Agus Selamat datang di VideoSatu.NET

Tahun 2016 kemaren, para youtubers (sebutan untuk teman-teman yang main YouTube guna mencari
penghasilan) kedatangan saingan baru. Tebak siapa dia?
Tak lain, dia adalah KAESANG.
Siapa sih Kaesang? Ah pura-pura lupa lagi. Dia nih putra pak Jokowi.
Apa kata pak Jokowi setelah putranya ikutan mengais rejeki Adsense dari YouTube?
Semenjak Kaesang main YouTube, dia tidak minta uang jajan lagi. Itu pengakuan Pak Jokowi. Dan saat itu,
beliau menyadari bahwa main YouTube dengan cara upload video yang bermanfaat bisa menjadi sumber
penghasilan.
Bahkan, setelah itu, beliau mengundang beberapa Youtubers dan melakukan dialog.
Dan BAHKAN lagi, setelah itu, beliau juga ikutan main YouTube dengan membangun channel. MANGTABS Pak!

=======================
Hampir semua netter mengenal YouTube. Namun, tidak banyak yang tahu cara bekerja sama dengan YouTube
dan mendapatkan gaji jutaan rupiah tiap bulan dari situs raksasa tersebut. Sedikit yang sadar kalo ternyata
upload video ke YouTube itu bisa dapat duit. Jarang yang melirik bisnis ini padahal ternyata dengan menjadi
uploader video YouTube, seseorang bisa kebanjiran dollar.
Benar!!! Anda tidak salah dengar. Dari Youtube Anda bisa menghasilkan uang. Sekali lagi, Anda bisa
menghasilkan uang dengan menjadi partner atau mitra bagi Youtube. Hebatnya, Anda tidak perlu mendatangi
perusahaan tersebut. Anda cukup duduk di rumah dan mendaftar melalui internet.
Dengan menjadi mitra/partner YouTube, Anda akan diberi kebebasan untuk memiliki situs/channel berarapun
yang Anda mau dan membuat video sebanyak yang Anda mampu. Di mana video Anda akan dipasangi iklan
AdSense oleh Youtube dan Anda mendapatkan bagi hasil dari penayangan iklan tersebut. Mudah sekali bukan?
Bagaimana cara membuat video? Saya yakin, anak kecil pun –dengan sekejap- bisa membuat video. Bahkan
milyaran gambar yang berserakan di internet pun bisa Anda sulap menjadi video penghasil uang.
Seberapa besar bagi hasil dari iklan AdSense? Tidak bisa dipastikan, sebab tidak ada patokan yang baku.
Namun berdasar yang saya amati, sekitar $1 - 5$ per 5000 tayangan.
Apakah sumber uang video YouTube hanya dari iklan AdSense? Tentu saja tidak. Anda mengiklankan apa saja
melalui video YouTube, sepanjang itu halal dan tidak dilarang. Mau jualan produk ClickBank, Amazon, program
reseller, atau barang punya Anda sendiri seperti tas, sepatu, jilbab, buku dll ... YouTube merupakan salah satu
tempat terbaik untuk itu.

Bagaimana dengan Agus , tertarik menjalankan bisnis ini?
Jika IYA, mari bareng2 praktek materi dari saya di VideoSatu.NET.

Cek materi terbaru VideoSatu.net di bagian PANDUAN, atau KLIK DISINI.

Salam sukses,
Admin VideoSatu.NET
FB: https://www.facebook.com/MuhammadTohaSyaifudin

