
Vida máis aló de YouTube: catro plataformas
alternativas para os teus vídeos

Cando temos un vídeo e queremos compartilo  con alguén só adóitanos pasar unha

cousa pola cabeza:  subilo a YouTube. A plataforma de vídeos online de Google é a

maior e máis popular na internet, pero o certo é que temos moita máis oferta se o

único que queremos é subir o noso vídeo a unha plataforma.

Porque non se acaba o mundo do vídeo online en YouTube. A rede é moi grande e se

investigamos un pouco, podémonos atopar máis plataformas interesantes para subir os

nosos vídeos. Hoxe recomendámosvos 4 das máis potentes que existen hoxe en día



Vimeo

Creada case á vez que YouTube, podería definirse como o primo artístico da plataforma

de Google. Ten uns 300 millóns de usuarios mensuais e a súa principal característica é

que a comunidade que ten detrás adoita basearse en vídeos artísticos de gran calidade,

aínda que permiten subir calquera tipo de vídeo.

Dailymotion

Foi  a  primeira  competencia  de YouTube pero quedou no camiño.  Aínda así,  é  unha

plataforma gratuíta que nos permite subir vídeos de ata unha hora e chegar a moitos

usuarios se así o desexamos. Como diferencia de YouTube, Dailymotion permite unha

mellor comunicación entre os usuarios, conseguindo crear unha comunidade algo máis

centrada que a de Google.

Viddler

Viddler é unha plataforma de vídeo online para compartir contido audiovisual que foi

creada por un equipo de desarrolladores.

Ofrece un servizo gratuíto para usuarios e outro de pago para empresas, aínda que para

ver  os  vídeos  non  é  necesario  estar  rexistrado.  Permite  gañar  diñeiro  inserindo

publicidade nos vídeos. Para iso require unha conta de PayPal e outra de Amazon.

Twitch

Aínda que está máis orientada a facer retransmisión en vivo de xente xogando, Twitch

permítenos subir  vídeos  se  os  videoxogos son  a  temática  principal.  Ten  unha  gran

comunidade detrás e moitas opcións se o que nos gusta é o vídeo en directo.
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