
Menjadi Reseller di cafebisnis.com tanpa harus membeli
 ( FREE MEMBER )

Mungkin anda bertanya  Produk apasaih yang di tawartkan oleh wesitre ini ?  okeh 
sebelum anda mempromosikan sebuah produk dari web reseller yang akan anda ikuti, 
alangkah lebih baiknya anda ketahui ter lebih dahulu, dengan sedikit membaca melalui 
kiriman e-mail dari admin, yang akan diberikan ke alamat e-mail anda.
dan sangat bagus bila anda mengenal lebih dalam tentang sebuah produk yang akan anda 
pasarkan, melalui media-media iklan yang banyak bertebaran di internet, seperti website 
Iklan baris gratis,milis dan forum-forum yang ber hubungan dengan produk yang akan 
anda pasarkan.

1).Kunjungi Link ini http://cafebisnis.com/?reg=sholeh
Mengapa harus melalui link di atas, karena bila anda mendaftar melalui link saya ini akan 
ada bonus untuk anda 
bonusnya berupa panduan membuat blog dari scrip wordpress yang akan bisa di upload 
ke free hosting manapun, yang ber beda dengan wordpress.com yang penuh dengan 
peraturan dan batasan-batasan menggunakan blognya. 
video tutorial ini bisa anda Download langsung. Setelah anda registrasi gratis.
dan nanti juga ada ratusan ebook  bisnis yang akan sangat anda butuhkan informasi-
informasinya, dalam membuka bisnis internet.  

SELAMAT  MEMBACA

Okeh gak usah pakek lama klik http://cafebisnis.com/?reg=sholeh
Setelah  halaman muncul, langsung aja anda sekrol halaman kebawah 

2).Setelah halaman di sekrol /di gulung ke bawah, cari menu Register dan klik Register

http://cafebisnis.com/?reg=sholeh
http://cafebisnis.com/?reg=sholeh


3).Setelah anda klik menu Register, anda akan di bawa ke formulir pendaftaran, perlu 
anda ketahui dalam pendaftaran ini anda gak usah takut akan di suruh membeli, karena 
ini benar-benar gratis,

Mari isi saja langsung seperti contoh berikut ini:
Setelah data pendaftaran  sudah  dirasa lengkap klik Pesan

 



4).Setelah anda Klik PESAN ,bila anda beruntung akan ada balasan sebagai gambar 
dibawah  ini:
Username:
Password:
Ini sangat penting !! karena dengan ini anda bisa mengambil beberapa pilihan baner-
baner yang menarik dan sudah ada link reseller anda, yang akan anda promosikan di 
wesite seperti di web iklan baris gratis,milis dan forum.
Dan dengan usernamedan password ini anda bisa melihat berapa pengunjung yang 
sudah mengunjungi web cafebisnis ini melalui URL reseller  anda (contoh reseller anda 
http://cafebisnis.com/?reg=namaAnda )

 bila ada pengunjung tertarik membaca iklan yang sudah ada reseller anda dan  meng klik 
dan kemudian mendadi member premium(member yang sudah memiliki 2CD Panduan 
wordpress Komplete/sudah membeli produk café bisnis.com ), maka anda akan mendapat 
komisi sebesar 15,000
Tapi bila anda sudah meng-uprade menjadi member premium dengan cara 
menghubungi mas LUTVI dan membelinya  maka Komisi anda  bukan 15.000 melainkan 
50,000
Lebih jelasnya lihat label dibawah ini

FREE MEMBER MEMBER PREMIUM
Modal Awal Komisi/1-penjualan Modal Awal Komisi/1-penjualn
0,00rp        15,000 150,000 rp                    50,000
Komisi ini akan langsung di Tranfer ke rekening anda  langsun tanpa minimum Oleh 
admin. Bila anda menggunakan tabungan BCA uang anda tidak akan di potong, tapi bila 
anda menggunakan selain bca akan di potong pajek transfer oleh pihak bank  dan akan di 
bebankan pada anda.

INGAT  simpan baik-baik data ini jangan sampai lupa 

http://cafebisnis.com/?reg=namaAnda


Setelah anda mendaftarkan diri,  anda  bisa masuk ke member area tapi setelah 1x24 jam, 
di samping anda punya login kemember area , juga dalam sekejap anda punya 800 lebih 
teman bisnis yang se jalan dan se iman hehehehe - -

-----------------00------------------

Setelah anda terdaftar silahkan anda minta di kirimkan ling videonya,dengan format 
minta bonus video video panduan membuat blog dengan wordpress  dan sebutkan email 
anda yang sudah terdaftar dan kirim ke muhamadsholeh15@gmail.com
Dan sesegera mungkin link Download nya akan saya kirimkan.

mailto:muhamadsholeh15@gmail.com


Bonus untuk anda,langsung akan saya kirmkan
Video ini adalah benar-benar hak cipta admin café bisnis.com

WP Video I : Cara Mendapatkan Domain Gratis

WP Video I : Cara Mendapatkan 
Domain Gratis
Seri II Panduan Belajar WordPress CafeBisnis Online

WP Video 2 : Cara Mendapatkan Hosting Gratis

Seri II Panduan Belajar WordPress CafeBisnis Online

Seri III Panduan Belajar WordPress CafeBisnis Online



Seri III Panduan Belajar WordPress CafeBisnis Online

Seri IV Panduan Belajar WordPress CafeBisnis Online

Cara Mengganti Password WordPress

Seri IV Panduan Belajar WordPress CafeBisnis Online
Download:

Cara Promosi ke 200 web kurang dari 1 jam



January 08, 2009

Bagaimana menyebarkan iklan anda ke 200 web iklan baris kurang dari 1 jam 
menggunakan software dari www.Jagopromo.com 

Ohh yah hampir lupa tentang bonus 100 ebook bisnis yang akan sagat membantu bisnis 
online anda, ini bagi yang sudah Meng-Uprade dare Free member menjadi member 
premium/langsung menjadi member Premium, langsung aja kirimkam nama dan alamat 
e-mail anda yang sudah terdaftar  melalui URL reseller saya ini untuk meminta bonus, ke 
muhamadsholeh15@gmail.com

SELAMAT BEKERJA

M-Sholeh Pekalongan
Hp: 085 741 807 198 (sms only)
e-mail muhamadsholeh15@gmail.com
website http://cafebisnis.com/?reg=sholeh

http://cafebisnis.com/?reg=sholeh
mailto:muhamadsholeh15@gmail.com
mailto:muhamadsholeh15@gmail.com
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