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Cara Membuat FansPage Sangat Mudah

Tahu kan kalau sebenernya di Akun Facebook kita itu ternyata ada tiga fasilitas yang bisa
kita gunakan dalam satu buah akun, tiga fasilitas itu adalah Wall, Group, & FansPage. Nah
untuk yang standartnya kita menggunakan Facebook itu sebagai Wall, dimana kita
mengupdate status, mengomentari status teman dan berbagi foto, sebenarnya ke tiga
fasilitas itu hampir sama, tetapi yang paling efektif untuk menambah teman dan kepopuleran
kita
adalah FansPage, iya
bener
FansPage, kenapa
koq FansPage, apa
bedanya FansPage sama Wall standart, bedanya kalau Wall itu untuk mendapatkan teman
butuh ACC / Approve dari orang lain calon teman kita, sedangkan FansPage hanya dengan
1 kali klik"Suka" atau "Like" saja maka orang akan langsung masuk jadi anggota kita.
FansPage banyak dimanfaatkan oleh Perusahaan, Pebisnis, Organisasi, Stasiun Radio,
bahkan Artis pun banyak yang memilikinya untuk menambah ketenaran mereka
lewat FansPage.
Kelebihan Fanspage yang lain:
1. Terindex Search Enggine
2. Jumlah member tak terbatas bisa puluhan bahkan ratusan ribu
3. Banyak aplikasi pendukung yang bisa ditambahkan
4. Orang lain yang mengklik “Like” di Fanspage kita otomatis langsung jadi member tanpa
perlu menunggu aprove kita
5. Kalau kita update status di Fanspage maka tidak hanya dibaca oleh teman kita, tapi juga
dibaca oleh teman dari temannya kita.
FANSPAGE banyak dimanfaatkan oleh Perusahaan, Pebisnis, Organisasi, Stasiun Radio,
bahkan Artis pun banyak yang memilikinya untuk menambah ketenaran mereka
lewat FANSPAGE.
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Cara Membuat FansPage Sangat Mudah:
1. Login ke akun FB kalian
2. Klik "end" pada keyboard untuk meluncur di bagian bawah sendiri FB
3. Klik "Buat Halaman"

4. Pilih “Merk atau Produk”

5. Selanjutnya tentukan Kategori dan Nama FansPage
6. Centang "Saya menyetujui..." lalu klik "Mulai"

www.TokoOnlineBaru.com

3

7. Lalu akan muncul windows baru untuk upload Foto, silakan upload foto anda
atau “Lanjutkan” jika tidak ingin upload
8. Berikutnya yang muncul yaitu halaman untuk mengundang teman atau import kontak,
jika tidak ingin melakukannya, silakan pilih tombol “Lanjutkan”
9. Langkah terakhir adalah halaman “Tambahkan informasi umum, supaya orang yang
mengunjungi halaman Anda lebih tahu tentang itu” (Isi dengan URL Website atau
Blog anda & Deskripsi dari tema Website atau Blog anda)
10. Selesai
Inilah Tutorial cara promosi kedua untuk anda Reseller TokoOnlineBaru.com agar 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 cara cepat meningkatkan jumlah like fanspage agar cepat
mendapat ratusan Like, 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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