
Com he arribat fins aquí?

La meva història com a Youtuber - secrets i consells 



Qui era abans de Youtube?

•Roc Massaguer

•Periodista

•ACB.COM i drets televisius a ACB



•Roc Massaguer / Outconsumer

•Periodista / Youtuber / Formador

•Youtube / Zoopa / Diputación de Barcelona / EUNCET
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•I tinc un récord Guinness
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Diners

•Electronic Arts

•Ubisoft / Montreal

•Partner

•Vendido SOBRESOU



TÚ ANTES 
MOLABAS•Evolució

•Transició COD  NBA

•Haters

•Encreuament: hobby o professió



LA DECISIÓ
Setembre de 2013



CONSERVAR

• ACB
• Feina estable

• Sou i tranquil·litat
• Youtube com a sobresou

FIESTA
SUPREMA

ARRISCAR



Quatre anys 
després...



La millor decisió de la meva vida

Vida dins i fora de Youtube



Com definir la teva imatge?

•Tu ets la teva marca 24/7

•RRSS

•Aprendre a dir que no

•Pensar a llarg termini

•Teoria de les llistes

•Número vs engagement



Com escollir continguts?

•Crear tendència vs Seguir tendència

•Fidelitat vs números

•Ets únic vs fórmula

•Zona de confort vs risc

•Explotar les teves virtuts



Vida d’un Youtuber 
professional

•Llibertat / inseguretat

•No li pots donar la culpa a ningú

•Exigència constant

•Equip cada cop més professional



Vida d’un Youtuber professional  fora 
de Youtube
•Fiesta Suprema

•Extra Life

•FerrariLand

•Diputació de Barcelona

•EUNCET



Vida d’un Youtuber en el món real

•Família
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•Escola

•Currículum

•Hipoteca

•Carrer
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Vida d’un Youtuber en el món real

•Família – “Ja no tens 15 anys per jugar a la consola tot el dia”

•Amics – “No sé perquè li agrades a la gent, si només ets tu parlant!”

•Escola – “Algú sap fer vídeos? És per organitzar un lipdub…”

•Currículum – “Hi poso que el vídeo de Tú antes molabas té 400.000 visites?”

•Hipoteca – “Però exactament, de què treballes?”

•Carrer – “OUTCONSUMEEEEEEEEEEEEEEEEEEER!”



1. Visites
 Depens de Youtube
 El CPM varia
 Excel·lència o desgast
 Networks

1. Publicitat
 Esponsorització
 Campanyes de promoció
 Unboxing
 Review

COM ES GUANYEN DINERS


