Download ebook cafebisnis Gratis,
“Menyulap Blog Menjadi MESIN UANG OTOMATIS”
assalamu’alaikum Wr. Wb
bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Pastinya baik kan.. ok, saya kira
gak usah dipanjangin dan dilebarin pembahasan kita, ntar jadinya luas lagi
..he..he..he. Langsung saja ke topik inti kita kali ini, yaitu:
Download ebook “Menyulap Blog Menjadi MESIN UANG OTOMATIS”
Sebelum ke cara n triknya, kita kenalan dulu yuk ama blog. Pastinya tementemen udah tau kan apa itu blog n bagaimana cara membuatnya. Ya, blog itu ya
website punya kita sendiri, buatnya bisa di blogger.com, wordpress.com,
blogsome.com, blogdetik.com de el.el. contoh url blog:
http://gontornation.blogspot.com/ , http://ansyaduna.wordpress.com/ ,
http://ansyaduna.blogdetik.com/ , http://imtaq.com/ (yang terakhir ini udah
mandiri). Mandiri disini maksudnya sudah tidak mengguunakan penyedia blog
gratisan dan domain gratisan, tapi sudah menyewa hosting dan domain yang bagus.
Ok, setelah mengetahui secara singkat apa itu blog, kita melangkah ke jalan
selanjutnya. Jalan selanjutnya yaitu menguangkan blog kita. Gimana caranya?
Ebook “Menyulap Blog Menjadi MESIN UANG OTOMATIS” insyaallah dapat menjadi
panduan pertama dalam pengembangan blog kita.
Apa aja sih isi ebooknya?
Ebook ini berisi penjelasan secara jelas dan terperinci tentang apa itu blog dan
bisnis online. Dilanjutkan dengan sebuah kasus, mengapa seseorang mau membayar
orang yang menulis di blog. Dibahas pula tentang riset/ meneliti kata kunci,
panduan membeli domain dan hosting, menginstal blog wordpress dan tentunya
bab yang paling ditunggu yaitu menyulap blog menjadi mesin uang otomatis.
Sampai disini udah siap ya, yuk kita langsung menuju TKP (wuh, kayak acara
sergap aja). Oh, ya satu lagi. Saya lupa belum menjelaskan tentaang
cafebisnis.com, yaitu sebuah blog marketing yang diasuh oleh mas.Lutvi Avandi.
Beliau adalah blogger ternama dan master dalam utak-atik wordpress.
Ebook yang akan kita ambil adalah ebook gratisan dari cafebisnis. Walaupun
gratisan, ternyata dengan mendownload ebook gratisan tersebut kita sudah
menjadi member cafebisnis, walaupun statusnya free member.
Ok, langsung saja kita ambil ebooknya (udah gak sabaran ya..he..he..he)

1. Buka/ klik disini>> http://tiny.cc/ebook-gratiss
2. Disitu temen-temen akan menemukan website yang sedemikian rupa, yaitu
website cafebisnis. Kira-kira tampilanya seperti dibawah ini:

3. Kalau dibaca sampai bawah, akan ditemukan penawaran untuk membeli
paket DVD tutorial cafebisnis seharga 197.000.
4. Cari dan Klik tulisan sign Up Now, seperti dibawah ini

5. Isi form registrasi sesuai data diri temen-temen, jangan lupa emailnya yang
masih aktif, jangan yang udah kadaluarsa. He..he..he..

6. Klik pesan

7. Setelah itu, akan muncul pesan untuk memasukkan kode validasi.

8. Ok, sekarang buka tab baru kemudian login ke email masing-masing. Jangan
login ke email orang lain. Kalau udah login, cari email yang barusan datang
dari cafebisnis, seperti ini:

9. Buka emailnya, lihat! Disana telah ada kode validasi pendaftaran. Copy
kode validasinya, kemudian paste di tempat pendaftaran tadi.

10. Paste di sini, kemudian klik Validasi. Lalu proses validasi berlangsung....

11. Bila berhasil, akan muncul keterangan seperti di bawah ini:

12. Nah, tu ada ucapan selamat karna kamu telah berhasil gabung sebagai free
member di cafebisnis.

13. Langkah selanjutnya, login ke akun cafebisnis. Lihat bagian bawah, tulis
username dan password, kemudian klik log in.

14. Nah, setelah masuk ke member area, pilih menu download, klik ebooknya
yaitu, “Menyulap Blog Menjadi MESIN UANG OTOMATIS” kemudian klik
download.

15. Oke teman-teman, sedikit itulah tutorial dari saya untuk mendapatkan free
member cafebisnis dan mendownload ebook gratis tapi bermanfaat.
Trimakasih ya, udah baca ebook ini...
Profil Penulis:
Abdul Halim, seorang Blogger amatiran yang mencurahkan segala unek-uneknya
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