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Cara memulai bisnis online seharusnya mudah. Dengan asumsi bahwa anda sudah memiliki produk atau
penawaran.

Elemen dari bisnis online itu sebenarnya hanya tiga.

Seperti yang selalu saya bilang, yaitu (1) produk, (2) sistem pembayaran dan delivery, dan (3) pengunjung.

Tiga Elemen untuk Memulai Bisnis Online Anda Segera

Jika anda baru terjun di bisnis online dan ingin segera memulai bisnis online anda secepatnya, segera penuhi
ketiga elemen bisnis tersebut untuk segera mendapatkan hasil.

Elemen #1: Produk atau Penawaran

Jika anda belum memiliki produk, mulai cari produk atau apapun yang bisa anda tawarkan sebagai value anda
(misal jasa anda).

Ingat, alasan orang memberi anda uang adalah karena anda punya sesuatu untuk diberikan pada pembeli anda
(produk dan jasa anda).

Jika anda sudah punya produk, kini anda perlu tempat dimana orang bisa melihat produk anda, melihat harga,
melihat spesifikasi produk yang anda jual, dan membeli produk yang anda jual.

Elemen #2: Konversi (Situs atau Apapun yang Menjadikan Orang Bisa Beli)

Sekarang ketika anda sudah punya produk (apapun produk anda) untuk dijual, kini anda
butuh tempat untuk meletakkan produk anda di internet, dan menjadikannya bisa dilihat dan
diakses orang lain.

Anda butuh toko online atau situs…

Jika anda ingin segera membuat toko online anda secepatnya, tutorial video cara
membuat toko online gratis ini akan segera membimbing anda untuk membuat toko online
pertama anda dalam 24 jam.

Namun sebelumnya ingat bahwa toko online — seperti layaknya toko normal — butuh
tempat dan nama. ‘Tempat’ adalah host ing  atau server dan ‘nama’ adalah domain,
alamat yang diketik di bagian atas web browser anda agar orang bisa mengunjungi situs
anda melalui web browser mereka.

Di halaman video tutorial, anda bisa pelajari langkah cara menyewa hosting dan membeli
domain.

Atau, jika karena suatu alasan anda tidak butuh toko online karena anda tidak menjual
barang fisik. Anda tetap butuh situs profesional untuk mengenalkan bisnis anda atau jasa
anda pada banyak orang melalui internet.

Jika itu masalah anda, anda bisa lihat video ini untuk membuat situs profesional kurang dari 1 jam.

Tutorial yang membahas lebih mendalam proses pembuatan situs menggunakan WordPress, dapat dilihat di
playlist Tutorial WordPress Pemula Gratis saya » http://www.youtube.com/user/syamsulalamnet

Okay… jika anda sudah selesai dengan semua materi video anda, anda sudah menguasai cara pembuatan toko
online dan situs.

Perlu anda ingat bahwa penampilan dari situs anda akan menjadikan bisnis online anda lebih sukses atau bahkan
menghancurkannya. Pengunjung anda akan pergi jika situs anda terlihat terlalu tidak profesional — jadi pastikan
anda mengerti bagian ini sepenuhnya.
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Ketika situs anda tak mampu membuat pengunjung anda membeli dari anda, maka tak ada artinya pengunjung
sebanyak apapun yang datang ke situs atau toko online anda.

Elemen #3: Pengunjung (yang Banyak)

Jika anda sudah mempelajari semuanya tentang pembuatan situs, kini anda sudah lebih mahir dan canggih
dibanding 90% pebisnis lokal di luar sana.

Yang anda perlukan kini adalah membawa pengunjung ke situs anda.

Anda bisa melakukan ini dengan berbagai cara. Salah satu cara yang populer adalah dengan
menggunakan mesin pencari untuk membawa pengunjung ke situs anda.

Jika anda mengikuti video tutorial bisnis online di atas, jangan khawatir karena secara otomatis dalam
beberapa hari Google (dan teman- temannya) akan meng- index situs anda (memasukkan nya ke
dalam hasil pencarian), sehingga situs anda akan tampil ketika anda memasukkan nama situs anda.

Hal ini membantu orang lain yang ingin mencari anda atau bisnis anda untuk menemukan anda.

Okay, ini sudah cukup bagus untuk sebagian besar orang. Tapi bagaimana jika anda ingin pengunjung yang lebih
banyak untuk situs anda?

Adakah cara lain untuk mendapatkan trafik?

Tentu ada.

Cara pertama yang paling mudah dan populer adalah dengan berkomentar di blog atau situs orang lain
(forum). Tinggalkan nama anda, email anda, dan URL dari situs anda (contoh: http://www.syamsulalam.net) dan
mulai berkomentar.

Untuk forum, letakkan URL dari situs anda di signature dan mulailah berkontribusi (yang tulus).

Jika komentar anda cukup menarik, orang tak akan segan meng-klik nama anda dan mereka akan mampir di situs,
toko online, atau blog anda.

Dan yang tengah anda baca ini adalah cara memulai bisnis online anda untuk mencapai kesuksesan secepatnya.

Masih ingin lebih banyak pengunjung?

Tahukah anda bahwa anda bisa membuat  Facebook Fan Page dimana orang lain bisa menjadi fan (penggemar)
dari situs anda?

Yups! Dan hanya perlu kurang dari 5 menit untuk melakukan itu semua.

Pergi saja ke http://facebook.com/ » login (atau daftar) » kemudian pergi ke
http://www.facebook.com/pages/create.php untuk membuat fan page anda.

Pilih “Brand or Products” (Merek atau Produk), pilih “Website” dalam kategori, masukkan nama situs anda, klik
kotak putih kecil di sebelah “I agree to Facebook Pages Terms”, dan klik tombol biru “Get Started”.

Dan voilà! Anda baru saja membuat fan page anda!

Kini tinggal masalah menambahkan deskripsi, gambar, dan lain- lain yang anda perlukan untuk membuat fan page
anda tampil menarik.

Ajak teman- teman anda untuk me-LIKE Facebook page baru anda. Update fan page anda setiap kali anda punya
hal baru untuk dibagikan. Dan para ‘fans’ anda akan mendapatkan update tersebut di news feed mereka, sehingga
mereka bisa melihat produk yang anda jual atau mungkin mampir ke situs anda.

Hm… sangat nice bukan, kini anda sudah lebih baik daripada sebagian besar pemasar online di luar sana.

Jika anda masih haus akan pengunjung, bagaimana dengan membuat  YouTube channel
anda sendiri, atau halaman Twit ter untuk situs anda.

Anda tahu orang melihat video lucu setiap hari, membutuhkan tutorial mengenai sesuatu
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setiap hari, bercengkrama di Twitter setiap hari, jadi kenapa tidak membuat video dan
halaman Twitter anda sendiri dan membuat diri anda atau jasa anda dikenal?

Anda bisa lihat video saya — tidak dalam artian apapun profesional, tapi hei… orang
meng-email saya hampir setiap hari tanya ini itu hanya karena saya dipandang lebih tahu
dari mereka (berkat video).

Untuk mulai cukup mudah, dan anda bisa mulai dengan fasilitas rekaman dari smart phone anda. Anda punya
BlackBerry? iPhone? iPad? Android? Jika iya maka anda bisa membuat video anda sendiri tentang produk anda,
diri anda, atau jasa anda.

Ingin membuat video tutorial seperti yang saya lakukan? Atau ingin merekam yang ada di layar monitor anda?

Software gratis seperti Screencast-O-Matic atau Camtasia Studio free trial (gratis 30 hari) akan membantu anda
melakukan itu dengan sangat cepat dan mudah.

Dan dengan memiliki video anda sendiri, anda sudah menjadi jauh- jauh- jauh lebih baik dibanding sebagian besar
pemasar online di Indonesia.

Kesimpulannya?

*Blog ini relatif baru dan tanpa iklan, tapi saya yakin saya menghasilkan lebih banyak uang dibanding 90% blogger di luar
sana. Rahasianya adalah saya punya produk, punya situs dimana mereka bisa beli produk saya, dan punya pengunjung
— seperti misalnya anda. Menarik bukan?

Kini, ketika orang lain atau pesaing anda mengetikkan nama anda di Google, mereka akan terheran-heran, takjub,
bahkan kagum ketika melihat nama anda dan bisnis anda muncul di mana-mana — menjadikan mereka terlihat
tidak berarti.

Ketika orang mencari produk anda di Google, YouTube, Twitter, Facebook, ada kemungkinan mereka melihat situs
anda, mengunjunginya, dan membeli dari anda.

Masuk akal, tidak membuat anda kaya mendadak, tapi cukup untuk menghidupi anda — dan anda bisa terus
berkembang menjadikan bisnis online anda lebih besar dari yang ada sekarang.

Dan yang baru saja anda baca ini adalah cara memulai bisnis online anda secepatnya. Jika anda ingin belajar
lebih banyak, video tutorial bisnis online yang ada di situs ini bisa anda akses gratis kapan saja anda mau. Klik di
sini » http://www.syamsulalam.net/video- tutorial

Ingat untuk masukkan email anda di kotak form di bawah untuk mendapatkan update terbaru dari saya dan
mendapat tips super powerful mengenai cara mendapatkan lebih banyak pengunjung dan pembeli untuk bisnis
online anda.

Saya doakan sukses besar bagi anda!

http://www.screencast-o-matic.com/
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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 t inggi 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.
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