Tips Jitu Cara Menjadi Youtuber Gaming yang Menghasilkan Uang,
Kamu Wajib Tau!

Saat ini menjadi Youtuber merupakan salah satu profesi yang sedang digemari oleh
berbagai kalangan masyarakat, mulai dari seorang artis, pejabat, serta masyarakat biasa.
Bahkan dapat dibilang pekerjaan yang sangat menjanjikan jika kita sukses dalam
menjalankannya.
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Dengan menjadi seorang Youtuber yang sukses, maka kita akan mendapatkan uang yang
sangat banyak dan akan terus bertambah jika channel kalian mengalami perkembangan,
apalagi perkembangan yang sangat pesat sehingga mendongkrak viewers dan subscriber
kalian.
Youtuber gaming saat ini memang sering kita jumpai dan menjadi idola para gamers seperti
halnya Jess No Limit, Zxuan, Daylen, dan masih banyak yang lainnya. Bahkan dari menjadi
seorang Youtuber gaming kita dapat menjadi seorang yang terkenal dan kita dapat beralih
profesi jika sudah terkenal seperti layaknya Reza Arap Oktavian yang memulai karirnya di
dunia gamers.
Daftar Isi

Cara Menjadi Youtuber Gaming dan Cepat
Menghasilkan Uang
Berikut ini beberapa cara menjadi Youtuber gaming yang dapat menghasilkan dalam 5
bulan:

1. Konsisten dalam mengupload video
Konsiten sangat diperlukan jika kamu ingin menjadi seorang Youtuber. Kebanyakan para
Youtuber sukses menghabiskan waktunya 3-5 tahun untuk mengembangkan channel
Youtubenya. Namun, ada juga yang hanya beberapa bulan saja seperti Jess No Limit yang
hanya memakan waktu 5 bulan saja untuk mendapatkan 1 juta subscriber. Jadi jika kalian
ingin sukses, rajin-rajinlah upload video ya guys dan jangan lupa buat video yang semenarik
mungkin.

2. Memperbanyak teman
Dari bermain game kamu akan mendapatkan banyak teman, teman di dunia maya atau
bahkan kamu dapat bertemu dia secara langsung untuk mabar (main bareng), sehingga
kamu dapat bermain game sekaligus bersosialisasi dengan banyak teman bahkan orang
yang baru kamu temui di dunia maya.

3. Mengedit video dengan semenarik mungkin
Jika kamu ingin menjadi seorang Youtuber yang sukses, maka sebaiknya kamu dapat
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melakukan sesuatu yang berbeda di videomu atau mungkin memiliki konten yang berbeda
di setiap videomu, kamu dapat mengedit videomu semenarik mungkin, ciptakan video yang
unik, kalau bisa tampilan video yang kamu buat belum pernah dibuat oleh orang lain.
Sehingga orang lain yang menonton videomu akan lebih penasaran dengan video apa yang
akan selanjutnya kamu buat.

4. Menguasai game
Seorang Youtuber gaming bisa sukses tentu saja diimbangi dengan kerja keras dan mahir
dalam memainkan game sehingga ia dapat menjadi panutan bagi para gamer yang
lainnya.maka dari itu kamu harus dapat menguasai game baru yang sering dimainkan saat
ini atau game yang sedang viral dan banyak peminatnya. Sehingga banyak orang yang
menonton video kamu dan bahkan banyak dari mereka yang memberimu like dan subscribe
untuk channel kamu.

5. Memiliki hp yang bagus dan tidak lemot
Memiliki HP yang bagus akan pasti akan membuat permainanmu menjadi lancar dengan
tidak adanya lagi lag yang berlebih yang mungkin bisa jadi penyebab kamu cupu dan
mengganggu saat bermain game dan merekamnya. Jika hal ini kamu abaikan dan tetap
merekamnya dalam keadannya lag, maka penonton akan otomatis malas, kecewa, dan
bergegas untuk menutup video kamu, terlebih lagi jika ada yang meninggalkan komentar
negatif di kolom komentar.
Nah, itulah beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk menjadi seorang Youtuber
gaming yang sukses. Selamat mencoba.

via nextekno
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