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Selamat! Anda telah memdownload Ebook 
yang penuh dengan informasi berharga 
tentang Bagaimana saya meraup Profit 

$1.000,- pertama. 
 
Anda mendapatkan hak untuk memberikan laporan ini kepada 
orang lain, atau menjadikannya sebagai bonus, selama TIDAK 
DIUBAH dari aslinya.  
 
 

ALL RIGHTS RESERVED 
Tidak ada bagian dari laporan ini yang boleh diperbanyak, disebarkan 
atau diproduksi ulang dengan cara apapun, termasuk tetapi tidak 
terbatas secara elektronik atau mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis. 
Dengan membaca laporan ini, berarti Anda sudah membaca, mengerti 
dan menyetujui semua pernyataan kami. 
 
 
 

DISCLAIMER AND/OR LEGAL NOTICE 
Laporan ini disusun dengan segala usaha dan data yang dibuat 
seakurat mungkin pada saat laporan ini ditulis. Semua contoh dalam 
laporan ini tidak dapat dianggap sebagai janji atau garansi untuk 
mendapatkan penghasilan. Potensi penghasilan sepenuhnya 
tergantung pada usaha pribadi masing-masing. Tingkat kesuksesan 
Anda dalam menerapkan materi laporan ini tergantung dari waktu yang 
Anda curahkan untuk menerapkannya. Kami tidak menggaransi 
kesuksesan dan tingkat kesuksesan karena faktor-faktor tersebut 
tergantung dari kemampuan dan upaya masing-masing individu.  
Hasil setiap individu berbeda-beda, dan seperti laporan atau cara lain 
yang memberikan informasi untuk menghasilkan uang, Anda dapat 
menghasilkan uang lebih banyak, lebih sedikit atau tidak sama sekali. 
Sukses dalam menerapkan laporan ini adalah hasil upaya yang 
konsisten dan tidak ada pernyataan garansi apapun tentang 
keberhasilan Anda. 
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Tentang Penulis 
 

 
 
Debby Dwipada 
 
Lahir di Jakarta pada tahun 1974 dan lulus dari sebuah Perguruan 
Tinggi di Jakarta, terakhir berkarier di bagian keuangan sebuah 
perusahaan swasta.  
 
Mulai belajar Internet Marketing kurang lebih setahun yang lalu, tetapi 
baru mulai benar-benar serius mendalaminya sejak bulan April 2009. 
Ini dilakukan setelah secara “iseng-iseng” berhasil mendapatkan cek 
pertama Clickbank sebesar US$ 277.01. Setelah itu penghasilannya 
terus meningkat dan  mencapai hampir $ 1,000 di bulan ke-dua. 
 
Sekarang penulis mendalami Bisnis Internet Marketing secara lebih 
serius dan akhirnya karena anjuran para mentor di IMFreedom dan 
beberapa rekan alumni, semua pengalaman belajar dan mengajar 
dituangkan dalam bentuk ebook ini. 
 
Bukan saja berhasil mendapatkan sales dari Clickbank, apa yang 
dibagikan oleh penulis dalam ebook ini juga sudah banyak membantu 
rekan-rekan sesama Internet Marketer yang namanya tercantum di 
dalam testimonial mendapatkan sales-sales pertama mereka dari 
Clickbank. 
 
Penulis merasa tertantang dan terpanggil untuk membagikan apa yang 
sudah dipelajarinya, agar semua yang berminat untuk mencapai Time 
And Financial Freedom dapat mencapainya melalui Bisnis Internet 
Marketing dimana Anda akan dapat cepat berhasil Tanpa Resiko! 
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STOP Browsing! Apa yang akan saya bagikan kepada Anda semua 
adalah informasi yang Anda telah cari-cari selama ini.  
 
Anda selalu bertanya…Bagaimana saya bisa menghasilkan Profit $ 
1,000 pertama saya dari internet?  Anda mungkin pernah merasakan 
manisnya Dollar dari Adsense atau media lainnya, tetapi belum pernah 
benar-benar “merasakan” manisnya Profit $ 1,000 pertama Anda. 
 
Jika Anda mau, teruskan baca apa yang akan saya bagikan ini. 
 
Formula Bisnis Clickbank adalah intisari dari apa yang sudah saya 
pelajari, praktekan, dan TERBUKTI menghasilkan $ 1,000 di bulan ke-
2 saya. 
 
Mengapa saya ingin membagikan rahasia ini? MENGAPA TIDAK? 
Tidak ada ruginya untuk saya, karena saya mencari uang dari 
Clickbank dan market internasional.  
 
Salah satu ”Obsesi” terbesar saya adalah membantu menemukan 
Internet Marketer Indonesia yang tidak ”jago kandang” dan berhasil 
menembus market internasional seperti para mentor saya di 
IMFreedom. Inilah adalah obsesi mereka yang menular kepada saya. 
 
Siapa yang tidak ”gemas” melihat banyaknya internet marketer dari 
Singapura dan Malaysia yang sukses menembus market internasional? 
Kita orang Indonesia sama sekali tidak kalah dengan mereka! 
 
Kalaupun ada sedikit kelemahan dalam berbahasa Inggris, ini dapat 
kita atasi dengan menyewa penulis profesional berbahasa Inggris yang 
harganya sangat terjangkau – kurang lebih seharga sebuah Frapuccino 
ukuran besar di Starbucks ☺. 
 
Saya akan membahas lebih lanjut mengapa banyak dari Anda yang 
”belum sukses” sebagai Internet Marketer Internasional dan apa yang 
harus Anda lakukan untuk menjadi seorang Intenet Marketer Sukses 
yang bisa menembus market dunia! 
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5 Alasan Utama Mengapa Belum Berhasil 
 

1. Tidak Punya ”Real Mentor” Yang Sukses 
 
Internet Marketing adalah sebuah Bisnis (saya tidak akan pernah 
bosan mengingatkan Anda hal ini ☺ ), bukan teori belaka dan bukan 
sekedar hobby saja.  
 
Jika Anda ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, belajarlah 
dari seorang pengusaha yang sudah sukses dalam usahanya!  
 
Jika Anda ingin menjadi seorang internet marketer yang sukses, 
belajarlah dari seorang ”Pelaku Bisnis” Internet Marketing yang 
sudah terbukti sukses – bukan dari seorang speaker atau seorang 
yang terkenal karena menulis ebook yang laku terjual atau punya forum 
yang ramai dikunjungi. 
 
Selidiki dulu ”calon” mentor Anda. Apakah yang bersangkutan memiliki 
penghasilan utama dari menjual ebook tentang internet marketing, 
keanggotaan internet marketing dan lain sebagainya ATAU  dari benar-
benar menjalankan “bisnis internet marketing”? 
 
Jika Anda mendapat mentor yang bukan pelaku bisnis internet 
marketing, Anda hanya akan menjadi affiliatenya saja. Anda mungkin 
akan dapat menghasilkan puluhan juta sebulan dari menjadi affiliate 
produknya, tetapi Anda tidak pernah akan ”berkembang”, apalagi 
menjadi internet marketer internasional. 
 
Anda tidak ingin hanya jadi ”jago kandang” kan? Market sebenarnya 
ada di market internasional! Ada 600 juta orang pengguna internet 
yang rutin melakukan pembelian online setiap bulan.  
 
Anda dapat menjadi bagian dari ini jika Anda tahu rahasianya, dan 
rahasianya ada di Formula Bisnis Clickbank 
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2. Tidak Menganggap IM sebuah Bisnis 

 
Banyak sekali diantara para internet marketer pemula yang ingin ”uang 
cepat”. Saya pribadi tidak pernah menganggap bisnis internet 
marketing adalah tempat yang cocok untuk mencari uang cepat. Saya 
lebih menganggap Bisnis Internet Marketing adalah tempat untuk 
mencari ”Uang Besar” ☺ 
 
Jika Anda membuka sebuah toko, atau sebuah pabrik, Anda akan 
memperlakukannya seperti sebuah ”bisnis” bukan? Dengan 
menganggap ini sebuah bisnis, Anda tidak akan keberatan 
menanamkan modal baik waktu, pikiran maupun finansial. 
 
Sebuah bisnis harus dijalankan secara profesional, konsisten dan 
penuh dengan komitmen. Lain halnya dengan hobby yang anda 
”jalankan” jika ”sedang mood” atau ”sedang ada waktu” saja. 
 
Jika Anda menjalankan ”Bisnis” Internet Marketing Anda selayaknya 
sebuah hobby – tidak konsisten, tidak profesional, Anda hanya 
membuang-buang waktu dan akan menjadi ”korban statistik”! Anda 
akan menjadi 97% dari mereka yang mencoba dan gagal. Keputusan 
ada di tangan Anda. 
 
Bisnis ”Internet Marketing” merupakan bisnis jangka panjang yang 
harus Anda bangun sejak awal, inilah mengapa para Internet Marketer 
dunia berhasil mendapatkan income begitu besar sampai jutaan dollar, 
karena mereka mengganggap ini adalah bisnis jangka panjang, bukan 
sekedar ”Kick And Run”.  
 
 

3. Tidak Fokus Pada Satu Sistem, Terus Coba-coba 
 
Salah satu penyebab kegagalan yang sering saya ketemukan adalah 
karena ”mata keranjang”. Melihat ini mau, melihat itu mau. Sistem ini 
koq kayaknya gampang, eh ada lagi yang lebih gampang dst dst dst.... 
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Fakta. Jika Anda ingin Sukses, FOKUS hanya kepada satu sistem 
yang sudah terbukti bisa dijalankan dari Indonesia dan oleh orang 
Indonesia! Titik! 
 
Banyaknya penawaran di internet terkadang membingungkan dan 
membuat kita ”lapar mata” dan mau mencoba semua sistem. 
 
Jika Anda tidak konsisten dan fokus kepada satu sistem yang sudah 
terbukti, kecil kemungkinan Anda akan cepat sukses. Itupun kalau 
Anda belum berhenti karena mati bosan terlebih dahulu ☺ 
 

4. Belajar Terus, No Action 
 
Apa yang terjadi bila Anda ingin belajar berenang dengan membaca 
puluhan buku ”Bagaimana Menjadi Juara Renang” sambil duduk di 
pinggir kolam dan tidak pernah terjun ke dalam air? Jangankan menjadi 
juara, bisa berenangpun mustahil. 
 
Nah...jika Anda ingin menjadi internet marketer yang sukses, JANGAN 
BELAJAR TERUS!! Anda harus ACTION! 
 
Bisnis Internet Marketing adalah suatu BISNIS! Anda harus terjun 
langsung dan mencobanya sendiri sehingga berhasil!  
 
Tidak pernah ada juara renang dan juara tenis yang berhasil hanya 
dengan membaca buku renang/tennis atau menonton video 
renang/tenis.  Mereka harus terjun ke dalam air dan bermain di 
lapangan tennis untuk memulai perjalanan mereka sebagai juara. 
 
Beranilah untuk segera memulai, dengarkanlah mereka yang telah 
berhasil dan memberi semangat kepada Anda. Kesuksesan dapat 
diraih dengan mudah apabila Anda segera memulainya. 
 
 

5. Berhenti Mencoba Terlalu Cepat 
 
Anda pasti sering mendengar kisah Colonel Sanders, pendiri dari 
Kentucky Fried Chicken bukan? Dia “menawarkan” resepnya 
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sebanyak….1008 kali, sampai baru ada yang mau bekerja sama 
dengannya. 
 
Hasilnya…? Sebuah perusahaan raksasa fast food internasional yang 
kita kenal sekarang. KFC! 
 
Bayangkan apa yang terjadi jika Colonel Sanders, yang waktu itu sudah 
berusia sangat lanjut, berhenti pada usahanya yang ke 500??  Dia tidak 
pernah akan menikmati sukses bukan? 
 
Jika Anda sudah belajar dari mentor yang sudah sukses, fokus kepada 
satu sistem yang sudah teruji dan konsisten melakukan bisnis internet 
marketing yang benar, pastikan Anda bekerja dengan ulet,konsisten, 
pantang menyerah dan tidak mudah menyerah. 
 
Saya tidak ”mensyaratkan” Anda mencoba suatu sistem sampai 1-2 
tahun sampai ada hasilnya. Mengapa..? 
 
Karena semua sudah ada bocorannya di  Formula Bisnis Clickbank. 
Buat apa Anda menghabiskan waktu berbulan-bulan dan 
menghamburkan uang puluhan juta rupiah untuk belajar dari Speaker 
Internasional (yang sering kali menamakan dirinya Guru Internet 
Marketing Internasional – yang tujuannya adalah mengadakan 
workshop dan pulang ke negaranya dengan mengantongi  ratusan juta 
rupiah - uang Anda semua ?) 
 
Jika memang Anda tipe yang “harus” belajar internet marketing dengan 
dibimbing secara personal, cari pusat pelatihan Internet Marketing yang 
sudah terbukti. 
 
IMFreedom (www.IMFreedom.com) adalah satu-satunya Workshop 
Internet Marketing yang saya tahu, yang benar-benar berkomitmen 
terhadap kesuksesan pesertanya dan saya mengalami sendiri bantuan 
yang diberikan oleh para mentor disana. 
 
Peserta workshop Internet Cash Machine yang diselenggarakan oleh 
IMFreedom dibatasi maksimal 15 orang. Ini dimaksudkan agar semua 
peserta mendapatkan perhatian penuh. Workshop ini dibawakan dalam 
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bahasa Indonesia dan oleh mentor Pelaku Bisnis Internet Marketer 
lokal yang sudah terbukti sukses. 
 
Satu hal yang saya suka adalah komitmen mereka yang secara 
konsisten mengadakan pertemuan mingguan sejak batch 1 sampai 
dengan batch ke 21 (September 2009) ini tanpa ”bolos” sekalipun. 
Salut kepada IMFreedom, saya tidak pernah akan mendapatkan hasil 
jika saya tidak belajar di IMFreedom.  
 
Banyak teman-teman alumni IMFreedom yang sudah menghasilkan 
puluhan juta rupiah di lokal maupun ribuan dollar dari Clickbank. 
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NO ACTION, NOTHING WILL HAPPEN 

WHEN YOU TAKE ACTION, MIRACLES HAPPEN 

Sebenarnya…untuk sukses di Bisnis Internet Marketing tidak sesulit 

yang Anda bayangkan sebelumnya. Anda hanya perlu menghindari  

kesalahan-kesalahan pemula yang saya sebutkan diatas. 

 

Dengan tahu pasti apa yang harus dilakukan dan bagaimana 

melakukannya, Anda PASTI SUKSES! 
 

Nah.. kalau tadi saya membahas apa yang harus dihindari, sekarang 

kita akan bahas..APA YANG HARUS ANDA KETAHUI DAN 
LAKUKAN untuk bisa cepat Sukses di Bisnis ini.  

 

Siap....?   Ok, kita mulai. Seperti saya sebutkan diatas, Anda hanya 

perlu mengetahui beberapa ”rahasia kecil”. Saya sebut rahasia kecil 

karena ini bukanlah sesuatu yang sangat mustahil dilakukan atau suatu 

ilmu khusus yang hanya bisa dipraktekan orang-orang terpilih. 

 

Manusia biasa dan terbatas seperti saya saja bisa Sukses, apalagi 

orang-orang seperti Anda! Percayailah ini! 

 

Bagi mereka yang masih memiliki full time job, 6 langkah ini masih 

tetap Anda dapat lakukan. Yang Anda perlukan hanyalah disiplin waktu 

yang lebih serius daripada Anda yang tidak bekerja Full Time. Anda 
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harus menginvestasikan waktu minimal  3-4 jam per hari pada awalnya. 

Jika sudah berjalan, 2 jam sehari sudah cukup.   

RAHASIA 1. Cari Market Yang “Hot” dan Profitable 

 

Jika Anda menjadi partner Clickbank sebagai affiliate, Anda tidak perlu 

lagi repot-repot melakukan riset market. Para pemilik produk dan  

statistik yang membantu Anda dalam hal ini. Jika ada suatu ”Market” 

yang menguntungkan, kemungkinan besar sudah ada yang membuat 

produknya. Sebaliknya, jika Anda memiliki suatu ide, dan ternyata 

solusi dari  ide tersebut tidak ditawarkan di Clickbank, kemungkinan 

besar tidak ada marketnya di dunia online. 

 

Saya yakin tidak ada market di dunia online yang membahas 

bagaimana  menyembuhkan Diare. Mengapa? Karena, jika seseorang 

terserang diare, dia tidak akan mencari jawabannya di internet! Dia 

akan pergi ke toko obat atau bahkan ke dokter. 

 

Di lain pihak, market tentang bagaimana menyembuhkan jerawat 

sangat besar di internet! Mengapa? Karena jerawat adalah sesuatu 

yang menyebalkan, harus dicari jalan keluarnya secepat mungkin, 

namun biasanya penderita jerawat sudah mencoba berbagai macam 

perawatan dan obat-obatan, namun gagal. Alternatifnya....? Cari di 

internet!. 
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Hot Market yang saya maksud adalah: 
Wealth, Health, Self Improvement, Sports, Financial, dan 

Entertainment. 

 

Tetapi…jika Anda berbisnis dengan Clickbank, mereka sudah 

mengerjakan PR Anda! Clickbank sudah mengindentifikasi 9 Market 

yang Hot dan Menguntungkan, yaitu market:  

 

 Business to Business  

 Health & Fitness  

 Home & Family  

 Computing & Internet  

 Money & Employment  

 Marketing & Ads  

 Fun & Entertainment  

 Sports & Recreation  

 Society & Culture  

 

Jika ide Anda ditawarkan dalam bentuk produk digital di dalam kategori 

ini, artinya sudah hampir pasti marketnya hot dan menguntungkan. Cari 

saja produk yang ada di kategori ”Hot Market” ini. 
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RAHASIA 2.  Cari Produk Affiliate Di Market Ini 

 

Anda tidak perlu lagi bersusah payah memikirkan produk apa yang 

Anda akan promosikan. Tinggal masuk ke Marketplace dan pilih salah 

satu produk yang memenuhi ”kriteria” sesuai tingkat kompetensi Anda 

di dunia Internet Marketing. 

 

Jika Anda seorang pemula saya sarankan Anda tidak memilih Produk 

Informasi Digital dengan topik Money Making atau Weight Loss. 

Mengapa? Ke dua market ini sangat diminati oleh para internet 

marketer yang sangat berpengalaman. Sangat sulit bagi seorang 

pemula untuk bersaing dengan mereka. 

 

Jika Anda sebagai seorang pemula masuk ke market Weight Loss dan 

Money Making, Anda seperti seorang pengendara mobil pemula yang 

diminta untuk balapan di arena Formula 1. Anda mungkin bisa 

mengemudi, tetapi Anda pasti tidak akan menang, malah mungkin akan 

mengalami kecelakaan jika memaksakan diri. 

 

Jika Anda sudah lebih berpengalaman, boleh mencoba kedua market 

tersebut. Ingat, tujuan Anda menjalankan Bisnis Internet Marketing 

adalah untuk menghasilkan PROFIT....., bukan sekedar menghasilkan 

uang. Percuma saja Anda bisa ”menghasilkan” uang dari internet, tetapi 

tidak mendapat Profit! 
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Banyak sekali internet marketer pemula ”terbuai” oleh janji-janji surga 

yang ditawarkan oleh berbagai Sales Page maupun penawaran-

penawaran di internet yang menjanjikan bisa menghasilkan uang. 

 

Saya lebih fokus dalam membagikan pengalaman saya mendapat 

PROFIT, bukan bagaimana saya mendapatkan uang dari internet. 

 

Salah satu kriteria yang paling penting adalah besarnya $ per sale yang 

harus Anda pilih. Pastikan Anda memilih produk yang $ per sale-nya 

sekitar $ 30.  Untuk kriteria lebih lanjut, Anda dapat menemukan 

rahasianya di http://www.FormulaBisnisClickbank.com 

 

 

RAHASIA 3. Pelajari Produk Yang Anda Tawarkan 

 

Ingat! Internet Marketing adalah sebuah BISNIS! Anda harus 

menguasai apa yang Anda tawarkan. Anda harus bisa meyakinkan 

calon pembeli agar membeli dari Anda. Untuk mencapai hal ini, Anda 

harus tahu benefit-benefit apa yang akan didapat oleh pembeli jika 

membeli produk ini, terutama membeli dari Anda. 

 

Ya…, tetapi bagaimana caranya? Mudah sekali koq, jangan kuatir. Jika 

Anda membaca Sales Page produknya berulang kali (meskipun bahasa 

inggris Anda pas-pasan seperti saya) Anda pasti bisa mengerti tentang 

produk ini dan apa benefit-benefitnya. 
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Jika masih belum mengerti juga, carilah di Uncle Google, semua 

informasi ada disana. 

 

 

Anda HARUS mengerti sedikit banyak tentang  produk 

yang Anda jual! 

 
Pembeli akan lebih senang membeli sesuatu dari seseorang yang 

dianggap ahlinya dalam bidang apapun. Ada beberapa cara untuk 

”terlihat” sebagai seorang expert. Saya akan membahasnya di langkah 

berikutnya. 

 

Anda hanya memiliki 5 detik pertama untuk meyakinkan pengunjung 

Landing Page Anda. Jika dalam 5 detik pertama mereka tidak tertarik, 

Anda akan kehilangan pembeli. 

 

Tehnik bagaimana membuat Landing Page yang menarik dengan cara 

yang sangat sederhana dan mudah, akan saya beberkan di dalam 

ebook saya Formula Bisnis Clickbank. 
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RAHASIA 4. Bangun Kerajaan Bisnis Online Anda 

 

Bisnis online adalah satu-satunya bisnis yang memungkinkan Anda 

memiliki ribuan pelanggan dalam waktu yang relatif singkat. 

Dahsyatnya... pelanggan-pelanggan Anda tidak terbatas letak 

geografisnya.  

Saya, orang Indonesia, bisa menjual produk informasi digital buatan 

orang Inggris ke orang Amerika, Australia dan bahkan orang Inggris 

sendiri! Asyik bukan...? Ingat cerita diatas... tentang kemampuan 

bahasa Inggris saya yang pas-pasan? Ya Debby, bagaimana caranya? 

Nah inilah yang akan saya bagikan di dalam Formula Bisnis 
Clickbank. Ebook ini adalah ”contekan” dari semua yang saya lakukan 

untuk mendapatkan $ 1,000 pertama saya di bulan ke-2. 
 

Salah satu rahasianya adalah dengan mengumpulkan nama calon 

pembeli di Landing Page saya. Membuat Landing Page sangat mudah, 

Anda hanya perlu bisa mengetik, ”cut and paste”! Ini sudah cukup! 

 

Lengkapi Landing Page Anda dengan sebuah opt-in box (tempat 

mengumpulkan nama dan alamat email calon pelanggan). Pengunjung 

tidak selalu akan membeli pada kunjungan pertama. Oleh karena inilah, 

Anda perlu nama dan alamat email mereka untuk melakukan follow up, 

dan memastikan mereka membeli lewat Anda. 
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Bayangkan apa yang Anda dapat lakukan dengan 5,000 atau 10,000 

nama orang yang ingin memukul bola golf lebih lurus DARI SELURUH 

DUNIA dengan suka rela memberikan namanya kepada Anda?   

 

Benar! Anda dapat menawarkan beberapa produk tentang golf   lainnya 

kepada ribuan orang ini. Dan... anggap saja 10% atau 500 orang 

membeli lewat Anda. Anda akan mendapatkan Profit 500 x $30 = $ 

15,000 hanya dengan mempromosikan 1 produk orang lain..!! 
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RAHASIA 5. Follow Up 

 

Apakah Anda ingin mendapatkan $ 15,000 hanya mempromosikan 1 

produk yang bukan milik Anda sendiri? Tanpa susah payah membuat 

produknya sendiri? Ok... Rahasianya...Follow Up dengan 

menggunakan tehnik Email Marketing. 

 

Anda dapat mengirimkan 1 email yang berisikan penawaran kepada 

ribuan orang yang namanya ada di daftar nama Anda...LANGSUNG! 

Tanpa harus mengirimi mereka email satu persatu. 

 

Caranya...? Internet Marketer profesional menggunakan suatu layanan 

yang disebut Auto Responder. Dengan menggunakan auto responder 

yang profesional (bukan yang gratisan atau yang asal-asalan), Anda 

akan dapat menikmati profit dengan sangat mudah. 

 

Anda dapat menggunakan Auto Responder seperti GetResponse untuk 

mengirimkan email informasi/penawaran kepada ribuan nama yang ada 

di list Anda, hanya dengan 1 klik. 
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RAHASIA 6. ACTION..! 

 

Setelah Anda mengetahui semua yang Anda harus lakukan diatas, 

tinggal.....Action!  Benar! Inilah yang membedakan internet marketer 

sukses dan internet marketer ”musiman” yang tak pernah berhasil.  

 

Internet Marketer yang sukses selalu menganggap Internet Marketing 

sebagai suatu BISNIS! Dan...Bisnis adalah Action...bukan sekedar teori 

belaka atau menunggu keajaiban terjadi kepada Anda ☺. Dan ini 

adalah bisnis jangka panjang seperti bisnis-bisnis yang lainnya. 

 

”Action” yang Anda harus lakukan adalah keluar ke dunia nyata dan 

melakukan promosi. Promosikan affiliate link Anda secara online, 

sehingga jika ada penjualan, Anda mendapat komisi.  

 

Promosi dapat dilakukan secara berbayar dan gratis. Saya akan 

mengupas tuntas beberapa tehnik Traffic Gratis yang sudah terbukti 

berhasil mendatangkan profit untuk diri saya dan teman-teman lain di 

Formula Bisnis Clickbank. 
 

Cara paling cepat untuk mendatangkan pembeli ke situs Anda adalah 

dengan menggunakan Traffic Berbayar seperti Google Adwords.  

 

Jika Anda memasang iklan dengan baik dan benar seperti yang saya 

contohkan di dalam Formula Bisnis Clickbank, Anda pasti akan 

mendapat profit dalam sekejap. Banyak sekali internet marketer pemula 
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yang ”terjebak” dengan Adwords. Mereka menghamburkan banyak 

uang dan tidak menghasilkan cukup komisi untuk menutupi biaya yang 

dikeluarkan dikarenakan kesalahan pemilihan keyword. 

 

Ingat...!  Penghasilan utama Google adalah dari Adwords. Mereka ingin 

menjadi mesin pencari yang terbaik dan paling relevan. Jika iklan Anda 

tidak relevan dan keywords nya ”ngaco”, iklan Anda akan ”ditendang” 

oleh Google. Bagaimana cara Google menendang Anda? Dengan 

menaikan harga bid keyword-keyword yang Anda pasang sampai Anda 

tidak mampu untuk menaikan lagi. 

 

Di luar negeri seorang Google Adwords Professionals mengenakan 

biaya sangat mahal untuk memberikan Anda masukan atau 

”membuatkan” iklan Anda. Berita baiknya, saya tidak akan 

mengenakan Anda biaya apapun!   

 

Tehnik-tehnik bagaimana memasang iklan dan memilih keywords yang 

”baik” akan saya bahas di Formula Bisnis Clickbank 
 

Selain menggunakan tehnik Traffic Berbayar seperti Google Adwords, 

saya akan membagikan pengalaman pribadi saya menghasilkan profit 

dari Clickbank dengan menggunakan Traffic Gratis.  

 

Berita baiknya..., Anda tidak perlu berbahasa Inggris seperti seorang 

native speaker atau lulusan luar negeri untuk bisa mendapatkan benefit 

dari tehnik Traffic Gratis ini. 
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Articles Marketing 
 

Salah satu tehnik Traffic yang paling efektif adalah dengan 

membuat ATAU membeli sebuah artikel yang mengandung keyword 

tertentu  

 

Articles marketing adalah cara paling “murah” untuk berpromosi 

karena tidak ada biaya sama sekali untuk Anda memposting artikel 

yang Anda tulis dan berpromosi. 

 

Artikel Anda akan selamanya berada di situs-situs yang disukai oleh 

Google. Jika ditulis dengan baik dan benar, artikel  akan 

mendatangkan pengunjung secara terus menerus dan selama 

lamanya!! Makin banyak Pengunjung berarti.....makin banyak 

SALES! 
 

Untuk Artikel silahkan daftar diri Anda ke www.EzineArticles.com 

atau www.GoArticles.com . Ezine ”dianggap” lebih baik karena 

benar-benar di review oleh seorang ahli bahasa Inggris sehingga 

mutunya lebih terjamin. 

 

Bagi mereka yang tidak mau, tidak bisa atau tidak sempat menulis 

artikel 300 kata, silahkan mencari jasa para ghostwriter atau 

professional writer dengan biaya $ 4-8 per artikel.  
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Ada beberapa tehnik lain yang akan saya beberkan di Formula Bisnis 
Clickbank, sehingga Anda pasti akan dapat mengikuti dan 

mempraktekannya segera. 

 

 
 

Teman-teman alumni di IMFreedom sudah banyak yang berhasil 
meraup dollar dari Clickbank melalui tehnik Traffic Gratis seperti 

EzineArticles. Yang lebih ”seru” lagi, beberapa diantara mereka malah 

tidak pernah menulisnya sendiri, melainkan menggunakan jasa penulis 

profesional. 

 

KLIK DISINI UNTUK SUKSES! 


