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Terima kasih telah download ebook ini.

Kami yakin Anda punya ekspektasi tinggi terhadap ebook ini. 
Atau paling tidak, Anda tertarik dengan judul Ebook ini dan 
penasaran apa isinya.

Mengapa tertarik dengan judul ebook ini? mungkin karena
Anda paham arti kata “NETWORKER”, dan Anda adalah seorang
pebisnis MLM,

Anda berharap ada sesuatu dalam ebook ini yang bisa
merubah, atau memberi sesuatu ilmu baru bagi Anda yang 
akan memberi dampak positif bagi bisnis MLM Anda.

Kami harus jujur diawal, tidak banyak hal teknis yang akan
Anda dapatkan dalam ebook ini. Ebook ini bukanlah buku
panduan atau tutorial..

E-Book ini berisi kunci-kunci yang jauh lebih penting bagi
kesuksesan di bisnis MLM yaitu; mindset, fakta, realitas, 
teknologi, social media dan Internet, yang sekarang ini
sangat memberi dampak besar terhadap industri bisnis
MLM.

Mau tidak mau, suka tidak suka, gaptek atau tidak gaptek, kita
sebagai pebisnis MLM sudah seharusnya beradaptasi dengan
kemajuan zaman, dengan menerapkan Digital Marketing dalam
bisnis MLM kita.

Itulah sebabnya lahir istilah baru yaitu "DIGITAL NETWORKER", 
Sebuah istilah bagi Anda yang menjalankan bisnis MLM dengan
strategi Digital Marketing. Simpelnya, "Anda mencari prospek, 
presentasi, follow up dan closing melalui Internet."



Lalu apa itu DIGITAL MARKETING?

sebuah strategi PEMASARAN yang menggunakan Internet 
dalam memasarkan produk/jasa atau hal-hal lainnya.

Ok, tapi apakah kami harus menggunakan Digital Marketing 
untuk menjalankan bisnis MLM saya??

Jawabannya: ITU ADALAH PILIHAN!

Ya, ini ibaratnya seperti Anda harus memilih pasang Wifi
dirumah Anda atau tidak, itu adalah sebuah pilihan.

Tetapi jika Anda memasang Wifi dirumah, akan banyak benefit 
yang bisa Anda nikmati/dapatkan, tergantung Anda.

Begitu juga dengan bisnis MLM Anda, tanpa Digital Marketing 
pun bisnis MLM akan tetap berjalan, TETAPI jika Anda 
menerapkan Digital Marketing, maka banyak benefit yang bisa
Anda dapatkan, tentunya omset yang semakin naik, dan 
prospek yang semakin banyak, dan akhirnya punya downline 
yang semakin banyak pula.



E-Book ini kami susun bersamaan dengan sebuah
project E-COURSE DIGITAL NETWORKER, 
yaitu sebuah program training online untuk para 
pebisnis MLM

Misi ebook ini adalah memberi pencerahan secara singkat
kepada Anda, bagaimana menerapkan Digital Marketing dalam
bisnis MLM Anda.

Dimulai dari MINDSET yang benar tentang bisnis MLM dan 
Digital Marketing. Sebab akan sia-sia juga semua strategi yang 
akan kami berikan jika mindset anda masih belum berubah, 
atau masih berpikir dengan cara-cara lama, karena ini juga 
penyebab terbesar kegagalan para pebisnis MLM.

Ok, baca ebook ini sampai selesai hari ini. 
Jangan tunda-tunda lagi.



Jadi apa yang saya harus lakukan untuk
menerapkan Digital Marketing 
di bisnis MLM saya?

Ada empat (4) hal mendasar yang harus Anda bangun, untuk
menerapkan Digital Marketing dalam bisnis MLM Anda:

1. Create Facebook Fanpage Anda. 
Fanpage ini adalah salahsatu fasilitas Facebook yang nantinya
berfungsi sebagai media anda untuk promosi produk atau
peluang bisnis MLM Anda. Kelebihan Fanpage FB ini adalah
Anda dapat memiliki data yang lebih akurat mengenai market 
Anda sehingga dapat melakukan strategi Digital Marketing 
secara maksimal.

2. Anda harus memiliki website pribadi anda. 
Ini lah hal paling penting yang tidak banyak dilakukan oleh 
pebisnis MLM. Dengan akun facebook saja tidaklah cukup. 
Anda harus memiliki website pribadi untuk meningkatkan
kredibilitas Anda dalam menjalankan bisnis MLM. Dengan
memiliki website Anda akan lebih profesional dalam bisnis
MLM Anda.

3. Traffic atau pengunjung ke website Anda. 
Ini adalah jantung dari bisnis MLM anda. Traffic adalah calon
prospek yang akan anda follow up dengan sistem automation. 
Tanpa Traffic / Calon Prospek, bisnis anda tidak akan berjalan
dengan stabil untuk jangka panjang.



4. Sistem Automation 
Ini dibutuhkan untuk follow up prospek yang anda dapat dari
pengunjung website Anda. Ini termasuk E-Mail Marketing.

Adalah hal yang tidak mungkin untuk menjelaskan ke empat hal
diatas itu dalam satu ebook, karena akan butuh praktek dan 
penjelasan dengan video tutorial secara detail. 

Jadi jika Anda mengharapkan semua strategi harusnya
dijelaskan dalam ebook ini, itu adalah hal yang sangat sulit. 
Mungkin bisa menjadi ratusan halaman.

Itulah sebabnya kami mengemasnya dalam training online 
“E-course Digital Networker” dimana semua itu akan diajarkan
dengan lebih detail sekaligus mempraktekkannya. 

Dan “E-course Digital Networker” ini kami rancang dengan
biaya murah sehingga semua orang bisa ikut E-Course ini.

Ok, untuk selanjutnya akan kami jelaskan sedikit tentang
mengapa Digital Marketing memang tidak bisa lagi Anda tunda-
tunda. Coba baca penjelasan berikut ini tentang “Tiga (3) Phase 
Pemula di Bisnis MLM”.

Jika Anda mau survive, maka penjelasan berikut ini sangat
Anda perlukan untuk lebih memahami pentingnya Digital 
Marketing saat ini untuk para pebisnis MLM.



3 PHASE PEMULA DI BISNIS MLM.
Pada bagian ini kami akan menjelaskan alur atau phase 
perjalanan seseorang yang baru memulai bisnis MLM. Tebakan
saya ketika membaca bagian ini, anda akan melihat bahwa anda
juga pernah melewati hal yang sama, atau mungkin anda masih
di proses itu sampai sekarang.

Phase #1: PROSPEK KEPADA TEMAN DAN KERABAT DEKAT.
Setelah bergabung dengan sebuah perusahaan MLM, hal
pertama yang sering dilakukan adalah berbicara dengan teman
dan keluarga Anda mengenai produk dan peluang bisnis yang 
sedang anda punya. Para Upline sering menyebutnya sebagai
“orang-orang Ring Satu”

Masalahnya jika anggota keluarga Anda - mereka tidak mau
bergabung, atau mereka berkomentar negatif tentang peluang
bisnis yang anda tawarkan, itu akan membuat anda sangat
kecewa. Dan faktanya, kebanyakan orang berhenti menjalankan
bisnis ini setelah mereka gagal memprospek “orang-orang Ring 
Satu” ini.

Bahkan jika Anda berhasil melewati phase pertama ini dan 
keluarga mendukung Anda, namun pada akhirnya faktor
kelelahan akan mulai muncul, karena cepat atau lambat Anda 
akan kehabisan orang dan teman untuk diprospek. Dan jika
Anda berkali-kali mencoba menjual produk Anda kepada
kelompok orang yang sama lagi, mereka akhirnya akan bosan
kepada Anda, dan mereka akan sepenuhnya menghindari
Anda. Ketika ini terjadi, Anda akan dilantik ke dalam grup yang 
sering kami sebut NFL Club (No Friends Left).



Dan itulah sebabnya mencoba merekrut teman dan keluarga
sangat sulit. Karena tidak tahu mencari calon prospek kemana
lagi, akhirnya banyak orang hanya melakukan hal yang sama
dan itu-itu saja, tapi apa mau dikata... mereka tidak tahu harus
berbuat apa lagi.

Phase #2: PROSPEK KEPADA TEMAN DI SOCIAL MEDIA.
Setelah melewati phase pertama diatas, mungkin Anda sudah
“bertobat” tidak akan memprospek teman dan keluarga Anda. 
Dan mencoba cara lain dengan mencari prospek dari Internet, 
tentunya dengan cara seadanya.

Media sosial memang telah membuat jaringan kita sedikit lebih
besar, tetapi sebetulnya itu masih kumpulan orang yang 
terbatas. 

Anda mungkin mulai posting-posting photo produk Anda di 
akun social media Anda, atau posting penjelasan peluang bisnis
MLM anda. Dan berharap akan ada teman facebook anda yang 
akan tertarik.

Tapi apa yang terjadi? Tak satupun kerabat di Facebook Anda 
yang merespon. Bahkan jika Anda mengulang-ulang posting hal
yang sama, teman-teman Facebook Anda akhirnya akan bosan
juga.

Atau Anda mencoba cari alternatif lain dengan membuat iklan
dibeberapa website, forum, atau spam sana-sini promosikan
bisnis atau produk Anda.



Dan seperti kebanyakan orang, strategi ini Anda ini juga tidak
membuahkan hasil, dan akhirnya anda menganggap strategi
online juga tidak ada bedanya dengan strategi offline, hasilnya
tetap gagal.

Phase #3: DAPAT MEMBER TAPI SUSAH DUPLIKASI
Duplikasi adalah kata kunci terakhir, yang bagi sebagian besar
pebisnis MLM, sepertinya DUPLIKASI adalah sebuah masalah
yang tak pernah ada solusinya, Never Ending Story.

Duplikasi adalah penentu omset Anda di bisnis MLM, semakin
hebat duplikasi di jaringan Anda, semakin besar omset atau
penghasilan Anda di bisnis MLM. Sederhananya begitu.

Tetapi pada prakteknya, DUPLIKASI seperti sebuah misteri. 
Mungkin ada ribuan kali training tentang duplikasi dilakukan di 
kantor MLM Anda, leader membagikan strategi duplikasi, 
begitu banyak motivasi untuk Duplikasi, tetapi tetap saja
Duplikasi tidak berjalan di jaringan Anda.

Ketiga phase diatas pasti dialami oleh semua pebisnis MLM. 
Pertanyaannya, apakah Anda sudah mencari solusi untuk
mengatasi masalah yang ada dalam tiga (3) phase tersebut?



Anda di perusahaan MLM mana?
Saya coba untuk sebutkan satu-satu ya, mungkin ada dari
MLM Amway, 4Life, USANA, Herbalife, Oriflame, Ecoracing, 
Milagros, K-Link, Tiens, Sinergy, Nuskin, MSI, Myway, 
Tupperware, Avail, Bistar, Enajic, FFG, Nasa, MFV, 3i-Networks, 
RF3 World, Atomi, Jazeera, HWI, CNI, Paytren, SIP, dll.

Tapi di perusahaan MLM manapun Anda saat ini, saya ingin
Anda menjawab beberapa pertanyaan saya berikut ini:

Apa yang Anda cari dari profesi Pebisnis MLM?
Mengapa Anda menjalankan bisnis MLM?
Bisnis MLM adalah bisnis utama Anda? atau hanya sebagai bisnis
sampingan?
atau bahkan mungkin hanya sekedar untuk coba-coba?

Mengapa semua itu saya tanyakan?
Karena banyak sekali diantara kita sedang menjalankan bisnis
tetapi tidak memiliki MINDSET SEORANG PEBISNIS!

Jika bisnis MLM Anda hanya sebagai coba-coba.., ngapain juga 
Anda menjalankannya?

Jika bisnis MLM Anda adalah bisnis sampingan Anda.., hal-hal
apa yang sudah Anda lakukan untuk mendukung bisnis MLM 
anda itu? Adakah rencana hari per hari Anda untuk
membangun bisnis MLM Anda? atau hanya mengalir begitu
saja? tanpa rencana, tanpa strategi, tanpa GOALS yang jelas?

Jika bisnis MLM Anda adalah bisnis utama Anda, strategi besar
apa yang sudah Anda rancang untuk 5 tahun kedepan?



Sebelum melanjutkan bisnis MLM Anda, ada baiknya
Anda berpikir ulang, seperti me-reset mindset Anda 
sebagai seorang pebisnis jaringan.

Tanyakan pada diri Anda,
- apa sebenarnya GOALS anda di bisnis MLM.
- apa rencana atau action yang mendukung tercapainya

GOALS anda?
- adakah strategi besar untuk bisnis MLM Anda?

atau hanya ikut apa kata upline Anda?

yang bisa membangun bisnis Anda adalah diri Anda sendiri,
bukan tergantung UPLINE Anda.

Kami bisa membantu Anda, dengan syarat Anda reset dulu
MINDSET Anda.

- Buang mindset ingin cepat kaya!
- Buang sifat malas belajar, malas upgrade ilmu
- Mulailah rajin membaca buku-buku terbaru tentang

DIGITAL MARKETING.
- Buanglah mindset-mindset lama yang sering kali membatasi

kreatifitas Anda.

Saya undang Anda untuk ikut E-COURSE DIGITAL NETWORKER.

Bersama-sama kita akan belajar, bagaimana mencari prospek
dari Internet.
Diperusahaan MLM manapun Anda berada saat ini, apapun
produk Anda, E-COURSE ini akan sangat membantu Anda.



Tidak perduli seberapa hebatnya Anda di bisnis MLM, 
Tidak perduli Anda pemula atau senior di bisnis MLM, 

Tidak perduli Anda bergabung di perusahaan MLM mana, 
Tidak perduli siapa UPLINE Anda, 

80% dari Anda pasti mengalami 5 hal ini:

1. Kehabisan Daftar Nama, alias Anda kehabisan prospek

2. Stress ditolak terus oleh prospek Anda. 

3. Didelete kontak oleh teman, saudara, kerabat dekat Anda. 

4. Presentasi terus tapi tidak closing closing! 

5. Utang sana sini untuk biaya operasional! 

Dan hanya 20% yang punya solusi dan keluar
dari kelima masalah diatas.

Sayangnya, jika Anda TIDAK MAU UPGRADE skill Anda, 

maka Anda akan tetap ada didalam kelompok yang 80% tadi .



Ayo!!

dan bergabung dengan yang 
20% menjadi seorang



"Apakah saya bisa menggunakan Digital Marketing 
untuk mengembangkan bisnis MLM saya?”

Jawabannya bisa TIDAK, bisa IYA. Mengapa demikian? 

Karena tergantung bagaimana PEMAHAMAN ANDA tentang Digital 
Marketing. Banyak orang menggunakan Digital Marketing hanya
sebatas social media saja, hanya sebagai sarana pengganti brosur
untuk promosi atau iklan saja.

Posting sana sini, posting photo produk sana sini, posting photo-
photo meeting, posting photo-photo lagi prospek, pasang iklan
facebook, iklan instagram, dan yang paling miris lagi, semua itu
dilakukan tanpa memahami kemampuan digital marketing yang 
sebenarnya.

Mau sampai kapan Anda melakukan strategi amatiran
seperti itu???

Ingat! Competitor Anda sudah mulai menggunakan Digital 
Marketing secara professional.

Cepat atau lambat Anda akan kalah.



SEHARUSNYA.., Anda punya perencanaan dan strategi Digital 
Marketing yang tepat dan sudah teruji, 

BUKAN COBA COBA! 

kami DIGITAL NETWORKER 
sudah membuktikannya!

Bersama kami , Anda dapat menerapkan perencanaan dan 
strategi digital marketing untuk bisnis MLM Anda, dan andapun

akan menjadi seorang DIGITAL NETWORKER.



Mengapa DIGITAL NETWORKER? 

Apa itu DIGITAL NETWORKER? 

Berasal dari kata DIGITAL MARKETING, dan kata NETWORK 
MARKETING (Pebisnis MLM),  

DIGITAL NETWORKER adalah seorang pebisnis MLM yang sudah
MENERAPKAN STRATEGI DIGITAL MARKETING secara
profesional dalam menjalankan Bisnis MLM nya.

Apa Konsep DIGITAL NETWORKER? 

Konsep Digital Networker tetap memegang prinsip dasar model 
bisnis MLM, hanya saja dalam menjalankan bisnis MLM seperti
cara mencari prospek, cara follow up, cara closing, cara
membangun hubungan dengan para prospek, dan lainnya, 
seorang Digital Netwoker menerapkan DIGITAL MARKETING.

Intinya, Anda memakai sistem Digital Marketing tanpa merubah
prinsip dasar MLM.



Bisnis MLM? Digital Marketing? Digital Networker? 
Saya Jadi Bingung... 

Jangan bingung.., ini penjelasannya,

Model bisnis MLM adalah salah satu bisnis yang menitik
beratkan pada membangun hubungan antara Anda dengan
calon prospek. Dan Internet telah menjadi media yang efektif
untuk membangun hubungan dengan siapapun dan 
dimanapun, saling terkoneksi tanpa batas wilayah dan waktu. 

Apalagi sekarang ini karena wabah virus Corona yang menimpa
seluruh dunia, sehingga jumlah pengguna internet melonjak
tinggi! Sebagai pebisnis MLM kita harus jeli melihat peluang ini. 

Zaman telah berubah, cara orang berkomunikasi juga berubah, 
hampir semua orang sekarang ini terkoneksi melalui Internet, 
lihat saja semua orang saling bertegur sapa di social media. 
Tapi terkoneksi dengan internet saja tidaklah cukup. Anda 
harus dapat memanfaatkan kekuatan internet secara
maksimal! 

Anda butuh Perencanaan dan strategi DIGITAL NETWORKER. 

Jadi Jika Anda ingin mengikuti pergerakan dunia, suka tidak
suka, mau tidak mau, bisnis MLM Anda harus berpindah ke
Internet, mencari prospek di Internet dan melakukan follow up, 
presentasi sampai closing dengan media Internet. 

Itulah sebabnya Anda perlu menjadi seorang DIGITAL 
NETWORKER.



Apa saja yang dipelajari untuk menjadi seorang
DIGITAL NETWORKER

Inilah beberapa Materi Belajar E-Course:

• Mindset Bisnis MLM 

• Mindset Digital Marketing 

• Mindset Digital Networker

Konsep DIGITAL NETWORKER:

• Sales Funnel Bisnis MLM Dengan Cara Online 

• Membangun Sistem Untuk Menjaring Calon Prospek

• Email Marketing Untuk Follow Up Prospek

Facebook Marketing: 

• Dasar-dasar cara membuat iklan Facebook 

• Memilih target market khusus MLM Anda. 

• Managemen iklan Facebook.

Membangun WEBSITE ANDA: 

• Mendaftarkan Nama Domain Website Anda. 

• Copywriting Landing Page Bisnis MLM 

• Membuat Landing Page Khusus Bisnis MLM



Benefit setelah ikut eCourse DN

Sebelum mengikuti E-Course Digital Networker:       
• Kehabisan Daftar Nama, alias Anda kehabisan prospek
• Stress ditolak terus oleh prospek Anda. 
• Didelete kontak oleh teman, saudara, kerabat dekat

Anda. 
• Presentasi terus tapi engga closing closing! 
• Utang sana sini untuk biaya operasional!

Sesudah mengikuti E-Course Digital Networker: 
• Dapat ribuan calon prospek dari Internet! 
• Follow up prospek bekerja secara otomatis, bahkan

selama anda tidur. 
• Kemungkinan ditolak kecil, karena semua prospek yang 

masuk sudah terfilter. 
• Punya banyak prospek yang tepat. 
• Tidak perlu repot posting sana sini. 
• Tidak perlu repot telpon-telpon prospek. 
• Duplikasi sangat sederhana sehingga mudah dilakukan

downline Anda. 
• Leverage power terjadi secara maksimal dalam grup

Anda.
• Dari amatiran menjadi profesional di bisnis MLM. 
• Selangkah lebih maju karena anda mau upgrade ilmu. 



MUMPUNG MASIH ADA 
DISKON 50%.

BAGAIMANA CARANYA?

REGISTER ONLINE: Klik disini register online
REGISTER VIA WHATSAPP: Klik disini register via Whatsapp

https://indonetworkers.orderonline.id/ecourse?coupon=PRESELL2020
http://bit.ly/IndraJayaPurba



