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Anda dianjurkan menyebarkan dan atau 

mengcopykan ebook ini kepada para sahabat, 

saudara, suami, istri, pacar, atau gebetan.



CUAP CUAP

Wahai kaum rebahan dan para pemuja

libur panjang, bangun... bangun... Kopi

pagi sudah siap, saatnya nikmati mentari

pagi sembari menenggak secangkir kopi.

Setelah lama vacum dalam dunia penulisan,

kini saya hadir menulis lagi. Berbeda dengan

tulisan-tulisan saya terdahulu, saat ini saya

sengaja menulis untuk kalian yang mulai

kehabisan ide untuk menghasilkan uang dari

pekerjaan formal.



Efek pandemi tentu menyulitkan. Namun

demikian, tidakkah kamu mulai melirik

seksinya bisnis di dunia online?

Dalam ebook ini, kamu akan mempelajari

rumus baku untuk menghasilkan duit secara

online. Saya rasa hal ini sangatlah penting

mengingat efek pandemi yang entah kapan

bisa segera terselesaikan.

Isi dalam ebook ini mungkin biasa saja,

namun jika benar-benar dipraktekkan tentu

lambat laun akan menghasilkan.

Kami sudah membuktikan bahwa rumus baku

ini telah mengantarkan kami menjadi

distributor SR12 Skincare. Kabar baiknya,

rumus ini berlaku untuk produk apa saja,

sehingga sangat layak untuk dipelajari dan

dipraktekkan.

Dodi A. Setiawibowo

Sr12jawatengah.id
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BAB 1 PERKEMBANGAN BISNIS ONLINE

Perkembangan bisnis online dimulai saat saya 

mulai memasuki kuliah atau sekitar tahun 

1994 saat internet mulai ada di Indonesia. 

Walaupun belum banyak yang memanfaatkan 

media online untuk jualan, namun pada saat 

itu dunia pemasaran offline sudah bertemu 

saingannya.

Sampai pada saat tahun 1999 jual beli kaskus 

muncul dan merajai pasar jual beli online. 

Banyak yang sudah menghasilkan dari Kaskus, 

dari sana banyak orang mulai melirik jualan 

online.

Setelah itu, dunia jual beli online semakin 

berkembang sampai sekarang. Munculnya 

raksasa marketplace dan gulung tikarnya 

outlet-outlet offline menjadi bukti bahwa-



trend ke depan, dunia jual beli akan beralih ke 

online.

Saat ini 12% dari 270 juta jiwa orang 

Indonesia pernah bertransaksi online. Apalagi 

beberapa tahun ke depan, saat generasi tua 

mulai digantikan anak-anak milenial yang dari 

mbrojol sudah kenal HP.

Tentu pasar dunia online semakin besar. Rugi 

rasanya jika sekarang ini kita tidak 

menyiapkan aset di jual beli online. Keburu 

dilindas oleh anak-anak milenial yang lahir 

belakangan.

Pada kenyataannya, bisnis yang masih ngotot 

dipertahankan secara offline tanpa di-online-

kan akan macet di penjualan. Padahal, 

terjadinya penjualan merupakan nyawa dari 

sebuah bisnis. 



Nggak ada penjualan, maka bisnis macet 

karena uang modal tidak bisa diputar.

Tutupnya banyak departmen store sudah bisa 

dijadikan bukti bahwa yang tidak bisa 

mengikuti perkembangan jaman akan dilindas 

dan ketinggalan, bahkan gulung tikar.

Banyak yang sukses banyak juga yang gagal

Di bisnis online pun kita jumpai banyak yang 

sukses pun banyak juga yang gagal. Padahal, 

produknya sama, harganya juga sama, tapi 

kenapa ada yang laris tapi ada juga yang 

susah sekali jualan.

Contohnya, Produk sr12 sebagai barang 

dagangan yang diperjual belikan secara online 

sudah terbukti mampu terjual jutaan pcs, tapi 

kenapa masih ada yang sulit menjualkan?



Oleh karena itu, pasti jualan online juga ada 

rumusnya, ada formulanya, ada caranya. 

Dimana jika saja tidak mengikuti rumus baku 

ini, maka tentu saja hasil penjualan tidak 

seperti yang diharapkan.



BAB 2 RUMUS 

JUALAN DI 

DUNIA ONLINE



BAB 2 RUMUS JUALAN DI DUNIA ONLINE

Berbeda dengan jualan di dunia offline, jika di 

dunia offline lokasi jualan sangat menentukan 

hasil, maka di dunia online lokasi ini tidak 

begitu penting. Asalkan masih ada sinyal 

internet maka bisnis bisa jalan. 

Sebelum kita bicara rumusnya, ada baiknya 

jika kita mengenali 2 jenis pasar di dunia 

pemasaran. 

Blue ocean vs red ocean

Di dunia pemasaran, ada 2 jenis pasar yaitu 

pasar yang seringkali diistilahkan blue ocean 

dan pasar red ocean. Ini juga berlaku jika 

kamu main di dunia pemasaran online.



Blue ocean ialah sebuah pasar yang di 

dalamnya hanya sedikit orang yang bermain. 

Contoh, provider kartu. Orang akan langsung 

mengenal mereka dengan gampang. Ya.. 

Karena pemainnya sedikit.

Berbeda dengan blue ocean, pasar red ocean 

sudah penuh dengan persaingan. Contoh 

dalam hal ini yaitu produk kaos. Tak terhitung 

orang yang jualan kaos bahkan sampai kamu 

ngga tau ada berapa merk kaos yang beredar 

saat ini.

Contoh lagi, jualan beras? Ini juga termasuk 

red ocean, tapi kalau beras organik bisa jadi 

masih tergolong blue ocean dan mungkin 

masih bisa jika dipasarkan secara online.



Karena tipe pasarnya berbeda, maka teknik 

jualannya juga berbeda. Di pasar red market, 

sebuah produk yang baru masuk harus 

memiliki brand yang kuat. Jika tidak siap-

siaplah untuk digulung sebelum berkembang.

Untuk memiliki brand yang kuat dibutuhkan 

usaha ekstra seperti menggaet para influencer, 

brand ambarsador, ataupun endorse orang-

orang berpengaruh yang sesuai dengan 

karakteristik produk.



Rumus jualan online

Berikut ini adalah rumus sederhana terjadinya 

sales sebuah produk khusus di dunia online:

Produk 

Faktor penentu pertama terjadinya sales di 

dunia jual beli online adalah produk. Produk 

haruslah memang diminati oleh masyarakat. 

Kualitasnya bagus, dan manfaatnya jelas.

Sales

Konversi

Trafik

Produk



Sekilas sudah dibahas di halaman sebelumnya, 

namun hal ini sangat jarang dibahas oleh para 

expert di dunia online marketing. Padahal, hal 

ini perlu dipahami dulu sebelum belajar 

strategi marketing.

Pemahaman akan produk akan menentukan 

strategi marketing apa yang tepat karena 

setiap produk memiliki karakteristiknya 

sendiri.

Memasarkan sparepart sepeda motor tentu 

berbeda caranya dengan memasarkan produk 

gamis. Untuk gamis, media istagram bisa jadi 

tepat untuk menjadi media pemasarannya 

tapi tidak untuk sepeda motor.

Hal ini jelas, karena pada umumnya yang 

lebih suka bermain istagram adalah kalangan 

wanita. Tongkrongannya di sana maka media 

promosi yang digunakan juga menyesuaikan. 



PRODUK

SKINCARE TERBAIK

Karya anak bangsa

sr12jawatengah.id



Trafik

Trafik masih berhubungan erat dengan media 

apa yang akan digunakan untuk melakukan 

pemasaran. Jika media promosi yang 

digunakan tepat, maka otomatis trafiknya 

juga lebih kencang.

Selanjutnya, jika trafiknya banyak maka 

kemungkinan terjadinya penjualan juga 

otomatis akan meningkat dengan sendirinya. 

Percuma bukan, jika barang dagangan 

dipajang tapi nggak ada yang lihat?

Sebagus apapun barangnya, namun jika tidak 

ada yang tau maka juga tidak ada yang beli. 

Oleh karena itu, memiliki trafik sangatlah 

penting di dunia pemasaran online.



Di dunia offline, para pedagang 

memperebutkan tempat strategis untuk 

menggelar lapak mereka karena tempat 

tersebut merupakan tempat lalu lalang calon 

pembeli potensial. Di dunia pemasaran online 

juga sama, kita harus jeli melihat dimana 

target market kita berkumpul, hilir mudik, dan 

lalu lalang.

Trafik gratisan dan trafik berbayar

Dalam dunia pemasaran online dikenal dua 

macam trafik yaitu trafik gratisan dan trafik 

berbayar. 

Trafik gratisan jelas merupakan trafik yang 

bisa didapatkan secara gratis. Namun 

walaupun gratis perlu usaha juga agar trafik 

itu konsisten setiap hari.

Contoh untuk trafik gratisan bisa didapat 

melalui sosial media seperti facebook dan 

istagram, sedangkan sumber lain bisa berasal 

dari website.









Screenshoot di atas merupakan data calon 

customer yang saya dapatkan via website. 

Data seperti ini sangatlah penting bagi 

pedagang online.

Yang perlu untuk diperhatikan yaitu pastikan 

bahwa trafik yang datang merupakan pembeli 

potensial, sehingga ke depannya bisa kita 

kontak kembali jika kita punya produk baru.

Lain orang lain pula caranya. Jika saya yang 

cenderung introvet lebih suka menjaring calon 

customer via website maka istri saya lebih 

intens dalam menggunakan facebook gratisan.

Jualan lewat facebook gratisan

Jika menggunakan facebook gratisan maka hal 

yang perlu diperhatikan adalah konsistensi. 

Sekali lagi K-O-N-S-I-S-T-E-N-S-I.



Maksudnya bagaimana sih? 

Oke, dalam menggunakan facebook sebagai 

tempat jualan maka hal-hal berikut ini yang 

perlu dilakukan:

• Optimasi tampilan akun

• Isi dengan konten

• Tambah pertemanan aktif

Optimasi akun berarti mempercantik akun 

kita sedemikian rupa sehingga orang tertarik 

untuk add.

• Nama jelas dan real, bukan alay

• Foto pribadi

• Banner bisa pasang pakai banner produk

• Dsb

Yang pasti, akun kita harus terlihat real bukan 

akun kaleng-kaleng. Isi dengan konten, artinya 

akun kita harus aktif. Rajin bikin status dan 

perbanyak interaksi dengan teman.



Interaksi di sini maksudnya seperti 

berkomentar di status orang atau like. Kenapa 

interaksi harus aktif?

• Supaya terjalin hubungan personal

• Supaya status kita nongol di beranda 

mereka

Percaya deh, kalau ini dilakukan secara 

konsisten setidaknya sebulan maka akan lebih 

mudah kita dalam jualan.

Satu hal yang perlu diingat, fokuskan interaksi 

kepada calon target market kita misal, emak-

emak, mahasiswa, atau siapa saja yang sesuai 

dengan target market kita. Di sini sangat 

berhubungan dengan poin ketiga yaitu add 

teman potensial.



Aturan dasar bikin status

• Haram status galau, marah, nyinyir, 

apalagi mengeluh. Terus terang aja saya 

pun kalau lihat status yang model begini 

langsung saya unfollow. 

• Tidak melulu soal jualan. Ingat, sebelum 

tercipta interaksi yang bagus, maka 

kalau kita terus-terusan ngiklan alhasil 

orang-orang malah jadi ilfiil. 

• Kita bisa isi status berupa mendoakan 

orang lain, menanyakan kabar, nasihat, 

quote, cerita inspirasi, tips, renungan, 

atau pengalaman pribadi yang 

bermanfaat jika dibagikan. 

• Apapun itu, intinya positif.



Aturan add pertemanan untuk jualan:

• Pahami buyer persona target market. 

Misal jualan jilbab berarti buyer 

personanya : mahasiswi muslim, figur 

yg digemari ustad, hobinya.... Dsb.

• Add pertemanan dengan mereka 

(maksimal sehari 50 aja biar aman ngga 

dipinalti facebook). Setelah 1-2 hari 

lihat juga apakah dikonfirm atau ngga. 

Klo enggak silahkan cancel pertemanan 

aja.

• Jalin interaksi. Like, komen.

• Rajin update status 2-3x sehari kayak 

minum obat.



Contoh praktek add pertemanan yang seuai 

dengan target market.

Misal mau jualan obat diet maka kita cari 

orang-orang yang lagi punya masalah dengan 

berat badan. Bisa dicari lewat search fb 

dengan mengetikkan kata obat diet.



Kita cari digroup-group yang berhubungan 

dengan “diet” dan kita add manual orang-

orangnya.

Pastikan add pertemanan kepada orang yang 

aktif di group tersebut. Contoh :

Nah coba lihat, bahkan di sana ada akun 

facebook yang jemput bola. Ngiklan di lapak 

orang lain. Jangan lakukan ini ya teman-

teman. Nggak papa kalau admin group 

memang mengijinkan. Tapi kalau tidak maka 

siap-siap ditendang. 



Begitulah kalau kita mencari trafik pakai 

facebook gratisan. Memang capek dan ini 

butuh konsistensi.

Setelah add pertemanan rutin dilakukan, 

interaksi berjalan terus (like, komen, update 

status) maka lambat laun tanpa sadar kita 

sudah membangun personal branding.

Personal branding ini akan menjadi aset. Jadi 

kalau ada yang pernah bilang “laku ngga laku 

bukan perkara barangnya tapi tentang siapa 

yang menjual” ya ngga heran. 



FREE ONLINE COURSE

Member area sr12jawatengah.id 

dilengkapi video pembelajaran 

mengenai online marketing



Trafik berbayar

Berbeda dengan trafick gratisan, maka untuk 

bisa mendapatkan trafik yang instan dan lebih 

besar kita membutuhkan yang namanya iklan 

berbayar.

Khusus strategi ini biasanya dilakukan oleh 

mereka yang sudah expert dan paham benar 

funneling sebuah iklan.

Untuk ini biasanya juga dibutuhkan sebuah 

website atau paling tidak landingpage untuk 

menjaring calon customer potensial.



Konversi

Pada intinya konversi ini ialah usaha untuk 

merubah calon customer menjadi customer 

betulan bahkan sampai customer loyal.

Dalam usaha ini diperlukan beberapa teknik 

seperti copywriting, storytelling, dsb yang 

pada intinya merubah cold market menjadi 

hot market.

Mungkin istilah ini terdengar baru, namun 

bagi yang sudah terbiasa melakukan jual beli 

online pasti sangat familiar.

Cold market adalah istilah yang disematkan 

kepada calon pembeli yang sama sekali belum 

mengenal kita. Selanjutnya warm market 

adalah istilah yang disematkan kepada mereka 

yang sudah mengenal kita ataupun jualan 

kita.



Hot market, ini disematkan kepada orang 

yang sudah mengenal kita dan sudah pernah 

beli produk kita.

Super hot market, kalau yang ini mereka yang 

sudah jadi follower kita. Udah cinta... Jadi 

apapun yang kita jual langsung mereka sikat.



BAB 3 

COPYWRITING



Teknik copywriting 

Merupakan cara untuk menuliskan iklan atau 

promosi yang menarik calon pembeli sehingga 

memperbesar terjadinya kemungkinan 

terjadinya penjualan. Sebagus apapun suatu 

produk, apabila cara penyampaian iklannya 

tidak tepat maka kecil kemungkinan terjadi 

penjualan.

Di dunia offline peran ini dilakukan oleh 

manusia secara langsung, bahasa awamnya 

sales. Nah, di dunia online, sales ini 

digantikan oleh copywriting. Media yang 

digunakan bisa tulisan, gambar, ataupun 

video.



Pentingnya copywriting

Mengapa copywriting sangat penting 

dipelajari oleh pemasar online? Nyawa dari 

pemasaran online terletak di copywritingnya. 

Produk jelek pun kalau copywritingnya bagus, 

bisa jadi laku juga walaupun pembelinya 

kapok. Sebaliknya, produk bagus kalau 

copywritingnya buruk ya nggak laku jadinya.

Lantas, bagaimana cara membuat copywriting 

sebuah produk? 

Rumus yang sudah jamak digunakan dalam 

dunia copywriting yaitu rumus AIDA. Mari 

kita kupas...



AIDA adalah singkatan dari Attention, 

Interest, Desire dan Action yang kalau 

diartikan dalam bahasa Indonesia adalah 

perhatian, ketertarikan/ minat, keinginan dan 

aksi.

Formula ini sudah digunakan sejak zaman 

dahulu yang biasanya diterapkan di media 

tradisional seperti brosur, televisi, radio 

ataupun koran.



Sekarang formula ini juga digunakan di media 

digital seperti halaman website, email, media 

sosial maupun di Paid Ads seperti di Google 

Ads, Facebook Ads, Instagram Ads dan lain 

sebagainya.

Coba kita lihat data perbandingan 

konversi landing page tanpa dan dengan 

formula AIDA.



Terdapat perbedaan yang signifikan antara 

pakai rumus AIDA dibandingkan tidak. Rumus 

AIDA menyerang otak reptil manusia sehingga 

lumpuh dan menyentuh otak limbiknya 

sehingga emosionalnya bangkit.

Perlu diketahui, keputusan seseorang untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

didorong oleh perasaannya. Perasaan ini 

dikontrol oleh otak limbik manusia.

Jadi, sentuhlah ia tepat di hatinya....

Sistem kerja otak

Barangkali masih ada yang belum paham 

mengenai sistem kerja otak. Baiklah, mari kita 

bahas secara ringkas. Kita perlu mengenal 

dulu tiga bagian otak yaitu otak reptil, otak 

neokorteks, dan limbik



Tiga bagian otak manusia ini memiliki fungsi 

yang berbeda. Secara singkat kita bisa 

rangkum fungsinya sebagai berikut:

• Otak reptil : sang penjaga, merupakan 

bagian otak pertama dan terletak di 

dasar otak. Otak reptil merupakan 

pusat perilaku inderawi dan naluriah 

yang memiliki tugas mengatur 

kebutuhan mendasar seperti bertahan 

hidup, berkembang biak, dan 

perawatan diri. Selain itu, otak reptil 

juga mengambil tanggung jawab 

mengendalikan fungsi tubuh otonom, 

seperti detak jantung, pernapasan paru-

paru dan regulasi suhu tubuh. Karena 

peran inilah, otak reptil dikatakan 

bersifat “kebinatangan dan primitif”, 

bertindak berdasarkan nafsu. Ketika 

otak reptil ini sedang aktif, yang 

berperan adalah insting dan reaksi 

spontan. 



• Otak limbik : pusat pengatur perasaan, 

kontrol utama menangkap informasi dari 

indera penglihatan, pendengaran, sensasi 

tubuh, indera peraba, dan penciuman. 

Kemudian informasi tersebut disalurkan ke 

bagian pemikir pada neokorteks. Salah satu 

contoh fungsi sistem limbik sebagai 

pengatur emosi yaitu ketika seseorang 

melakukan sesuatu yang melibatkan emosi 

mendalam, sehingga ia mengingatnya 

dalam jangka panjang.

• Neokorteks : sang pemikir, merupakan 

80% dari seluruh materi otak manusia, bisa 

disebut “otak berpikir”. Bagian ini 

mengendalikan proses tingkat tinggi seperti 

logika, penalaran, pemikiran kreatif, bahasa 

dan integrasi informasi sensorik. Saat Anda 

membaca artikel ini berarti neokorteks 

Anda bekerja.



Lantas, apa hubungannya dengan 

copywriting?

Segala sesuatu yang baru diterima oleh 

seseorang akan melalui tahapan sistem kerja 

otak dari otak reptil, otak limbik, dan otak 

neokorteks.

Jika kamu melakukan sebuah penawaran 

kepada seseorang maka pertama kali yang 

bekerja pada sistem kerja otak si prospek 

adalah otak reptil.

Cilakanya kerja otak reptil itu cuma dua, 

lawan atau lari. Ada orang datang nawarin 

barang, kalau otak reptilnya aktif maka 

sebagus apapun barangnya ia akan menolak. 

Otak reptil “menjaga”, mau ngambil 

keuntungan dari gue nih... Lawan....



Nah, disinilah peran copywriting dalam dunia 

pemasaran online. Formula-formula dalam 

copywriting dibuat untuk menjinakkan otak 

reptil sehingga ia mengijinkan sebuah 

informasi diproses oleh otak limbik dan 

neokorteks.

Pada dasarnya otak reptil bisa dijinakkan 

dengan menunjukkan kepedulian, maksudnya 

adalah menunjukkan bahwa kita peduli akan 

masalahnya. 



Studi kasus:

DOWNLOAD GRATIS EBOOK RESEP JUALAN ONLINE
Didedikasikan untuk kaum rebahan dan pemuja libur 

panjang

Di era pandemi seperti sekarang ini banyak orang mulai 
mencari-cari peluang bisnis yang bisa dijalankan di 

rumah saja. Sayangnya tak banyak orang yang 
membahas secara rinci apa saja hal yang diperlukan 
untuk bisa memulai jualan online. Ebook ini secara 
khusus membahas pondasi dasar dalam melakukan 

jualan online.

Di dalam ebook ini kamu akan mempelajari:
Fakta perkembangan bisnis online 

Pengenalan target pasar di dunia online 
Rumus jualan online

Cara menghasilkan sales hanya dari facebook gratisan
Teknik copywriting

Tak hanya itu, dengan mendownload ebook ini kamu 
juga bisa langsung jualan karena kami sudah 

menyiapkan produk dan materi untuk promosinya. 
Tunggu apa lagi, silahkan klik link DOWNLOAD di bawah 

ini.



Tulisan tersebut merupakan salespage dari 

ebook ini. Di dalam salespage tersebut kamu 

sebenarnya telah membaca sebuah 

copywriting penawaran. Dalam hal ini sebuah 

ebook.

Atention

Diwakili oleh judul dan sub judul dari 

halaman penawaran :

“DOWNLOAD GRATIS EBOOK RESEP JUALAN 
ONLINE

Didedikasikan untuk kaum rebahan dan pemuja 
libur panjang”

Ini merupakan kalimat pancingan yang 

bertujuan memancing calon market untuk 

melanjutkan membaca. Di sana ada kata 

“download gratis”. Tentu saja hal ini sudah 

cukup untuk mencuri perhatian.



Interest

Buat mereka tertarik dan atau buat mereka 

sadar masalah mereka. Perhatikan paragraf 

selanjutnya:

“Di era pandemi seperti sekarang ini banyak 

orang mulai mencari-cari peluang bisnis yang 

bisa dijalankan di rumah saja. Sayangnya tak 

banyak orang yang membahas secara rinci 

apa saja hal yang diperlukan untuk bisa 

memulai jualan online. Ebook ini secara 

khusus membahas pondasi dasar dalam 

melakukan jualan online.”

Kalimat ini mengungkapkan fakta yang tidak 

bisa dibantah sehingga dalam benak mereka 

terbesit pikiran: “ini gue banget”, “bener 

banget” dan secara tidak langsung otak reptil 

si target berhasil dijinakkan. 



Efeknya apa? Jelas mereka akan terus 

membaca, sekali lagi “sang penjaga” sudah 

dijinakkan.

Desire

Membangkitkan keinginan, menyentuh sisi 

emosi dan perasaan target market dan 

memberikan gambaran nyata  bahwa kita 

memiliki solusi yang tepat.

“Di dalam ebook ini kamu akan mempelajari:

• Fakta perkembangan bisnis online

• Pengenalan target pasar di dunia online

• Rumus jualan online

• Cara menghasilkan sales hanya dari 

facebook gratisan

• Teknik copywriting



Tak hanya itu, dengan mendownload ebook 

ini kamu juga bisa langsung jualan karena 

kami sudah menyiapkan produk dan materi 

untuk promosinya. “

Perhatikan, kalimat ini tentu saja akan 

membangkitkan keinginan prospek untuk 

segera mendownload ebooknya. Bayangkan, 

orang dengan kondisi jobless dikasih ebook 

gratis dan dikasih peluang usaha gratis juga.... 

Mau dooonggggg......

Action

Meminta target market untuk melakukan 

sesuatu. Dalam hal studi kasus ini jelas, si 

prospek diminta untuk mendownload 

ebooknya. Fakta, kamu yang sedang 

membaca ebook ini berhasil kami remote. 

Done.



Selamat sampai di sini kamu sudah 

mempelajari teknik copywriting yang paling 

sederhana. 



Mau langsung ikut jualan?

SR12 skincare kini mendukung penjualan via 

affiliate marketing. Kami sudah siapkan 

sistemnya. Kamu akan mendapatkan komisi 

sebesar 10% dari setiap transaksi yang terjadi 

lewat link affiliatemu.

Beberapa keuntungan jika kamu menjadi 

affiliate marketer SR12 Jawa Tengah.

1. Mendapat komisi sebesar 10% dari setiap 

transaksi yang terjadi lewat link affiliatemu

2. Mendapatkan cashback 15% jika kamu 

membeli produk untuk dipakai sendiri

3. Kami sediakan subsidi ongkir sehingga 

kamu tidak terbebani dengan masalah 

ongkos kirim

4. Kami sediakan bahan promosi berikut 

gambar-gambarnya sehingga kamu dapat 

langsung jualan



5. Kami sediakan telegram group untuk kamu 

yang masih kebingungan

6. Kami sediakan lead magnet (contoh ebook 

yang kamu baca ini) untuk menarik calon 

customer melakukan transaksi

7. Dapat komisi tanpa ribet urusan packing 

barang 

8. Mega bonus : 

Roadmap bisnis SR12

Sharing strategi marketing

Kunci jualan SR12 di 

sosmed



E-course facebook marketing

1.Cara Main Facebook Gratisan
2.Apa saja yang bisa dilakukan?
3.Tempat Jualan di Facebook
4.Membangun Branding di Facebook
5.Setting Akun Facebook Agar Aman
6.Setting Foto Profile Facebook
7.List Building di Facebook
8.Jualan Soft Selling di Facebook
9.Jualan Hard Selling di Facebook
10.Grup yang harus di ikuti



E-course whatsapp marketing

1.Pengertian Dasar Whatsapp Marketing
2.Whatsapp Contact Manajemen
3.Membuat Grup Whatsapp
4.Tentang Whatsapp Business
5.Setting Whatsapp Business
6.Setting Whatsapp Katalog Produk
7.Whatsapp Story Konten
8.Trik Jualan Whatsapp Story
9.Setting Auto Reply Whatsapp Business
10.Setting Template Reply



E-course telegram marketing

1.Membuat Link Channel Telegram
2.Membangun Channel Telegram
3.Membuat Link Grup Telegram
4.Membangun Grup Telegram
5.Membuat Materi Sharing Telegram
6.Menghubungkan Channel dan Grup Telegram
7.Membuat Index Materi Channel Telegram



Sangat lengkap bukan..... Cukup membeli 

salah satu produk di bawah ini maka kamu 

akan langsung menjadi affiliate marketer 

kami. 



Beli produk sesuai harga katalog, dapet 

subsidi ongkir, dapet peluang bisnis, dapet 

bahan promosi, dapet materi penjualan.

Kapan lagi dapet peluang bagus begini?

Sampai ketemu di member area 



Sentuh atau klik gambar download berikut ini 

untuk mendownload aplikasi kami.

http://sr12jawatengah.id/download/sr12 Jawa Tengah.apk


Dodi A.S. – sr12jawatengah.id

Sarjana perikanan yang sekarang terdampar di dunia 

pemasaran online. Profesi sebagai peneliti, pedagang 

ikan, pembudidaya ikan, penyuluh pertanian, dan 

dosen pernah ia geluti. Namun sekarang, bersama istri 

ia lebih memilih untuk mengembangkan bisnis sr12 

skincare. Sampai ebook ini dibuat sudah lahir seorang 

distributor sr12 skincare di bawah bimbingannya.

Fb : https://www.facebook.com/profile.php?id=1260716083

Website : www.sr12jawatengah.id

Channel Telegram : https://t.me/joinchat/D3mONka-

WLkyNmE1

https://www.facebook.com/profile.php?id=1260716083
http://www.sr12jawatengah.id/
https://t.me/joinchat/D3mONka-WLkyNmE1



