
                      

Per fi, un manual pràctic que explica de debò com fer-se famós i ric a YouTube. 
Amb la garantia d’èxit dels autors d’Adolescents.cat: El manual.

Vídeo pròleg d’Enzo Vizcaíno. (clica o fes servir el QR)

Gràcies a YouTube, mai no havia estat tan fàcil crear un vídeo i donar-
lo a conèixer al món sencer. Directament, sense intermediaris.

Però, com destacar en l’univers infinit de YouTube? 
Com convertir els vídeos en virals? 
Com cal fer-los i enregistrar-los? 
I, per descomptat, com guanyar-hi diners?

Aquest és el primer manual que n’explica tots els secrets, de manera 
divertida però molt completa. 
Com han nascut els grans fenòmens (Harlem Shake, lipdubs...). 
Amb dotzenes d’entrevistes a grans vloggers: Xuso Jones,  
Juan Magán, El Rubius, JPelirrojo, Loulogio, Sr Chicheto 77...

Tens un talent? Tens una marca?
Estàs preparat per menjar-te el món?

Artistes, youtubers i empreses ja utilitzen YouTube per comu-
nicar-se amb els més de mil milions d’usuaris que visiten cada 

mes la plataforma.

Tres països estan negociant la publicació del llibre. 
 

Com triomfar
a YouTube

PUBLICACIÓ: 4 de febrer

PUBLICA: la Galera

PVP: 16,95 €
PÀGINES: 256

FORMAT: Rústica amb solapes

MIDES: 15 x 21,5

IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 14 anys

#readingyoutube
#youtubebook
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Daniel Feixas és realitzador audiovisual i fundador de l’empresa 
Austronaut, especialitzada a crear campanyes de YouTube Marketing, 
vídeos virals per a les xarxes socials i accions de street marketing per 
a marques nacionals i internacionals.

Ernest Codina i Roger Carandell són presentadors de ràdio, ac-
tualment a Els 40 Principals. També són els responsables de la web 
Adolescents.cat i dels llibres Adolescents.cat. El Manual 1 i 2.

Per a més informació i entrevistes
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Carmen García-Trevijano 91 632 74 47

carmen@gtrevijano.es

facebook.com/editoriallagalera
twitter.com/editorialgalera


