Daftar Channel Youtube yang Di Support oleh
Close The Door Milik Deddy Corbuzier.
Oleh Adi Sumaryadi

Banyak yang tidak tau kalau lebih dari 10 channel youtube yang cukup besar jumlah
subscribernya disupport langsung oleh Close The Door milik Deddy Corbuzier, dukungan ini
tentu bukan tanpa sebab, ada nilai bisnis disana.

Banyak yang tidak tau kalau lebih dari 10 channel youtube yang cukup besar jumlah subscribernya
disupport langsung oleh Close The Door milik Deddy Corbuzier, dukungan ini tentu bukan tanpa
sebab, ada nilai bisnis disana.
Close The Door sejauh ini mensupport chanel-chanel youtube supaya tampil lebih profesional,
dengan kualitas gambar yang cenderung lebih baik diharapkan bisa mendongkrak views dari setiap
video didalamnya yang ujungnya pendapatan kanal youtubenya meningkat. Kemungkinan saya
melihat ada sharing profit disana.
Selain memang membuat kanal-kanal youtube yang disponsorinya lebih profesional, besarnya nama
Close The Door membuat channel youtube yang disponsorinya menjadi terdongkrak naik secara
langsung. Berikut ini adalah channel-channel youtube yang disponsori oleh Close The Door.
1. Dr Indrawan Nugroho - Berbicara tentang Inovasi, Perusahaan dan Teknologi
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Rhenald Kasali - Youtube keuangan atau investasi
iTechLife - Membahas berbagai hal dalam bidang teknologi
Hobijam TV - kanal youtube yang berbicara mengenai jam tangan
Detective Aldo - Channel yang membahas misteri
Adella Wulandari - Channel yang kehidupan wanita
Aurel Val - Channel youtube untuk belajar pengetahuan sejarah
Dunia Ade Rai - Youtube tentang kesehatan atau olahraga
Uus Kamukita - Youtube obrolan tongkrongan milik Uus
Ferry Irwandi - Membahas pengetahuan dunia
Bang Mpin - Youtube kuliner
Tom MC Ifle - Channel bisnis, keuangan, kepribadian, pengembangan diri, kekayaan dan
kebahagiaan
13. Aji Strongman Indonesia - Youtube tentang olahraga berat
14. Plus26 - Podcast Membahas Banyak Hal yang dikemas dalam ruang pengaduan
15. Close The Door Clips - Podcast dan Obrolan Crew Close the Door
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Semoga bermanfaat
Kata Kunci : Close The Door, Deddy Corbuzier.
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