
TRIK 3 # ------------------------------------------------------ 

Promosi Lewat FACEBOOK  

Aha!, Sepertinya yang ini sangat menarik buat anda, karena pasti media 
ini sudah tidak asing lagi dengan kegiatan anda sekarang.  Rasanya 
seperti ada yang hilang  kalau sehari saja ga’ update status dan kirim 
komentar di facebook, ya? Rasanya gaptek banget deh, kalau sampai saat 
ini belum punya akun facebook. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa media ini adalah sebuah media yang sangat 
favorit yang diperkirakan beranggotakan 10-12 juta orang. mulai usia 
anak, dewasa dan orang tua.  

Nah, dengan anggota sebanyak itu, berarti pangsa pasar yang sangat 
bagus buat bisnis kita bukan?. kenapa kita tidak manfaatkan untuk 
promosi bisnis kita dengan gratis? Dengan sedikit kreatifitas, kita dapat 
memanfaatkan menu event atau acara yang ada di pinggir halaman 
beranda. Isinya tentu saja yang bertema bagaimana cara menjalankan 
bisnis sampingan di internet.  

Yo, kita mulai. Untuk membuat acara, buka akun FB dan klik event, lalu 
klik tombol Create an event. Perhatikan gambar di bawah ini : 

 



 

Sekarang anda siap memberi judul, deskripsi, tanggal dan tempat acara. 

Perhatikan lagi gambar di bawah ini : 

 

Berikut keterangannya : 

1. Add event photo : masukan gambar/foto supaya tampilanya lebih menarik. 
2. When and Time : boleh diisi bebas, kapan dan waktunya. 
3. What are you planning (judul acara) Misalnya anda isi = Bagaimana cara 

mengobati  kanker dengan obat alami. 

4. More info :  bisa anda isi seperti ini ….. 
“halo temen-temen, saya punya info bagus nih, bagaimana seorang ibu rumah 
tangga bisa sembuh total melawan kanker payudaranya hanya dengan daun 
sirsak. Eh, sekarang malah dia dapat uang banyak dengan menyebarkan 
informasi ini kepada teman-temannya. Kalau mau tau lebih lanjut ayo lihat di 
http://solusi-usaha.weebly.com/?id=usernameanda. 

Catatan : 

Anda bisa bebas menuliskan judul dan isi info sesuai dengan kreatifitas 
anda sendiri. Buatlah info semenarik mungkin sehingga teman anda 
merasa penasaran untuk membacanya.  



selanjutnya , pilih menu dan klik select guests. Ini adalah menu untuk 
memilih teman yang akan anda undang. Setelah anda klik select guests 
akan tampak gambar teman-teman anda. Silahkan anda conteng teman 
anda yang akan diundang ke alamat web anda, lalu klik save and close . 
lalu, klik save event. Lihat tanda panah pada gambar di bawah ini : 

 

Setelah beberapa saat, pastikan beberapa anggota yang anda undang. 
Kemudian, pilih dan klik “sent guest a massage” seperti gambar ini : 

 



Pastikan kolom peserta tertulis “All” dan untuk subject, ada bisa isi 
misalnya : menjadi jutawan dari obat kanker, yang penting bikinlah 
kata-kata yang bikin penasaran orang untuk membaca atau nge-klik 
alamat URL anda. Sementara untuk isi massage tinggal copy-paste dari 
deskripsi yang telah anda buat tadi.  Selanjutnya klik “send” dan selesai 
sudah tugas anda, karena pesan sudah terkirim ke teman-teman anda di 
facebook. 

Terus pantau, kalau perlu setelah 1 hari, hubungi mereka dan tanyakan 
pendapat mereka tentang isi iklan yang dibacanya. 

 

 

 

SELAMAT BERPROMOSI – SEMOGA SUKSES ! 

 

 


