
Download gratis 50 + ebook berbahasa indonesia

Download gratis 50 + ebook berbahasa 
indonesia dan mudah di cerrna, biasanya 
anda hanya di berikan satu ebook saja 
untuk mengisi name dan email nya, tapi 
di blog ini bukan satu/dua tapi lebih dari 
50 ebook waoo  kern abiis !! Mauuu ??

Berikut cara  step by stepnya. Contohnya 
seperti ini:

   1. Buka web http://tinyurl.com/yj27fjl  atau di sini
   2. Masukkan nama dan email anda di form yang ada di pojok kanan 
atas
   3. Klik Download (gambar warna merah)

   4. Cek email anda disana ada link konfirmasi bentuknya seperti ini: 
dan langsung aja anda klik tex yang berwarna biru ini

   
5. setelah konfirmasi Cek email lagi, Buka email dengan subjek/judul 
[cafebisnis] Data Login dan Tempat Download
disana ada info berisi username dan password, simpan baik2

Kalau belum mucul silahkan refres/reload browser anda dengan 
menekan tombol F5 pada keybord

http://cafebisnis.com/?reg=sh
http://tinyurl.com/yj27fjl


Setelah ada balasan pemberian  uesrname dan pasword ke email 
maka anda bisa  download ebook sepuasnya  setelah24 jam tentunya. 
Berikut screnhsot area Downloadnya

Mauu? Yook

Sekedar Info
Bila anda sedang punya rencana sebagai berikut:  ingin punya 
penghasilan tambah dari blog, ingin membuat blog yang  bagus dan 
mudah untuk updatenya, ingin menjadi 10besar di search enggine, 
ingin membuat toko online yang mudah di temukan search enggine, 
sudah punya blog tapi kok belum bisa di komersilkan, ingin membuat 
1blog yang bisa dibagi pake samapai ribuan pemakai seperti 
wordpress.com blogdetik.com ngeblogs.com

Bila salah atau semuanya itu yang anda inginkan maka mungkin blog 
inilah satu-satunya harapan anda saat ini. Dengan mengubah setatus 
member anda menjadi premium, anda akan  mendapatkan hak penuh 
di member area, dan 1,4Gb data seperti srip, themes, ebook, akan 
dikirimkan langsung ke alamat rumah tinggal anda. Rgister disini

Promo

http://cafebisnis.com/registrasi/?reg=sh
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Cara Menyulap Blog Menjadi Mesin Uang Otomatis
BENAR!! Mengubah sebuah blog menjadi mesin uang otomatis hanya butuh waktu kurang dari 
5 MENIT saja. Bahkan menggunakan plugin WP Affiliasi milik cafebisnis, blog anda bisa 
berubah menjadi web affiliasi hanya dengan sekali klik

Riset Pasar Online
Mengetahui kekuatan lawan adalah setengah dari kemenangan. Mengetahui target pasar 
adalah setengah dari pembelian. Saya akan membuka rahasia riset online yang saya lakukan 
dalam setiap pembuatan web dan pembuatan produk. Anda harus memiliki tips cerdik ini

Beli Domain SEO Murah
Domain dan Hosting yang mendukung SEO adalah awal terbaik dalam memenangkan 
persaingan di Search Engine. Salah dalam memilih domain dan hosting, akan membawa 
kerugian dan penyesalan besar dalam bisnis anda. Disini anda akan saya berikan rahasia jitu 
bagaimana memilih domain dan hosting. Serta saya tunjukkan juga bagaimana cara membeli 
domain dengan harga dibawah pasaran :)

Instal dan mengelola Blog
Blog adalah toko online anda. Disinilah sumber uang anda berasal. Mengelola blog dengan 
baik akan memperlancar aliran dollar ke kantong anda. Tak perlu pusing-pusing lagi nyari 
kerja. Kalau anda sudah jadi direktur secara cepat kenapa lagi ngelamar kerja gak karuan. 
Saya akan jelaskan mulai A sampai Z bagaimana membuat blog yang diorientasikan untuk 
bisnis online.



Ubah Blog Menjadi Mesin Uang Otomatis
Blog udah punya, tapi kok duit belum datang juga? Itu karena anda belum baca ebook yang 
satu ini. Diterbitkan berseri agar fokus. Anda tinggal pilih mau ikut bisnis yang mana. 
Semuanya dibahas tuntas..tas..tas

Menjadi No. 1 di Google
SEO atau Search Engine Optimization adalah usaha memenangkan pertarungan 
memperebutkan posisi puncak di Mesin Pencari. Anda perlu baca tuntas ebook ini kalau ingin 
maju di Search Engine

Strategi Pemasaran Online
Ada banyak cara mempromosikan bisnis online. Semua akan dibahas dalam ebook praktis ini

Dapatkan Aneka Panduan Wordpress dan Bisnis Online SEKARANG JUGA!!
Tunggu apa lagi? Segera isi data singkat anda pada form di bawah ini. Ebook gratis dan aneka 
panduan WordPress serta bisnis online akan saya kirimkan ke alamat email anda

Bergabunglah bersama 2000+ Member Cafebisnis
Klik disini apabila anda ingin langsung bergabung menjadi premium member cafebisnis. 
Dapatkan aneka manfaat luar biasa sebagai anggota terhormat cafebisnis.com. Mari 
bergabung bersama 2000 lebih member Cafebisnis Online.

Bagaimana MENYULAP sebuah blog menjadi MESIN UANG POTENSIAL
Panduan Terlengkap Belajar WordPress dan Bisnis Online

Besarnya
pengguna Internet adalah potensi yang HARUS ANDA TANGKAP!!. Anda 
butuh WEBSITE dan STRATEGI TEPAT untuk mendapat HASIL MEMUASKAN. 
WordPress adalah pilihan tepat mengubah anda menjadi WEBMASTER 
PROFESIONAL hanya dalam 5 menit !!
1. Mudah Instalasinya
2. Mudah pengelolaannya
3. Ribuan Themes dan Plugin siap pakai untuk mempercantik website anda
4. Auto ping ke berbagai search engine
5. Fasilitas komentar yang memudahkan pengunjung memberi timbal balik
6. Fasilitas RSS Feed, memungkinkan pengunjung mengikuti perkembangan 
bisnis anda
7. Design yang SEO Friendly memungkinkan website anda terindex dengan 
mudah oleh Search Engine
8. Aneka Forum dan Support yang siap membantu anda langkah demi 
langkah

http://id.shvoong.com/tags/fasilitas/
http://cafebisnis.com/registrasi/?reg=sh


9. Paling banyak dipakai oleh blogger-blogger profesional, pejabat negara 
dan pebisnis internet
Bagaimana Sebuah Blog MAMPU menjadi MESIN UANG yang EFEKTIF??
Panduan membuat "Mesin Uang WordPress" akan menunjukkan kepada anda 
bagaimana sebuah blog dapat digunakan untuk Mendapatkan Uang dari 
Internet. Semua dijelaskan secara lengkap, praktis dan petunjuk step by 
stepnya mudah diikuti.
Mesin Uang WordPress

DAPATKAN SEKARANG JUGA :
1. Tutorial WordPress Lengkap
Anda akan tahu bagaimana menginstall WordPress baik di hosting gratis 
maupun bayar. Lengkap dengan cara pengelolaan sebuah blog, menambah 
fasilitas blog hingga trik agar mudah dideteksi Search Engine.

2. Cara Promosi Web Efektif
Bagaimana berpromosi yang efektif menggunakan aneka layanan gratis yang 
tersedia begitu banyak di Internet. Anda dapatkan cara dan petunjuk 
lengkapnya.

3. Google AdSense Tips
Cara menghasilkan ratusan bahkan ribuan dollar sebulan melalui Google 
AdSense. Temukan cara mendaftar, optimasi sampai teknik agar adsense 
anda begitu menarik untuk di klik dan menghasilkan dollar-dollar ke kantong 
anda.

4. Program Affiliasi
Anda juga akan mendapatkan aneka tips mencari program affiliasi yang 
menguntungkan dan banyak dibutuhkan oleh orang banyak. Termasuk juga 
cara meningkatkan penjualan produk anda di Internet
APA HANYA ITU ??
TIDAK !! Selain e-book Mesin Uang WordPress yang di-update terus setiap 
ada perkembangan terbaru, anda juga mendapatkan secara GRATIS:
1. Script PHP WordPress Siap pakai dan selalu terupdate
2. 3000 lebih themes WordPress yang bisa anda pilih
3. Ratusan Plugins WordPress
4. Software-software pendukung instalasi WordPress dan Promosi
5. Ribuan artikel-artikel yang bisa anda gunakan untuk mengisi web 
AdSense.
6. E-Book dan Video tutorial lain yang cukup bagus untuk mengembangkan 
wawasan anda.
7. Website Replika CafeBisnis.com untuk mencari pembeli dan mendapat 
bonus
8. Komisi penjualan Rp. 80.000,-
9. Full Akses GRATIS update terbaru Mesin Uang WordPress

Script PHP WordPress Siap pakai dan selalu terupdate



3000 lebih themes WordPress yang bisa anda pilih

Ratusan Plugins WordPress



E-Book dan Video tutorial



total 1,4Gb, yang di kemas 
dalam 2CD

Bergabunglah bersama 2000+ Member Cafebisnis
Klik disini apabila anda ingin langsung bergabung menjadi premium member cafebisnis. 

Mumpung Harganya Masih 197,000 dan belum di naikkan lagi, saran saya siih segera 
pesan Karena Anda akan Dapatkan aneka manfaat luar biasa sebagai anggota terhormat 
cafebisnis.com. Mari bergabung bersama 2000 lebih member Cafebisnis Online. Jangan di 

tunda kesempatan Baik ini

Kesaksian/Testimoni

Mufli Tamid: Untuk kegiatan Internet Marketing, Wordpress adalah unggulan 
saya. Cepat dan Praktis

Disini Anda akan dipandu selangkah-demi selangkah, mulai dari cara cari hosting 
gratis sekalipun, install Wordpress, upload pake FTP, sampai mempromosikan 
website Anda tersebut sehingga benar-benar menjadi mesin uang :)

Bisnis online saya yang berbasis blog mulai tumbuh dan berkembang bermula dari Cafe ini, 
The Cafe Bisnis Online!
Di Cafe ini saya bukan hanya belajar hal-hal teknis wordpress tapi juga tentang strategi dan 
Mindset yang diperlukan untuk sukses berbisnis Online.
Pemilik situs: http://plazapulsa.com/

Fauzi (Malaysia): Terima kasih kepada CafeBisnis.com kerana telah 
menghasilkan skrip untuk WordPress yang sangat bagus dan murah. Saya telah 
mencubanya dan amat kagum dengan hasilnya. Jika di Malaysia, skrip sebaik itu 
boleh dijual dengan harga melebihi RM1000.00 (USD300)! Cara penggunaannya 
amat mudah cepat.

Terima kasih juga kepada saudara Lutvi kerana selalu memberikan maklumbalas yang cepat 
setiap kali saya membuat pertanyaan mengenai skrip tersebut. Beliau memang pakar dalam 
menjadikan WordPress sebagai sebuah mesin untuk menghasilkan wang yang lumayan.
Pemilik Situs: http://edarulaman.net/

Umar Hadi: Jika anda bertanya adakah script bagus dan berkualitas namun 
dengan harga yang sangat terjangkau bisa di dapat ? Jawabannya adalah 
Cafebisnis

http://cafebisnis.com/registrasi/?reg=sh


Perlu diketahui bahwa di luar sana script website dijual hingga jutaan rupiah atau kalaupun 
murah biasanya nggak jelas hasil karya sendiri atau orang lain

Di CafeBisnis Online, anda mendapatkan aneka manfaat diantaranya: plugin web affiliasi, 
panduan lengkap wordpress dan toko online, disertai gambar-gambar yang sangat mudah 
difahami serta tools yang sangat membantu dalam menjalankan bisnis internet. Free update 
lifetime dan support admin juga sangat memuaskan
Salah satu web reseller saya adalah pulsabisnis.com. Sederhana namun search engine friendly
Pemilik Situs: http://kuncimarketing.com/

Agam Rosyidi: Buku Membuat Website dengan WordPress, mungkin bisa 
dikatakan merupakan buku WordPress berbahasa Indonesia terlengkap saat ini. 
Cocok untuk semua kalangan baik yang ingin membuat web gratisan maupun 
berbayar. Semua dibahas secara mendetail. Meskipun pada judulnya disebut cara 
cepat dan gampang, bukan berarti isinya hanya untuk pemula saja, karena 
dilengkapi dengan CD berisi perangkat pendukung yang lengkap membuatnya 

cocok untuk professional sekalipun

Klik disini apabila anda ingin langsung bergabung menjadi premium member cafebisnis. 
Dapatkan aneka manfaat luar biasa sebagai anggota terhormat cafebisnis.com. Mari 
bergabung bersama 2000 lebih member cafe bisnis online.       
Pemilik Situs: http://rosyidi.com/

Arief Maulana: Thanx a lot for cafe bisnis. Inilah panduan pertama dan 
terlengkap yang saya miliki saat belajar blog wordpress dulu. Sebelumnya saya 
menggunakan blogger. Hingga kawan merekomendasikan saya untuk mencoba 
membuat blog di wordpress. Katanya wordpress itu canggih dan lebih enak 
digunakan.

Saya pun mencoba. Tapi karena tidak terbiasa, saya malah bingung. Akhirnya saya mencari 
panduan wordpress dan bertemulah dengan cafe bisnis. Saya suka, karena materinya lengkap 
dan pas untuk pemula, mas Lutvi juga tidak segan-segan mengupdate produknya.

Cafe bisnis juga memberikan informasi dasar bagaimana mencari dan menghasilkan uang dari 
blog. Well, terlalu lengkap saya rasa bila dibandingkan harganya. Sudah banyak blog 
wordpress memberi penghasilan kepada pemiliknya berkat support dan dukungan cafe bisnis. 
Kapan giliran Anda?
Pemilik Situs: http://ariefmaulana.com/

Zainal Abidin:Karya Mas Lutvi �Belajar WordPress dan Bisnis Online� yang 
terkemas dalam dua CD tak berlebihan sebagai inovasi panduan dasar bagi 
pemula untuk memulai bisnis online. Mulai dari buat blog wordpress sendiri 
hingga script2 yang membantu bisnis online saya. Ingat sahabat, semua materi 
disampaikan step by step sehingga Andapun pasti bisa mengikutinya. Terima 
kasih saya haturkan atas panduan dan bimbingan bisnis online dari mas Lutvi so 

Go Internasional CafeBisnis Tomorrow
Pemilik Situs: http://startyour-ownbusiness.com/



Bergabunglah bersama 2000+ Member Cafebisnis
Klik disini apabila anda ingin langsung bergabung menjadi premium member cafebisnis. 

Mumpung Harganya Masih 197,000 dan belum di naikkan lagi saran saya segera pesan 
dan Dapatkan aneka manfaat luar biasa sebagai anggota terhormat cafebisnis.com. Mari 

bergabung bersama 2000 lebih member Cafebisnis Online.

Salam Sukses
Lutvi Avandi
Jl. Jemurwonosari Lebar 58B Surabaya
HP. 0818 03151099
E-mail : admin@cafebisnis.com
Kontak Admin
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