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YOUTUBE
HESABI NASIL
BÜYÜTLÜR?
YouTube 7'den 70'e herkese hitap eden bir video paylaşım platformudur.
Günümüzün en popüler sosyal mecralarından biri olan YouTube, artan
popüleritesi sayesinde kendi yıldızlarını yarattı. Youtuberlar, yarattıkları
içeriklerle öne çıkıp bu içeriklerden kazanç elde eden
kişilerdir.Youtuberların yaşam tarzı ön plana çıktıkça daha fazla insan
Youtuber olmak istemektedir. Eğer siz de başarılı bir Youtuber olmak
istiyorsanız anlattığımız adımları takip edin.

Youtube Abone Satın Al

Youtube kanalınızı oluşturduktan sonra
kanalınızla aynı konuda içerik oluşturan başarılı
kanalları inceleyin. Böylece hedef kitlenize neler
sunmanız veya sunmamanız hakkında bilgi
sahibi olabileceksiniz.
Youtube Beğeni Satın Al

Hedef kilenizi tanıdıktan ve içerik konunuzu belirledikten
sonra kanalınız için içerik pazarlaması stratejisi
oluşturmalısınız. İçerik pazarlamasının ana unsurları
şunlardır;
Hedef: Eğer hedefiniz Youtube aracılığıyla sitenize trafik sağlamak ise bunu videoların
açıklama kısmına sitenizin linkini koyarak yapabilirsiniz. Belirlediğiniz hedefe göre
eylemlere geçmelisiniz.
İçerik Türü: Hedef kitlenizin ilgisini çeken video türlerini belirleyin.
Yayın Programı: Bir yayın programı oluşturup buna sadık kalmak oldukça önemlidir. Eğer
programda belirttiğiniz zamanda video yüklemezseniz takipçilerin bu durumdan hoşnut
olmayacaktır.

Youtube İzlenme Satın Al

YouTube kanalınızı oluşturduktan sonra içerik
stratejisine göre oluşturduğunuz videoları
YouTube'a yükleyin. Tabii ilk önce videoların
YouTube'a uygun olarak çekmelisiniz

Youtube Dislike Satın Al

Youtube kanalınızdaki videoların izleyici kitlesinin
büyük bir kısmını kanala abone olan kişiler oluşturur.
Abonelerinizi arttırmak için şu adımları izlemelisiniz;

Başkasından kopyalamadığınız, özgün ve taklit olmayan, abone kitlenize hitap eden içerikler oluşturun.
İnsanlar videoyu başlığına göre seçip izlediği için koyduğunuz başlıklara ve açıklamalara dikkat edin.
İlgi çekebilcek, içerikle alakalı başlıklar yazın.
Videonuzun içinde başka bir videoya bağlantı vererek eylem çağrısı işlemini yapın.
Oluşturuduğunuz yayın programına bağlı kalın. Böylece kitlenizin güvenini kazanırsınız.
Belirli bir kitleye ulaştıktan sonra bu kitleyi analiz edebilmek için YouTube Analytics kullanın. Böylece
kitlenizin verilerini görüntüleyebileceksiniz.

Youtube Yorum Satın Al

YouTube kanalınıza verdiğiniz emeklerin karşılığını
alabilmek için kanalınızın tanıtımını yapmalısınız.
Kanalınızın daha fazla kullanıcı tarafından fark edilmesi
için video SEO'suna önem vermeli, yarışmalar
düzenlemeli ve başka YouTuberlarla ortak içerik
üretmelisiniz. Ayrıca diğer sosyal medyalarda
(Instagram, Twitter vb.) kanalınız için bir hesap açıp
buradan kanalınızın tanıtımını yapabilirsiniz.

Youtube Paylaşım Satın Al

Sizler için hazırladığımız "YouTube Hesap Büyütme" rehberimizin sonuna geldik.
Diğer sosyal medya hesaplarında olduğu gibi YouTube hesap büyütme işlemi emek
ve zaman isteyen bir işlemdir. İstediğiniz sonuçları almak için en az 3 ay
gösterdiğimiz adımları uygulamalısınız. Instatakipci.com ile sosyal medyada
büyümeye devam edin. YouTube kanalımızı ve videolarımızı takip ederek sosyal
medyada kazanç sağlama konusunda detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.
YouTube konusunda daha fazla bilgi için YouTube Destek kategorimizi ziyaret edin.
Sosyal medya ipuçları YouTube kanalımız;
https://www.youtube.com/channel/UCZGgFiPiSgb3jPGOqu1VnKA

