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TEKNIK ATM YOUTUBE CASH
OK, Pertama-tama perkenalkan nama saya NURDIANTO. Saya telah bergelut di dunia adsense youtube sejak
awal tahun 2013. Awal-awalnya sih saya merasa tidak akan mungkin bisa mendapat penghasilan dari youtube,
karena kan harus upload video, trus saya pikir video apa yg harus saya upload. Dari sinilah saya sering
ngeremehin teman2 lain di forum ads-id yg sedang maen youtube. Trus iseng2 saya coba teknik yg dishare di
forum. Dan hasilnya NGGAK SEMUDAH YANG SAYA BAYANGKAN. Dari sinilah timbul rasa keinginan saya untuk
benar2 terjun ke adsense youtube. Pertama2 saya buat video sendiri, klo gak salah akhir februari. Trus saya
daftarkan channel saya ke adsense dan wuih dalam waktu sejam udah diapprove.
Awal-awalnya saya bingung mau upload video apa lagi, trus nggak sengaja saya denger2 dari bisikan member
forum blackhatworld katanya suruh remiks video cc. Saya sempat kebingungan waktu itu, video cc itu apa. Trus
saya cari-cari sendiri di youtube.

Nah, dari sinilah saya bisa mencari video cc sesuka hati kemudian satu persatu video saya remiks. Jadi boleh
dikatakan bila selama satu bulan saya hanya meremiks video cc dan kemudian saya monetize. Nggak tanggung2
video yang saya remiks bisa capai 30 – 50 per harinya. Kenapa saya hanya meremiks video?. Karena

menghemat biaya internet, klo upload video kan ntar jadinya harus ngeluarin banyak. Istilahnya sih UMPAN
TERI DAPAT KAKAP. Berikut ini penampakakan remiks video

Hari demi hari, saya tetep remiks video, dan nggak terasa dah ribuan video yg saya remiks. Dan hingga sekarang
ini saat ebook ini saya buat, channel saya hasil remiksan itu tetep menghasilkan income walaupun sudah saya
tinggalkan karena mengurus channel lain.
Ok, seperti biasa saya harus rutin remiks video, tapi Kenapa begini ya???????
1. Saya udah remiks banyak video earning masih dikit
2. View udah banyak tapi earning masih dikit
Seketika itu pula saya jadi berpikir lagi
1. Video apa ya yg harus saya upload biar cepet dapat dolar
2. Channel model apa yg harus saya buat
Dan disinilah awal mula munculnya TEKNIK ATM YOUTUBE CASH

A

AMATI
Ya, Sobat harus mengamati video2 di youtube. Hal2 yg perlu diperhatikan :
1. Amati video2 yg lagi ngetren atau yg sobat sukai dan lihatlah video2 tersebut, apakah dalam pemutaran
video tersebut ada iklannya. Bila ada iklan berarti video seperti itulah yg bisa kita ikuti untuk diupload.
2. Amati channel yg mengupload video tersebut. Bila channel tersebut masih berumur muda tapi
subscriber sudah banyak, berarti yang diupload adalah video2 yg disenangi oleh penonton
Video yg populer di http://www.youtube.com/channel/UCF0pVplsI8R5kcAqgtoRqoA
Video yg trending di setiap negara diantaranya
http://www.youtube.com/trendsdashboard#loc0=idn&age0=18-24&feed=views&gen0=female
Pokoknya lakukan beberapa pengamatan baik itu pada video maupun channel.

T
TIRU
Tirulah channel yg mengupload video2 yang sudah kita amati.
1.
2.
3.
4.

Tirulah niche nya
Tirulah dari mana dia dapat sumber videonya
Tirulah gaya dia dalam menyampaikan video tersebut di depan public
Tirulah kebiasaan channel tersebut dalam mengupdate videonya

M
MODIFIKASI
Setelah melakukan proses pengamatan dan peniruan, langkah selanjutnya adalah memodifikasinya. Jadi bila
kita sudah tahu video2 apa yg harus diupload, janganlah menjiplak 100% dengan video yg kita tiru. Tapi

modifikasilah. Kita kan sudah tahu darimana video2 tersebut diambil
diambil. Nah, dalam memodifikasi video2 yg akan
kita upload atau channel yg kita buat, perhatikan beberapa saran saya berikut ini :
1. Cara saya optimasi video dan channel >>> http://on.fb.me/16H5UuC
2. Cara saya melipatgandakan earningg adsense youtube >>>>> http://on.fb.me/19LNU4L
Poin saran nomor dua, Nggak lengkap rasanya kalau tanpa bukti, nih screnshotnya:

Dalam kenyataannya banyak sekali yg menguplod video2 acara TV apakah itu boleh. Saya jawab BOLEH tapi
awas, ada keuntungan dan kerugian yg harus kita terima dalam mengupload video2 acara TV.
Untuk jawaban dari Apa sih niche video youtube yang nendang banget bisa sobat temukan di >> >>>
http://on.fb.me/1ge1YY2

Oke kalau begitu yuk kita coba praktekkan TEKNIK ATM YOUTUBE CASH.
Misal kita tahu bahwa kemaren timnas baru aja menang da
dan pastinya sekarang lagi ngetren dan ada beberapa channel yg
mengupload videonya, mari kita amati.

Silahkan mengamati videonya, apakah ada iklannya, klo ada bisa kita tambahkan dalam daftar video yg bisa
diupload, kemudian amati channelnya apakah mempunyai banyak subscriber.

Kita melihat channel tersebut sudah mempunyai banyak subscriber, berarti niche yg diambil channel tersebut
sudah tepat. Kita lihat juga bahwa tiap dia upload video, viewnya juga banyak, berarti dia berhasil membuat
senang para subscriber dan tentunya punya optimasi2 tertentu dalam mengembangkan channel. Tugas kita
selanjutnya adalah MENIRU channel itu. Kita tiru niche apa yg dia ambil. Kita tiru video yg dia upload berasal
dari mana (dari tv). Kita tiru bagaimana gaya dia menyampaikan video tersebut di depan public. Kita tiru
bagaimana kebiasaan channel itu dalam mengupdate videonya.
Tugas kita berikutnya adalah bila sewaktu2 ada acara tv yg punya niche sama dengan channel tersebut, rekam
dan uploadlah videonya. Jangan lupa pula untuk memodifikasinya. Acara dari tv ada yg bisa dimonetize ada
juga yg tidak. Tapi maen youtube yg sportif ya, jangan suka download video milik channel lain seenaknya trus
diupload lagi di channel sendiri.

Silahkan lakukan pengembangan sendiri terhadap video2 dan channel2 apa yg harus diamati, berikut ini adalah
salah satu channel saya yg sudah menerapkan TEKNIK ATM YOUTUBE CASH.

Channel saya di atas sudah tidak saya kelola lagi. Dulu sudah menghasilkan beberapa dolar yg cukup bagi saya,
apalagi itu niche luar nilai klik iklannya dan rpmnya sangat besar. Walaupun view sedikit tapi earningnya besar.
Nah, teknik ini juga bisa dilakukan tidak hanya bagi yg bermain adsense saja, bisa affiliate, ppd, cpa, dll.

TERNYATA TEKNIKNYA SIMPEL YA. YA BEGITULAH TAPI SESIMPEL2NYA TEKNIK KLO
GAK DIPRAKTEKKAN YA SIA-SIA.

www.facebook.com/nurdiantocyk

TESTIMONIAL TEKNIK SAYA

ADA INFO LAGI NIH, BAGI YANG SUKA MAEN AGC IMAGE / VIDEO TAPI BISA
NGASILIN RIBUAN DOLAR DARI :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PARKING DOMAIN (bodis.com, voodoo.com)
CLICKBANK
AMAZON
ADSENSE (agak sensitive)
POP ADS
INFOLINK
CHITIKA
DAILYMOTION, dan lain2

Bisa dicoba produk DOJO, Trafik bisa naik wus wus, cek this screenshot :

JANGAN SALAH KIRA LHO YA, PRODUK DOJO INI PRODUK LAMA TAPI SELALU
UPDATE DAN ADA ADA AJA YG BARU.

Saya dah jadi membernya di sana, bisa lan
langganan
gganan per bulan bisa juga tidak, tapi
benar2 saya rekomendasikan, soalnya top2 banget. Apalagi ada member dari
Vietnam juga yg main AGC. Tutorialnya lengkap dan membernya selalu kreatif, jadi
bisa mengembangkan teknik maupun trik2 AGC dari waktu ke waktu. Ayo sob
buruan gabung.
MONGGO KE TKP

http://bit.ly/janganmain2

Moga sukses ya, Salam,
Nurdianto (www.facebook.com/nurdiantocyk
www.facebook.com/nurdiantocyk)

Nb: Ebook tidak boleh diperjualbelikan tapi boleh dishare ilmunya. Hargailah karya orang lain.

