid likes, beperkingen in design en mogelijkheden tot aanpassing van je kanaal.
We willen dat iedereen het coolste videokanaal op Facebook ervaart. Ga er nu zelf van genieten, er
zijn geen redenen meer om het niet te doen!

De achtergrond van Clipster
De manier waarop men video’s op Facebook gebruikt, bekijkt en deelt is veranderd na de introductie
van Clipster. Clipster is een unieke, 100% gratis app om een volledig op maatgemaakt videokanaal op
te zetten voor je Facebook fanpagina. Anders dan bestaande video apps, plugins of video-import
tools, maakt Clipster het mogelijk om zowel YouTube als Vimeo video’s toe te voegen aan je
Facebook fanpagina. En niet alleen video’s uit je eigen YouTube of Vimeo kanaal. Met de eenvoudige
zoekfunctie in Clipster, kun je gemakkelijk nieuwe video’s vinden en toevoegen aan je eigen kanaal
op Facebook. Clipster is leuk, simpel te beheren en volledig aanpasbaar naar je wensen. Deze
onmisbare Facebook app helpt je bij het vergroten van de betrokkenheid van je fans én zorgt voor
een consistente merkbeleving, geheel in eigen (huis-)stijl.

Eenvoudig videobeheer, branding en delen
In slechts een paar minuten heb je je eigen video kanaal opgezet voor je Facebook fanpagina. Zo
simpel is het: zoek via Clipster naar de YouTube of Vimeo video’s die je wilt tonen en voeg ze direct
toe aan je videokanaal. Het beheren van je video’s is erg eenvoudig. Dankzij handige categorieën en
een ‘drag&drop’-functionaliteit om je video’s in de juiste volgorde te zetten. Clipster biedt je de
unieke mogelijkheid om je videokanaal volledig aan te passen naar jouw wensen. Niet alleen de
lettertypes, tekstkleur en tekstgrootte zijn aanpasbaar. Ook kun je de kleur van je videokanaal
veranderen en een groot achtergrondbeeld toevoegen om zo de integriteit van je pagina te
behouden en een herkenbare ‘look & feel’ van je merk of bedrijf te creëren.
Alle platformen
Betrokken fans helpen je om jouw bericht te verspreiden via hun sociale netwerk. Wanneer ze dit

doen, winnen berichten aan geloofwaardigheid en vergroten ze je bereik. Clipster helpt je om de
betrokkenheid van je fans te verhogen doordat ze eenvoudig je video’s kunnen delen en er
commentaar op kunnen geven. Wat Clipster ook uniek maakt is dat jouw fans Clipster – en dus jouw
video kanaal - op zowel hun pc, tablet als smartphone kunnen gebruiken.
Webiste
www.clipster-video.com
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Meer informatie
Contact: Loek Wermenbol (Nederlands & Engels)


Tel: +31 76 565 12 24



Email: press@clipster-video.com



Website: www.clipster-video.com



Facebook: https://www.facebook.com/ClipsterVideo



Introductie video: http://www.clipster-video.com/intro-video/

Beelden & andere talen
Voor hoge resolutie beelden en dit persbericht in andere talen (Engels, Frans, Duits en Spaans), kijk
op onze perspagina: http://www.clipster-video.com/press.
Over Clipster
Clipster is een 100% dochter van Outpost11 Ventures. De Clipster Facebook app en de Clipster
website zijn ontwikkeld door internetbureau Outpost11 (www.outpost11.nl).

