Cara Bisnis Online (Trik Ampuh Meng-Online kan Bisnis Anda,
Apapun Itu!)
syamsulalam.net /cara-bisnis-online/
Banyak yang mencari blog ini dengan keyword “Cara Bisnis Online” (salah satunya mungkin anda).
Oleh karenanya sekalian saja saya buatkan artikel super lengkap mengenai bagaimana cara yang bisa anda
lakukan untuk meng- online kan bisnis yang anda miliki…
Pertama, entah anda karyawan, mahasiswa, atau pebisnis lokal kecil, anda BISA meng- online kan bisnis
konvensional yang anda miliki untuk mendapatkan lebih banyak pengunjung, order, dan memperbesar kesempatan
anda untuk membesarkan bisnis yang anda miliki.
Dan kebanyakan upaya peng- online- an usaha bisnis anda ini bisa anda lakukan dengan gratis dengan bantuan
situs besar seperti Facebook, Blogger, maupun Multiply.

Cara Memulai Bisnis Online
Tak peduli anda pemula atau bukan dengan komputer dan internet, anda bisa membuat bisnis online anda.
Kenapa? Karena saya sudah buatkan tutorialnya lengkap di sini: http://www.syamsulalam.net/video- tutorial
Cara bisnis online untuk pemula maupun yang sudah veteran dan sering bikin website seperti saya sebenarnya
sama saja.
Pert ama, miliki produk atau apapun yang ingin anda tawarkan (niat anda baca post ini untuk meng- online- kan
bisnis anda, ‘kan? Jadi saya asumsikan anda sudah punya produk anda sendiri).
Produk anda bisa berupa apapun, baju korea, peralatan ternak lele, jasa pembuatan skripsi, mebel jepara, baju
muslim, batik madura, atau apapun.
Kedua, jadikan produk anda tersebut BISA dibeli secara online, melalui internet.
Yang agak teknis adalah yang langkah ke dua ini….
Anda perlu membuat online shop atau situs atau apapun untuk meletakkan produk anda sehingga bisa dibaca,
dilihat, dan dibeli oleh orang lain melalui internet.
Dan hei, tahukah anda bahwa di blog bisnis ini ada kursus online gratis dimana anda bisa belajar cara membuat
toko online?
Yups… Klik di sini: http://www.syamsulalam.net/ecourse/toko- online

Bisakah Saya Membuat Bisnis Online Gratis Tanpa Modal Sama Sekali?
Jawabannya BISA.
Tapi demi kebaikan anda, saya sarankan anda untuk tidak menggunakan cara gratisan ini karena meski anda
merasa lebih murah di awal, namun sebenarnya anda menghabiskan lebih banyak uang karena akan sangat
menghabiskan waktu anda.
Waktu yang sebenarnya bisa anda habiskan untuk melakukan promosi bagi situs anda sehingga mendapatkan
lebih banyak pengunjung malah jadi harus dihabiskan untuk memperbaiki situs anda, menambahkan gambar,
memperbaiki tampilan, dan lain- lain.
Belum lagi toko online gratisan tidak memiliki fitur sebagus atau secanggih toko online premium yang dibuat
dengan WordPress di hosting anda sendiri.
Dan tampilan toko online gratisan kurang bisa anda atur semau anda. Belum lagi nama
domain anda yang jadi harus ada embel- embel blogspot atau multiply- nya, menjadikan
toko online anda lebih sulit untuk dipercaya.

Coba bandingkan nama toko online ini:
ManetBoutique.com dengan ManetButique.Blogspot.com
KoleksiMuslim.com dengan KoleksiMuslim.Blogspot.com
BatikMadura.com dengan BatikMadura.Multiply.com
Ugh… selain panjang dan sulit diingat, juga tidak memberikan kesan keren. Sementara yang akhiran .Com terlihat
beberapa kali lipat lebih profesional.
Bagi anda yang tetap ngeyel, saya akan tetap berikan penjelasan tentang cara bisnis online shop (bisnis online
menggunakan toko online) dengan bantuan Facebook, Multiply, dan Blogspot — sebentar lagi di bawah ini.
Dan bagi anda yang merupakan pembaca cerdas saya yang tidak ngeyel, dan tahu bahwa berinvestasi di bisnis
anda adalah hal baik untuk diri sendiri, dan punya mindset yang bagus dengan tahu bahwa kerugian dalam bisnis
adalah hal yang biasa dan wajar…
Maka saya punya kursus online cara membuat toko online di WordPress gratis untuk anda »
http://www.syamsulalam.net/ecourse/video- tutorial (dan anda tidak harus melanjutkan membaca post ini).

Cara Bisnis Online di Facebook
Ada beberapa cara yang saya tahu dan biasa digunakan oleh orang lain untuk menjadikan Facebook sebagai
tempat untuk berbisnis online (entah itu untuk promosi atau sebagai toko online).

Cara Berbisnis Online di Facebook # 1 – Facebook FanPage
Yups, yang anda lakukan adalah anda membuat Facebook fanpage atas produk atau website atau jasa anda,
kemudian anda mempromosikannya entah itu di blog anda, di situs anda, menggunakan Facebook ads, mengajak
teman anda untuk LIKE, menyelenggarakan kontes (hanya yang LIKE yang boleh ikut), dan lain- lain.
Kemudian secara berkala anda update status di Fan Page anda yang intinya mengingatkan para fans anda bahwa
anda punya produk untuk mereka beli (plus jangan lupa bangun interaksi dengan mereka agar mereka tidak
bosan).
Untuk anda yang memiliki online shop baju, anda bisa update model terbaru dari baju anda yang baru saja anda
tambahkan di toko online ke Facebook page anda.
Sertakan juga harga dan cara untuk menghubungi sehingga jika ada yang tertarik dengan produk anda, mereka
bisa langsung pesan tanpa harus mengunjungi situs anda!

Cara # 2 Berbisnis Online di Facebook – Online Shop Apps
Meski Facebook page udah berubah wajah menjadi Timeline, anda tetap bisa bikin online
shop (toko online) langsung di halaman Facebook anda.
Saya belum ada tutorial tentang hal ini, tapi dari pencarian singkat di Google saya yakin
anda pasti bisa menemukan satu tutorial yang cocok untuk anda.
Salah satu apps yang mengijinkan kita bikin online shop di Facebook yang saya tahu
adalah dengan apps Fanpage Toolkit.
Anda bisa sign up free untuk satu toko online, dan apps ini support hingga 10 produk.
Proses pembayaran menggunakan kartu kredit.
Saya yakin ada alternatif lain yang lebih cocok untuk pasar Indonesia yang lebih suka membayar dengan transfer
antar rekening bank, tapi itu bakal saya bahas lain kali ketika saya ada waktu.

Cara Bisnis Online dengan Blogger
Jika anda suka menulis, ada cara untuk mendapatkan uang dari blog yang anda miliki.

Bukan model bisnis yang baik, sangat menghabiskan banyak waktu, tapi hal ini akan membuat anda belajar
banyak hal tentang cara mempromosikan situs anda.
Jika anda sudah punya produk sendiri, dan ingin menggunakan blogger sebagai tempat untuk membuat toko online
anda, atau menggunakannya sebagai sarana mempromosikan bisnis online anda, saya sudah buatkan post tutorial
untuk anda di sini: Cara Membuat Toko Online di Blogger
Tetap ingat bahwa ini bukan cara ideal, karena ada banyak batasannya.
Jauh lebih baik bagi anda untuk bikin toko online profesional di WordPress seperti yang sempat saya sebut di
permulaan post ini… (Ini link nya seandainya anda lupa: http://www.syamsulalam.net/ecourse/toko- online)

Kesimpulan Post Cara Bisnis Online Kita Kali ini…
Memulai bisnis online anda sendiri itu mudah.
Plus anda sekarang sudah paham gambaran tentang bagaimana cara bisnis online (meng- online- kan bisnis yang
anda punya) itu.
Dan yang baru saja saya jabarkan adalah cara bisnis online gratis, yang benar- benar tanpa modal besar, dan
yang anda perlukan untuk memilikinya hanyalah kemauan untuk membuatnya (plus domain dan hosting jika anda
ingin yang profesional).
Investasi yang sangat murah sekali untuk kesuksesan bisnis online anda, apapun itu.
Dan jika anda suka dengan post saya ini, ingat untuk komentar dan LIKE Facebook page saya.
Saya akan sangat menghargainya…
Pertanyaan apapun, tanyakan juga di kotak komentar di bawah ini. Saya membaca semua komentar yang ada.
Sekian dari saya, semoga sukses selalu menyertai anda!
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Tentang Penulis: Syamsul Alam
Saya adalah penulis report ini…
Sekaligus pemilik situs tutorial bisnis online gratis terbesar di Indonesia (serius, jika tidak sekarang ya nanti
di masa depan). Anda bisa belajar tutorial gratis dalam f ormat video tentang SEO, WordPress, Email
Marketing, Toko Online, dan banyak lagi di situs saya: http://www.syamsulalam.net/
Selain video, tutorial, dan report gratis yang saya bagi di SyamsulAlam.net, saya juga memiliki beberapa
produk premium yang saya yakin anda pasti akan sangat suka.
Beberapa produk saya antara lain:
Premium Membership — Keanggotaan premium di SyamsulAlam.net untuk akses SELURUH produk
premium saya yang ada sekarang dan yang akan ada nanti di masa depan. Membeli membership ini
sama artinya dengan membeli akses ke seluruh e-course saya.
SEO Linking Guide — E-Course yang membahas topik SEO, lebih spesif ik tentang cara membangun
link, strategi link building yang benar, aman, dan super duper ef ektif , dan sangat banyak lagi.
Ulimate On Page SEO — E-Course yang membahas topik SEO, secara khusus tentang on-page SEO
super duper sakti yang mengijinkan anda untuk dengan lebih mudah ranking lebih tinggi daripada
kompetitor anda yang membangun link sekalipun. E-course ini sudah termasuk dalam SEO Linking
Guide.
Link Building Manual — E-Course yang membahas topik SEO, secara khusus tentang panduan super
lengkap tentang cara membangun link massal dari beragam tipe link yang ada, sekaligus panduan
tentang cara meng-outsource proses link building anda ke pihak ketiga. E-course ini sudah termasuk
dalam SEO Linking Guide.
Dan banyak lagi yang masih draf t di hard disk saya, menunggu untuk saya launch.
Jika anda suka yang gratis-gratis dan alergi dengan yang bayar-bayar (hahaha…), saya punya banyak
tutorial gratis dan report gratis super duper keren di SyamsulAlam.net, jadi pastikan anda mampir dan jadi
subscriber mailing list f eedburner saya.
Terima kasih karena telah membaca report ini,
Salam senyum!
~Syamsul Alam — C.E.O Lusmo Digital.

