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Abstrak
Dijaman sekarang mencari uang tidak harus dengan cara bekerja, dengan bermodalkan
smartphone kita bisa menghasilkan uang dengan cara menjadi penulis, membuat vlog di
yoetube, menjadi selegram di instagram dan masih banyak lagi. Di artikel ini akan
menjelaskan bagaimana cara mendapatkan dollar dengan aplikasi whaff.

Kata Kunci: android, aplikasi, tips and trik

Pendahuluan
Dengan aplikasi whaff teman-teman bisa menghasikan uang dengan cara mengikuti apa
yang ada didalam aplikasi whaff dan teman-teman juga bisa mendapatkan pulsa dengan
cara menukarkan dollar yang di kumpulkan.

Pembahasan
Unduh aplikasi whaff pada play store, buka aplikasi lalu login dengan akun facebook,
setelah login lalu masukan kode HG16794, setelah memasukan kode tersebut maka
kamu akan mendapatkan $0.300. Kumpulkan dollar dengan menginstal aplikasi atau
game yang ada di whaff maka kamu akan mendapatkan dollar.
Jika sudah terkumpul $11 atau lebih, kamu bisa menariknya ke PayPal. Banyak metode
pembayaran yang di dukung selain PayPal, seperti Google Play Gift Card, tukar pulsa
dan lain-lain.
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Penutup
Begitulah bagaimana cara mendapatkan dollar dengan aplikasi whaff, mungkin artikel
ini bisa bermanfaat buat temen-temen pembaca dan kurang lebihnya mohon maaf.
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