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Neelofa papar pelbaagai topik secara
santai selama limaminit setiap episod
OlehWahi Aziz
wahiduzzaman@
hmetro.com.my

Pengacara dan pe-
lakon popular ini
memang tidak per-

nah duduk diam dan sen-
tiasa ligat mengisi kanvas
seninya dengan pelbagai
aktiviti.

Noor Neelofa Mohd
Noor, 26, semakin jarang
menghiasi drama dan te-
lefilem berikutan rancak
mengembangkan empa-
yar bisnes Naelofar Hijab
yang diusahakan bersama
keluarga.

Terkini, Neelofa bakal
memperkenalkan produk
baru dimediumYouTube.

Kongsi hos MeleTop ini,
idea menghasilkan pro-
gram berkonsepkan bual
bicara santai di saluran
terbabit sudah lama diper-
timbangkan.

“Saya peminat setia
program bual bicara da-
lam dan luar negara. An-
tara program yang selalu
saya layan adalah Wanita
Hari Ini, Ellen DeGeneres
ShowdanOprahWinfrey.

“Itulah kegemaran saya
dan ia menarik minat saya
untuk cuba menghasilkan
sesuatu dengan konsep
sama.

“Maka tercetuslah idea
untuk buat program di sa-
luran sendiri, Neelofa TV
di YouTube. Saya percaya
medium ini paling berke-
san dan menjadi ikutan
ramai masa kini,” kata-
nya.

Sambung Neelofa, dia
sudah menyiapkan empat
episod berdurasi lima mi-
nit memaparkan pelbagai
topik yang disampaikan
secara santai.

“Topik setiap episod
berbeza. Sebagai permu-
laan, saya mengupas buku
The Chic Codes yang bakal
berada di pasaran selewat-
lewatnyaApril depan.

“Saya juga akan
berkongsi tip dan panduan
mengenai kehidupan, cin-
ta, perniagaan dan ma-
cam-macam lagi selama
tiga hingga lima minit un-
tuk setiap episod.

“Selain itu, ada elemen
grafik suupaya penyampaian
lebih ceria dan menarik. Pe-
nonton jjuga dapat melihat
perangai unik saaayyyaaa yyyaaannnggg tttiii-
dak pernnah ditunjukkan de-
pan khaalayak selama ini,”
katanya.

BUAL BICARA
DI YOUTUBE

Saya peminat
setia program

bual bicara dalam
dan luar negara.
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yang selalu saya
layan adalah
Wanita Hari Ini,
Ellen DeGeneres
Show dan Oprah

Winfrey
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Neelofa TV yang dilan-
carkan pada hari ini turut
mengetengahkan beberapaaa
jemputan dalam episod sete-
rusnya.

“Akan ada tetamu jempu-
tan yang mengulas pelbagaiii
topikmenarik.

“Tujuan utama saluran
YouTube ini diwujudkan
adalah untuk mengembang-
kan jenama saya selain da-
pat melakukan perkara yang
saya suka iaitu pengacaraan
secara lebih bebas dan san-
tai,” katanya.


