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Informasi ini sangat penting bagi anda, jika anda serius ingin mendapat 
penghasilan yang lebih cepat melalui media Internet. Sebab sebagus apapun 
produk anda, sehebat apapun anda menulis, secantik apapun desain produk 
anda, orang tidak akan tahu jika tidak diberitahukan atau tidak disampaikan 
kelebihan produk anda itu KEPADA mereka sebagai calon konsumen anda. 
Oleh karenanya anda harus melakukan PROMOSI , PROMOSI dan PROMOSI. 
Khususkan waktu anda untuk memperkenalkan bisnis anda agar omzet yang 
berlipat segera tercapai sesuai harapan anda.  

Jika sampai saat ini anda belum menciptakan produk baik barang atau jasa 
apapun, anda dapat mengikuti program Reseller terlebih dahulu. Keuntungan 
nya, anda tidak perlu membuat website, membeli domain atau menyewa 
hosting. Jadi anda dapat memanfaatkan website yang sudah jadi, kita sebut 



dengan Website Refflika. Selanjutnya, anda akan diberikan alamat URL oleh 
pengelola situs dimana anda bergabung dimana alamat situs ini ketika dibuka 
oleh orang lain akan menuju ke alamat website refflika anda. Sehingga ketika 
ada orang lain mendaftar atau membeli produk melalui website refflika anda 
tadi, maka  otomastis anda akan mendapat komisi. Besarnya komisi sekitar 
30%-50%. Tergantung pengelola situs dimana anda bergabung. 

contohnya, jika anda mengikuti program afiiliate solusi-usaha.weebly.com.  
untuk mengaktifkan program ini, Silahkan isi data diri anda dengan nomor 
rekening Bank anda di halaman member dan juga cantumkan Nama Master 
anda (Master adalah orang yang meng-informasi-kan program ini kepada anda) 
pada kotak yang sudah tersedia. Jika tidak melaui Master, anda kosongkan saja 
kotaknya. 

 Masukan DATA dan NOMOR REKENING BANK ANDA pada kolom yang 
tersedia. Karena anda sudah tercatat menjadi affiliate solusi-
usaha.weebly.com,  maka ketika ada transaksi penjualan secara otomatis 
komisi 50% yang saya sebutkan, akan masuk ke rekening bank anda. Disamping 
itu anda akan mendapat pemberitahuan melalui SMS atau Email. 

Selanjutnya, mari kita teruskan bagaimana trik dan tips yang bisa 
melipatgandakan penghasilan anda dengan OPTIMASI PROMOSI dengan IKLAN 
GRATISAN yang tepat, cepat, efektif, dan terarah. 

 

 

TRIK 1 * ------------------------------------------------------------ 

1. Teknik Memasang Iklan Baris. 

Menurut penilaian Internet Advertising Indonesia, iklan baris atau iklan mini 
menduduki peringkat nomor satu dalam fungsinya untuk mempermudah 
promosi dan pemasaran produk anda melalui online. Ada yang berbayar ada 
yang gratis. Oleh karena itu anda harus manfaatkan dengan baik. 

Ketika pertama kali anda memasang sebuah iklan, maka iklan anda akan tampil 
pada urutan paling atas. Namun beberapa menit kemudian, ketika anda 



mengecek kembali iklan yang anda pasang, sudah berada pada urutan ke 3 
atau ke 4 (bayangkan hanya dalam hitungan menit).  Dan Ini menunjukan 
kepada kita bahwa media internet adalah media yang cukup bagus untuk 
berpromosi.  Jika tidak, mana mungkin orang bisa menyalip iklan anda dengan 
cepat? Lalu, bagaimana caranya agar iklan anda bisa tetap berada di urutan 
paling atas atau setidaknya berada di halaman pertama? agar orang bisa 
langsung melihat iklan anda ketika membuka halaman iklan?. Tenang…saya 
akan berikan trik nya. 

Begini… satu-satunya trik paling jitu adalah dengan memasang iklan secara 
berulang dan setiap hari. Rugi? Engga dong…kan gratis! Ini akan jauh lebih 
efektif daripada anda memasang iklan sebanyak 20 kali di beberapa situs iklan 
gratis, tetapi dalam satu waktu dan hanya seminggu sekali. 

Kenapa saya selalu mengatakan untuk bekerja secara online hanya cukup 
waktu 1-2 jam saja perhari? Apa yang harus anda kerjakan dalam waktu 1-2 
tsb? Nah, Karena sekarang anda sudah punya produk, maka kegiatan anda 
adalah promosi , promosi dan promosi. Waktu selebihnya bisa anda gunakan 
untuk membalas e-mail atau melayani pesanan atau facebookan hehe…  

Di bawah ini saya berikan contoh jadwal dalam bekerja online.  

WAKTU  JUMLAH IKLAN  KETERANGAN 

10.00  4 iklan  10 menit 
12.00                              4 iklan  10 menit 
14.00  4 iklan  10 menit 
16.00  4 iklan  10 menit 
18.00  4 iklan  10 menit 
20.00  4 iklan  10 menit 

JUMLAH  20 iklan/hari  60 menit 

   

Nah, cukup 60 menit bukan? Jadwal di atas tentu saja bisa anda rubah sendiri 
sesuai dengan waktu anda. Tetapi yang penting adalah tekun dan disiplin 
dalam melaksanakan jadwal yang telah anda buat. Dengan melaksanakan 
jadwal seperti diatas, anda telah bekerja secara efektif. Silahkan lihat hasilnya 



setelah beberapa hari kemudian. Anda tidak akan percaya jika nantinya 
rekening anda penuh dengan transferan uang.  

2. Teknik Meningkatkan Kualitas Iklan 

Apakah anda sering membaca iklan di televisi, di Koran atau majalah? Apakah 
dari sekian ribu iklan yang selama ini anda lihat dan ada baca itu  ada yang 
tertinggal di benak anda? Sekarang saya tanya anda, dan jawab dengan jujur. 
Pasta gigi apa yang sering istri anda beli? Rokok apa yang menjadi sponsor 
utama liga sepak bola Indonesia? atau, Apapun makanannya, minumannya 
………..? nah, saya yakin anda pasti sudah tahu jawabannya. Itulah hebatnya 
teknik iklan yang sudah bisa menancapkan brand-nya di otak anda. Oleh 
karena itu, buatlah iklan yang menarik dan bikin penasaran pembaca. Tetapi 
juga jangan terlalu muluk dan bombastis. Kadang yang “serba terlalu” juga bisa 
dapat cibiran. Buatlah iklan yang wajar dan jujur tetapi harus ditayangkan 
berulang-ulang.  

Untuk percobaan, anda bisa buat satu iklan, dan tayangkan iklan anda pada 
salah satu situs iklan. Bagaimana reaksi dari pengunjung online anda? Jika 
pengunjung yang melihat iklan anda sedikit,  berarti iklan anda kurang menarik 
dan tidak bikin penasaran orang yang membacanya. Buat lagi 2 atau 3 iklan 
dan tayangkan lagi. Lihat lagi hasilnya. Nah, dari iklan yang anda buat tadi, 
mana yang paling banyak menarik pengunjung? Pasti ada! Dan iklan itulah 
yang harus terus anda tayangkan.  

Berikut adalah kata-kata hypnotis yang biasa digunakan para pebisnis online 
dan berhasil menarik perhatian pembaca dalam membuat teks iklan : 

Rahasia, solusi, bagaimana anda, penemuan, raih, jitu, jaminan, 
terbukti, menghasilkan, cepat, uang, menambah, menguntungkan, 
sampingan, gaptek, pemula, termudah, penemuan, baru. 
 
Sebagai contoh : 
 
1. Inilah rahasia bagaimana mendapat uang sampingan dengan cara yang 

benar. Penasaran? klik http://solus-usaha.weebly.com/?id=usernameanda. 
2. Bisnis untuk pemula dan mengaku gaptek. Terbukti hasilkan uang 30 juta 

perbulan. Hub http://www.namawebsiteanda.com 



Anda bisa tiru teks iklan itu atau anda buat sendiri menurut kreasi anda sendiri 
dengan bantuan kata-kata hypnotis di atas. Yang paling penting isinya tidak 
berlebihan dan bermanfaat bagi pengunjung.  

Jika anda sudah paham dengan cara membuat iklan, sekarang bisa anda 
praktekan dengan memakai URL anda sendiri.  Alamat URL refflika website 
anda  adalah  http://solusi-usaha.weebly.com/?id=usernameanda. 

Di bawah ini adalah daftar situs tempat pasang iklan gratis. Semuanya 
mempunyai daftar kunjungan terbanyak. Silahkan buka website-nya satu 
persatu dan pasangkan iklan anda di sana. Manfaatkan trik yang sudah 
diajarkan di atas agar hasilnya maksimal. 

1. Iklanhouse.com   27. Carirumahdijual.com 53. Pasangiklanbaris.com 
2. Iklanbarispro.com  28. Tebetbarat.com  54. Deteksi.org 
3. Iklandunia.com   29. Iklanterpopuler.com  55. Cirebonayu.com 
4. Iklanbaliku.com   30. Indodirectory.net  56. Iklanbarisgratis.org 
5. Iklanplaza.com   31. Web-indonesia.com   57. Manasuka.com 
6. Dewa-bisnis.com  32. Promosiiklan.com  58. TB512.com 
7. Warung-pojok.com  33. Artikelmu.com  59. Weblogiklan.com 
8. 1iklanbaris.com   34. Iklangratis.co.uk  60. Iklan-global.com 
9. Iklandenpasar.com  35. Rumahtanahdijual.com 61. Iklanposkota.net 
10. Iklangratiskusuma.com  36. Mauiklangratis.com  62. Dunia-bisnis.com 
11. Iklanmarket.com  37. Iklan-baris.org  63. Jituiklan.com 
12. Dewa-informasi.com  38. Pasangiklanbaris.net 64. Iklangratis.info 
13. Pasangiklangratis.com  39. Iklanbarismu.com  65. Iklangratispro.com 
14. Iklanbarisgratis.net  40. Pasangiklangratis.org 66. Lokeriklan.com 
15. Pasangiklanbarisgratis.com 41. Iklanolinemu.com  67. Iklanbisnisku.com 
16. Iklantanpadaftar.com  42. Blogiklanbaris.com  68. Pasangiklanmu.com 
17. Muktiplaza.com   43. 1 st-iklan.com  69. Iklangratiskita.com 
18. Iklangratisonline.com  44. Iklanekstra.com  70. Pasangiklanku.com 
19. Pasang-iklangratis.com  45. Jingkrak.com  71. Jualrumahonline.com 
20. Suryaiklan.com   46. Pasang-iklan.com  72. Ajangiklangratis.com 

21. Pasangiklanbarisgratis.org 47. Iklanbariskusuma.com 73. Iklanbarisaceh.com 
22. Iklangratisindonesia.com 48. iklangra-tis.com  74. Sanglah.com 
23. Miss-jana.org   49. Iklanteks.com  75. Machineiklan.com 
24. Pasang-iklanbaris.com  50. Iklangratispasang.com 
25. Pasangiklanbarisgratis.net 51. Iklantelevisi.com 

INGAT, selain anda orang lain pun berebut pasang iklan disitu. Jadi lakukan 
secara rutin Agar iklan anda tampil terus di urutan pertama! (mumpung 
gratisan, he..). 



 


