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Cara Mudah
Memajang Dagangan dan Berjualan Laris
dari Facebook

Artikel ini saya persembahkan untuk kawan-kawan yang sudah mendaftar sebagai Reseller
di TokoOnlinebaru.com, setelah kalian mendaftarGRATIS dengan mengisi FORM DAFTAR
JADI
RESELLER, otomatis
sekarang
kalian
sudah
menjadi Reseller
TOB
(TokoOnlineBaru.com) berarti kalian sudah mempunyai Produk untuk dipasarkan atau
dijual.
Nah Cara paling mudah untuk menjual produk kita ini adalah melalui FACEBOOK, dimana
sebagian besar pengguna internet di indonesia selalu mengakses facebook setiap hari,
Berdasarkan survey tahun 2012 ini, dari jumlah penduduk indonesia kurang lebih
sekitar 244.775.796 Jiwa, yang rutin mengakses facebook sebesar 11.759.980 Orang,
Wauwww suatu jumlah yang fantastis bukan, mereka rela berlama-lama di situs ini setiap
harinya, jadi..., inilah peluang yang sangat besar bagi kita untuk memasarkan produk unik
kita
ini.
Memasarkan atau Jualan di Facebook sangat gampang sekali seperti halnya kitaUPDATE
STATUS, Ringkasan Langkah-langkahnya seperti ini::
I. Upload Foto (ketika upload sambil mengelompokkan foto-foto kedalam album)
II. Menulis keterangan mengenai produk di setiap foto (Spesifikasi, ukuran, warna, dll :
bisa kalian copy paste dari web www.tokoonlinebaru.com mudah kok)
III. Menuliskan Kontak Person (No.HP kita bila perlu ditambahin tulisan "SMS Only")
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Berikut ini "Cara Mudah Memajang Dagangan dan Berjualan Laris di Facebook":
1. Masuk/login ke Facebook -> klik link nama profil anda (sebelah kanan atas)
2. Klik “Foto” (sebelah kiri)-> klik Unggah Foto ->
3. Klik “Unggah Foto” (sebelah kanan atas) -> pilih foto dari komputer anda
1

3

2

4. Beri Judul Album yang akan dibuat. (fungsinya untuk mengelompokkan kategori produk)
5. Beri keterangan mengenai produk + kontak person (Nomor HP anda untuk keperluan
order)
6. Klik "Kirim Foto"
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7. Klik Terbitkan Sekang/Publish Now untuk menerbitkan Album Foto ke Beranda Facebook
anda.
Catatan:
Foto Produk, Keterangan Produk, dan Harga Masing-masing Produk bisa didownload di
link yang terkirim ke Email kawan-kawan sesaat setelah kalian mengisi form pendaftaran jadi
reseller. Jika Foto kurang lengkap silahkan copy paste dari website www.tokoonlinebaru.com
untuk di upload di Facebook kalian, untuk Harga tulis saja sesuai harga di
tokoonlinebaru.com karena harga khusus reseller ada sendiri (sesuai di Pricelist).

Inilah Tutorial cara promosi pertama untuk anda Reseller TokoOnlineBaru.comagar anda
segera mendapat ORDER dan menikmati mudahnya jualan di internet, tutorial-tutorial
berikutnya tentang berbagai macam cara promosi produk atau Jualan di Internet akan saya
berikan dalam bentuk file Ebook digital dengan format PDF via Email, jadi mulai sekarang
sering-seringlah mengecek email anda, email dari saya tertulis dari
www.tokoonlinebaru.com - admin@tokoonlinebaru.com
Silahkan segera mempraktekkan Tips dan Trik diatas sebelum saya berikan Trik berikutnya
diantaranya (membuat lapak di toko-tokoonline bersama seperti kaskus, tokobagus, dll yang
jumlahnya banyak sekali, tutorial memanfaatkan fanspage agar cepat mendapat ratusan
follower, cara membuat blog dan gratis template tokoonline untuk anda, dan masih banyak
lagi)

.:: Keep Spirit And Never Give Up ::.

Salam Sukses Selalu!
Best Regards,

M.Zuhdi Saputra
www.tokoonlinebaru.com
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