Здравейте и добре дошли в най-иновативната българска медия . Ако сте тук за да печелите пари от
клиповете си , значи сте на точното място . "СтриймБГ Нетуърк" / StreamBGNetwork / SBGNET ..
- е създадена с цел да събере български създатели на качествено съдържание в YouTube и да им
помогне да печелят лесно пари от клиповете си
- е официален партньор на YouTube и получава плащания за гледания и кликове върху рекламите ,
изведени върху и до клип на медията
- държи авторските права върху всяко видео , качено от член на медията за канала на медията
Ние подкрепяме безвъзмездно българските gamer-и , защото считаме че всеки от тях трябва да има
правото на равен шанс за стартиране и развитие . Членството в "СтриймБГ Нетуърк" е напълно
безплатно и е подходящо най-вече за геймъри снимащи "let's play" поредици и хора правещи видео
уроци от типа "how to" . Ако искате да се присъедините към SBGNET , може да ни пишете на
посочените най-долу skype & e-mail и ще получите отговор до 24 часа .
Работим по стандарти , различни от тези на мрежите (Multi-Channel Networks) :
- за да работите с нас , няма нужда да имате кредитна или дебитна карта
- няма нужда да имате собствен YouTube канал
- може да сте под 18 години
- докато примерно за да имате договор с AdSense , трябва да имате навършени минимум 18 години ,
тъй като върху парите изкарани чрез реклами се плащат данъци в края на всяка година (попълва се
годишна данъчна декларация и т.н.)
- няма да ви караме да подписвате договори , което автоматично ви дава правото да работите с нас
и същевременно канала ви да е член на мрежи като Machinima , Fullscreen , BroadbandTV_Network и
т.н.
Причината всичко това да е възможно е , че "СтриймБГ Нетуърк" придобива авторски права за всеки
клип , качен на сървъра на медията .
Ние спазваме правилата и общите условия ..
- на YouTube :
- https://www.youtube.com/t/terms (общи условия)
- и на AdSense :
- https://www.google.com/adsense/localized-terms (общи условия)
- https://support.google.com/adsense/ (помощен център)
Ако решите да работите с нас , получавате :
- възможност да качите клипа си в канал , директен партньор на YouTube
- пълните приходи , генерирани от гледанията на вашите клипове (не задържаме част от печалбата
ви)
- ежемесечно плащане на натрупаната печалба за изминалият месец , по банков път , чрез
paypal.com , skrill.com или epay.bg (по ваш избор)
- минималната сума , която трябва да натрупате за да ви изплатим парите , трябва да е над 50 лева
- плащанията се извършват между 17-то и 20-то число на всеки месец (ако имате минимум
натрупаната минимална сума) , тъй като youtube извежда финализираните приходи преди 15-то
число на всеки месец
- собствен playlist в канала ни и директно пренасочване от профила ви на сайта ни към него
- възможност да качите умалена картинка , която сте направили за конкретен ваш клип (custom
thumbnail)
- това се осъществява чрез ъплоудване на изображение , носещо същото име като на клипа ви
- seo оптимизация при качването на всеки ваш клип (заглавие , описание , тагове и т.н.)
- промотиране на избран от вас ваш клип , всеки месец
- консултиране за установяване дали ваш клип съдържа материали , върху които нямате авторски
права
- съвети относно това , каква музика може да използвате в клиповете си и откъде може да я
намерите и свалите
- препоръки на кои игри да снимате и информация защо не приемаме записи от определени игри

- за да видите списък с игрите чиито "let's play" поредици могат да бъдат монетизирани , влезте в
профила си на сайта ни
- персонален акаунт в сайта ни и персонален акаунт за качване на файлове на сървъра ни
- за да разберете как да качвате клипове си на сървъра ни , влезте в профила си на сайта ни
- ежемесечна (в средата на месеца) подробна статистика за развитието ви (колко абонати сте
привлекли , какви печалби сте натрупали и т.н.)
- в профила ви на сайта ни , може да намерите информация за приходите от реклами , общите
приходи и още интересна и полезна информация
- достъп до ежеседмично нарастваща мултимедийна библиотека (обновява се всяка Неделя) ,
съдържаща множество незащитени с авторски права песни и звуци
- за да видите списък с музиката която може да използвате , влезте в профила си на сайта ни
За да си партнираме , трябва да покривате следните изисквания :
- да имате навършени 14 години
- да имате добра репутация или да не сте известен
- може да имате собствен канал в YouTube , но не трябва да качвате там видеата които по-рано сте
качили на сървъра на "СтриймБГ Нетуърк"
- ако имате канал е препоръчително в рамките на една седмица след като бъдете приети за член на
медията , да помолите абонатите си да се абонират и за канала на "СтриймБГ Нетуърк" , където ще
бъдат публикувани в бъдеще част от вашите клипове
- да посочите начина , по който искате да получавате генерираните приходи от вашите клипове
- трябва да качвате поне по 2 видеа на месец , за да поддържате статуса си на "активен" член на
медията
- членовете на "СтриймБГ Нетуърк" чиито статус стане "неактивен" , получават половината от
приходите които биха получили ако са били "активни"
- след като бъдете приети за пълноправен член на медията , ще получите достъп за ъплоуд на видеа
на нашият сървър
- в рамките на 12 до 24 часа след като качите видеото си на нашият сървър , ние ще го проверим и
ако не нарушава правилата на YouTube и AdSense , ще го качим в канала на медията
- задължително е преди да снимате урок за работа с дадена програма или пък "let's play" поредица
на дадена игра , да се свържете с нас или да проверите сами , дали създателите на дадената
програма/игра разрешават представянето на техния продукт в YouTube , с цел печалба чрез
извеждане на реклами върху и до видеото , представящо съответният продукт
- винаги когато използвате музика и/или визуални ефекти във видеата си , трябва да посочвате кой
държи правата за даденото съдържание и под какъв лиценз може да бъде ползвано то
- това се осъществява чрез ъплоудване на текстов файл , носещ същото име като на клипа ви
- с качването на клиповете ви на нашият сървър , вие се отказвате от авторските правата върху тях и
съдържанието което те представят
- вашето видео ще бъде излъчено като "изготвено специално за медията"
- настоящи и бивши членове на "СтриймБГ Нетуърк" не могат да отправят искания за авторски права
върху клипове , излъчени в канала на медията
- да правите интересни клипове , задържащи аудиторията ви
- да не псувате в клиповете си
- клиповете ви да бъдат дълги между 10 минути и 2 часа
- клиповете да бъдат в 720p (HD) или 1080p (FULL HD)
- размера на клипа ви да не надвишава 3GB
- разрешените формати за клип са :
- .mov , .mpeg4 , .mp4 , .avi , .wmv , .mpegps , .flv , .3gpp , .webm
- препоръчително : .wmv , .avi или .mp4
- разрешените формати за custom thumbnail са :
- .png , .jpg , .jpeg , .gif , .bmp
- препоръчително : .png или .jpg
- разрешеният формат за текстов файл е :
- .txt

Запазваме правото си да премахваме клипове , в които са установени едно или повече от следните
нарушения :
- неизяснени авторски права
- лошо качество и/или неправилна резолюция
- обиди и/или псувни под всякаква форма
- липсващ и/или неправилен формат (разширение)
- надвишен размер за качване
Ако имате допълнителни въпроси , винаги може да ни пишете на :
- skype : streambg.network
- e-mail : work@xstreambg.net

