Jenis Bisnis Online, Pasti Menghasilkan Uang Dalam 7 Hari
atau Kurang!
syamsulalam.net /bisnis-online-pasti-menghasilkan-uang-7-hari/
Awalnya saya tidak ingin men- share hal ini pada umum, karena ingin saya khususkan pada subscriber SPECIAL
saya yang telah berlangganan blog saya (untuk menjadi subscriber silakan daftar dengan memasukkan email anda
di form yang ada di bagian atas halaman ini).
Tapi, saya akhirnya sengaja membagikan video yang satu ini untuk meyakinkan anda untuk berlangganan blog
update dari saya. Dengan berlangganan blog update dari saya, anda akan memperoleh tiga video yang
mengajarkan:
Jenis- jenis bisnis online yang dapat menghasilkan uang dalam tujuh hari atau kurang, dan bagaimana cara
memilih jenis yang paling tepat bagi anda.
Cara membuat situs untuk bisnis online anda sendiri, garansi pasti bisa, meskipun anda pemula dan baru
belajar cara bikin email kemarin.
Cara paling mudah membuat situs anda berada di halaman pertama Google dan mendapat banyak
pengunjung tanpa menghabiskan waktu mencari backlink, tanpa repot.
Plus update terbaru konten ekslusif dari saya langsung ke email anda! Saya tidak akan men- spam anda, bahkan
email dikirim oleh FeedBurner, jadi dijamin 100% bukan SPAM deh…
Okay, jadi apa saja sih jenis at au model bisnis online yang past i menghasilkan uang dalam 7 hari at au
kurang?
Apa model bisnis online yang sedang anda fokusi? Anda ingin menambahkan sesuatu? Bagikan di kotak
komentar!
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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.

