PANDUAN PENGGUNAAN LANDINGPAGE
BISNIS MILAGROS

1.

PENJELASAN

Berikut ini 5 hal pokok yang perlu diperhatikan
terkait halaman web/landing page Milagros yang
Anda peroleh dari mitramilagros.com
1. Halaman web dapat berfungsi sebagai sumber
informasi,
sekaligus
media
promosi,
presentasi, atau landing page bisnis Milagros
Anda.
2. Jika dimanfaatkan dengan baik & sesuai, web
tersebut dapat berguna dalam mendatangkan
calon pelanggan dari berbagai sumber, baik
online ataupun offline, serta meminimalisasi
kehilangan calon pelanggan yang mencari
informasi dari sumber lain.
3. Peranan halaman web dalam mendapatkan
calon pelanggan akan berfungsi optimal jika
digunakan secara aktif dan sesuai dengan
kelompok segmen pasar Milagros. Kelompok
segmen pasar dimaksud bisa dibaca pada
modul Targeting yang disiapkan bersama
materi-materi terkait cara pemanfaatan media
online lainnya.
4. Prinsip promosi yang harus dipegang dengan
memanfaatkan Landing Page adalah membuat
orang tertarik & mau membuka Landing Page
sehingga bisa mengenal produk dengan baik.
5. Harap disadari, landing page ini adalah alat
bantu promosi, bukan alat atau media untuk
menjamin terjadinya transaksi.

2.

CARA PENGGUNAAN

Berikut
ini
cara
penggunaannya
yang
dikelompokkan kedalam 4 kelompok, yakni Media
sosial, Website, Blog, serta beberapa media
lainnya.
1. Penggunaan di Media Sosial.
Untuk menjaring calon pelanggan dari Medsos,
maka gunakanlah web Anda di berbagai media
sosial, entah WA, Facebook, Instagram, Twitter,
Google+, dll.
Namun demikian, penggunaan optimal di WA &
FB saja sebenarnya sudah cukup jika Anda sudah
memiliki banyak teman tertarget.
Cara
melakukannya
cukup
dengan
menuliskannya (ketik langsung atau copas)
alamat URL halaman web Anda pada kalimat
atau image update status medsos Anda.
Contoh :
Seperti apa ya rasanya mendapat kiriman
bonus uang cash Rp 2 Milyar seperti Pak Agus
Purnomo ? Semoga suatu saat sayapun bisa
merasakannya. http://mitramilagros.com/IDAnda/

Contoh-contoh kalimat promosi lain ada di
halaman web yang diinfokan.
Manfaat menuliskan alamat web di Medsos :
- Tidak semua teman-teman Medsos Anda siap
berkomunikasi langsung dengan Anda untuk
mendapat informasi awal yang diperlukan.
Boleh jadi mereka akan lebih memilih mesin
pencari untuk mendapatkan info tersebut.
Dengan mencantumkan alamat web, mereka
tentu akan lebih memilih membuka halaman
web tersebut, tidak harus repot lagi mencari.
Anda tidak akan kehilangan calon pelanggan
yang lari ke mesin pencari.
- Tidak semua teman-teman Medsos Anda siap
mengetik pesan di Medsos untuk bertanya,
di sisi lain Andapun tidak setiap saat online
di Medsos.
Halaman web Anda bisa menjadi solusi pada
kondisi seperti ini. Teman Anda bisa
mendapat info langsung, Anda tidak harus
online.

Anda tidak akan kehilangan calon pelanggan
yang butuh info cepat & lengkap.
- Bagi sebagian teman-teman medsos Anda,
alamat web Anda bisa menarik perhatian &
menimbulkan rasa penasaran. Bukan tidak
mungkin mereka kemudian merasa tertarik
setelah mendapat info lengkap pada web
tersebut.
Anda bisa mendapat calon pelanggan lain
yang selama ini kurang tertarik.
- Teman-teman medsos Anda bisa mendapat
info lengkap yang dibutuhkannya. Ketika
mereka merasa tertarik, mereka bisa
langsung kontak Anda melalui fasilitas
kontak yang ada di web.
Ini tentu lebih menghemat waktu Anda,
karena tidak perlu repot menjelaskan kepada
mereka yang hanya sekedar ingin tahu.
2. Penggunaan pada Website.
Halaman web Milagros Anda bisa dipergunakan
pada website lain dengan menjadikannya sebagai
landing page, entah dari pasang iklan berbayar
atau gratisan.
 Untuk
iklan
berbayar,
Anda
bisa
melakukannya dengan menghubungi pemilik
website
yang
Anda
minati,
dan
menegosiasikan model iklan dan biayanya.
Setelah disepakati, Anda tinggal memberikan
alamat web Anda untuk dijadikan landing
page-nya atau tujuan saat iklan Anda diklik
pengunjung website tersebut.

 Untuk yang gratisan, Anda bisa memanfaatkan
fasilitas website penyedia iklan baris gratis.
Silahkan cari melalui mesin pencari, ada
banyak web penyedia space iklan baris gratis.
Nanti Anda tinggal mengisi kolom-kolom yang
disediakan,
termasuk
kolom
untuk
memasukan alamat web Anda.
Dengan memanfaatkan website ini maka Anda
bisa mendapat calon pelanggan dari orang-orang
yang membuka tautan iklan Anda tersebut.
3. Penggunaan di Blog.
Untuk penggunaan pada Blog, bisa dilakukan
melalui beberapa cara, yakni :
1) Melakukan Blog Walking
Blog walking adalah kegiatan mengunjungi
web atau blog milik orang lain dengan tujuan
memberitahukan keberadaan web milik kita
kepada para pemilik website tersebut, maupun
para pengunjungnya.
Karena pembahasannya cukup panjang,
panduannya bisa Anda simak pada ebook lain
yang berjudul “Panduan Blog Walking : Langkahlangkah untuk Mendapatkan Traffic & Back Link
Berkualitas”.
Silahkan
minta
jika
merasa
memerlukannya.
2) Membuat Artikel Marketing
Cara lain yang bisa digunakan dalam
memanfaatkan web promo melalui blog adalah

dengan membuat tautan dari sebuah artikel
tertentu yang Anda buat.
Caranya :
Buatlah sebuah artikel yang kira-kira akan
menarik minat para pembaca, tetapi harus tetap
berhubungan dengan segmen pasar Milagros,
baik dari sisi kesehatan ataupun bisnisnya.
Artikel menarik biasanya berupa artikel
tentang motivasi, tips trik, jalan pintas, cara
mengatasi, panduan, fakta unik, rahasia, dll.
Contohnya : tips mencegah ancaman
ambeien bagi pengemudi jarak jauh, tips menaga
kesehatan anak susah makan, cara memulai
bisnis online bagi perawat, dll.
Cara
melakukannya
yakni
dengan
menuliskan tautan web promo Anda langsung
ditulis pada kalimat artikel, maupun pada profil
Anda sebagai penulis.
Dengan cara ini, maka ketika ada orang
mencari di Google tentang sesuatu yang temanya
sama dengan artikel Anda, maka artikel Anda
kemungkinan akan terindex dan muncul dalam
hasil pencarian.
Ketika orang tersebut membukanya, maka
ada peluang web promo Anda dibuka orang tsb.
Anda tidak bisa membuat artikel ?

Jangan menjadi kendala. Anda bisa minta
bantuan siapapun untuk membuatnya. Termasuk
pesan artikel secara online dari para penyedia
jasa pembuat artikel. Tidak mahal. Harganya
hanya antara Rp 15.000 s.d Rp 35.000,
tergantung jumlah kata-katanya. Dan sebaiknya
gunakan artikel dengan jumah tidak kurang dari
500 kata agar disukai mesin pencari.
Untuk promo melalui artikel ini Anda bisa
melakukan
sebanyak-banyaknya.
Karena
semakin banyak artikel promosi Anda, semakin
banyak kata kunci yang bisa dimunculkan mesin
pencari dalam hasil penelusurannya sehingga
akan
semakin
banyak
peluang
orang
mengunjungi web promo Anda.
3) Review Produk.
Yang satu ini hampir sama dengan artikel
marekting, perbedaannya adalah isi artikelnya
fokus menyoroti produk yang ditawarkan.
Anda bisa melakukannya dengan cara meminta
pemilik blog untuk menulis review Milagros di
Blog yang mereka miliki, dan membuat tautan
menuju halaman web Anda.
Dengan cara ini maka pembaca review produk
bisa mendapatkan info lengkapnya melalui
halaman web Anda.
Tentu saja Anda harus membayar. Kecuali jika
pemilik blog tersebut teman Anda yang mau
melakukannya dengan cuma-cuma.

4) Memasang iklan banner.
Andapun bisa memanfaatkan blog dengan
meminta pemilik blog untuk memasang iklan
banner di salah satu atau beberapa halaman,
yang tautannya menuju halaman web Anda.
Dengan cara ini para pembaca artikel blog yang
tertarik iklan banner Anda bisa mengunjuni
halaman web Anda.
4. Penggunaan pada media lainnya.
Halaman web Anda bisa digunakan pada media
lainnya, seperti :
1) Youtube
Youtube juga menjadi salah satu produk
Google yang ramai digunakan untuk promosi
bisnis online.
Kita bisa unggah video tentang Milagros
hasil karya sendiri ataupun video yang bebas
untuk digunakan oleh siapapun.
Tulsikan
alamat
webpage
Anda
pada
keterangannya agar bisa dikunjungi oleh viewer
video tersebut.
2) Komunitas online
Salah satu komunitas online terbesar di
Indonesia adalah Kaskus. Oleh karena itu
sebaiknya gunakan media ini untuk melakukan
promosi Milagros.

Cukup sekali bikin promo, tetapi coba di thumb
up setiap hari agar populer. Sertakan informasi
menuju ke webpage presentasi bisnis Milagros
Anda.
Selain Kaskus, masih ada banyak komunitas
onlina
lainnya
yang
dapat
dimanfaatkan.
Misalnya detik, kompas, dll.
Manfaatkan pula komunitas ini untuk promo
Milagros dengan tetap mencantumkan alamat
webpage Anda sebagai media informasi lengkap
produk & bisnis Milagros yang dapat dikunjungi
para anggota komunitas.
3) Marketplace.
Marketplace
seperti
Bukalapak,
Tokopedia,
Lazada, Blibli, Sophie, merupakan marketplace
yang sangat besar saat ini.
Anda bisa memanfaatkannya dengan mendaftar
dan memasukan URL webpage Anda dalam profil
atau mencantumkannya tanpa menggunakan
link.
4) Email
Promosi melaui email masih banyak dilakukan.
Manfaatkan email untuk melakukan penawaran.
Cantumkan URL webpage Milagros sebagai
fasilitas untuk memberi akses informasi kepada
orang yang menjadi target penawaran.

5) Signature/profil
Tuliskan alamat URL webpage Anda pada setiap
profil akun Online yang Anda miliki agar siapapun
yan melihat profil Anda bisa juga mengetahui
website Anda.
6) Menuliskannya Pada
Offline dan lainnya.

Media

Promosi

Jika Anda melakukan promosi melalui media
offline seperti brosur, selebaran, leaflet, spanduk,
dll; jangan lupa, tulisakan juga alamat web
promo Anda.
Dalam media offline tentu hanya hal-hal
umum saja yang bisa disampaikan, tidak
mungkin menuangkan semua informasi yang
perlu disampaikan. Adanya alamat web, bisa
membantu orang yang membutuhkan info
lengkap untuk mendapatkannya.
7) Presentasi/seminar
Saat Anda melakukan presentasi atau
seminar offline, tentu tidak akan semua materi
dapat disampaikan.
Oleh karena itu berilah audience Anda
alamat URL webpage Anda sehingga mereka
bisa mendapat info lengkap yang perlu
diketahuinya.
8) Lain-lain
Mungkin masih banyak cara lain yang
dapat dilakukan sebagai upaya promosi bisnis

Milagros yang dapat dilakukan dimana URL
webpage Anda sangat berguna.
Misalnya dengan menuliskannya pada
kartu nama, dibuat stiker, dituliskan pada
spanduk, dll.
Silahkan
lakukan
sebagai
upaya
medatangkan calon pelanggan dan otomatis
memperbesar
peluang
terjadinya
transaksi
produk Milagros Anda dan mendapatkan mitra.
Good Luck !

