
Panduan Menjadi  
Affiliate Edubisnis 



Link Affiliate  
Edubisnis.net 



Link Affiliate 

• Link affiliate Edubisnis bisa Anda dapatkan di 
www.edubisnis.net/affiliates 

• Ada dua jenis link affiliate.  

• Link yang pertama menuju halaman utama 
edubisnis. Contoh : http://edubisnis.net/dap/a/?a=1 

• Kode a=1 unik untuk setiap affiliate. Silakan cek kode link 
Anda di www.edubisnis.net/affiliates. 
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http://edubisnis.net/dap/a/?a=1
http://edubisnis.net/dap/a/?a=1
http://www.edubisnis.net/affiliates


Link Affiliate 

• Link affiliate kedua, adalah yang menuju halaman 
kursus spesifik yang ingin dipromosikan. 

• Contoh :  

• http://edubisnis.net/dap/a/?a=1&p=www.edubisnis.net/internet-income-
blueprint/ 

• (Link diatas mengarah ke judul kursus internet income. Kode a=1 adalah unik. Jika 
Anda ingin memakai link diatas, kode a=1 tinggal diubah menjadi kode affiliate 
Anda. Kode Anda bisa dilihat di www.edubisnis.net/affiliates  

• http://edubisnis.net/dap/a/?a=1&p=www.edubisnis.net/management-skills 

• (Link diatas mengarah ke judul kursus Management Skills Masterclass) 
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Link Affiliate 

• http://edubisnis.net/dap/a/?a=1&p=http://edubisnis.net/hr-management-
masterclass/ 

• (Link diatas mengarah ke judul kursus HR Management Masterclass) 
 

 
• http://edubisnis.net/dap/a/?a=1&p=http://edubisnis.net/financial-freedom/ 
• (Link diatas mengarah ke judul kursus Financial Freedom Roadmap) 

 
 
• http://edubisnis.net/dap/a/?a=1&p=http://edubisnis.net/business-strategy-

masterclass/ 
• (Link diatas mengarah ke judul kursus Business Strategy MasterClass) 

 

 

http://edubisnis.net/dap/a/?a=1&p=http://edubisnis.net/hr-management-masterclass/
http://edubisnis.net/dap/a/?a=1&p=http://edubisnis.net/hr-management-masterclass/
http://edubisnis.net/dap/a/?a=1&p=http://edubisnis.net/hr-management-masterclass/
http://edubisnis.net/dap/a/?a=1&p=http://edubisnis.net/hr-management-masterclass/
http://edubisnis.net/dap/a/?a=1&p=http://edubisnis.net/hr-management-masterclass/
http://edubisnis.net/dap/a/?a=1&p=http://edubisnis.net/hr-management-masterclass/
http://edubisnis.net/dap/a/?a=1&p=http://edubisnis.net/hr-management-masterclass/
http://edubisnis.net/dap/a/?a=1&p=http://edubisnis.net/financial-freedom/
http://edubisnis.net/dap/a/?a=1&p=http://edubisnis.net/financial-freedom/
http://edubisnis.net/dap/a/?a=1&p=http://edubisnis.net/financial-freedom/
http://edubisnis.net/dap/a/?a=1&p=http://edubisnis.net/financial-freedom/
http://edubisnis.net/dap/a/?a=1&p=http://edubisnis.net/financial-freedom/
http://edubisnis.net/dap/a/?a=1&p=http://edubisnis.net/business-strategy-masterclass/
http://edubisnis.net/dap/a/?a=1&p=http://edubisnis.net/business-strategy-masterclass/
http://edubisnis.net/dap/a/?a=1&p=http://edubisnis.net/business-strategy-masterclass/
http://edubisnis.net/dap/a/?a=1&p=http://edubisnis.net/business-strategy-masterclass/
http://edubisnis.net/dap/a/?a=1&p=http://edubisnis.net/business-strategy-masterclass/
http://edubisnis.net/dap/a/?a=1&p=http://edubisnis.net/business-strategy-masterclass/
http://edubisnis.net/dap/a/?a=1&p=http://edubisnis.net/business-strategy-masterclass/


• Setiap member yang join Edubisnis.net akan langsung otomatis 
mendapatkan link affiliate khusus, bisa dilihat di menu Affiliate setelah 
Anda login.  
 

• Ketika Anda menyebarluaskan link affiliate Anda ini, maka orang yang 
mengkliknya akan menerima cookies yang akan menandai, bahwa orang 
tersebut tahu Edubisnis.net melalui link affiliate Anda.  
 

• Ketika orang tersebut kemudian join Edubisnis.net, lalu login, maka akan 
terdeteksi cookiesnya bahwa orang tersebut join Edubisnis.net melalui link 
affiliate Anda. Seluruh proses ini dilakukan secara otomatis by system.  

 
• Anda bisa melakukan pengecekan trafik yang Anda kirimkan dan transaksi 

penjualan link affiliate Anda melalui Menu Affiliate di Member Area.  

Cara Kerja Sistem Affiliate 



Kiat Menjadi Affiliate  
EDUBISNIS yang Sukses 



Mempromosikan Link Affiliate di 
Jaringan Social Media Anda 



• Anda bisa mempromosikan link affiliate di 
berbagai jaringan social media yang Anda miliki 
(misal Facebook, Grup BBM/WA atau Twitter).  

• Namun proses promosi ini hanya akan efektif 
jika friend/follower Anda setidaknya sudah 
menembus minimal angka 3000 atau lebih.  



• Jika Anda terburu-buru melakukan promosi 
link di berbagai chanel social media, 
sementara jumlah follower/friend Anda masih 
hanya ratusan, maka hasilnya akan kurang 
optimal.  

 



• Karena itu, jauh lebih baik tingkatkan dulu 
jumlah friend/follower Anda secara bertahap. 
Kiat meningkatkan follower sudah kami 
uraikan dalam video pembelajaran. Silakan 
disimak kembali dengan baik, dan 
dipraktekkan.  

 



• Langkah berikutnya untuk efektif promosi di 
social media adalah dengan rajin melakukan 
edukasi (sharing ilmu yang bermanfaat). Lalu 
selingi dengan promosi link affiliate.  

• Kombinasi education sharing dan promosi akan 
menghasilkan efek yang lebih positif.  

 



• Sejumlah orang terburu-buru melakukan promosi di 
social media, tanpa pernah melakukan edukasi 
(warming up). Langsung saja promosi.  

• Anda belum membangun trust and relations melalui 
sharing edukasi yang bermanfaat. Langsung hajar 
promosi.  

• Apa hasilnya? Tentu akan kurang optimal 
dibandingkan jika Anda terlebih dulu rajin sharing 
informasi/ilmu yang bermanfaat pada 
friend/followers Anda. Apalagi jika sharingnya relevan 
dengan produk yang ingin Anda promosikan (dalam 
hal ini misalnya produk Edubisnis).  



• Cara sharing edukasi di social media juga sudah kami 
uraikan dalam video-video pembalajaran kami. 

• Kuncinya adalah tekun berbagi ilmu yang bermanfaat 
di social media. Pelan-pelan follower Anda akan 
bertambah, dan akan muncul trust terhadap diri 
Anda. 

• Saat follower sudah mulai banyak, dan terbangun 
relations yang baik dengan audience, maka disitulah 
baru Anda bisa melakukan promosi link affiliate Anda 
dengan jauh lebih efektif.  



Mempromosikan Link Affiliate di 
Blog yang Anda kelola 



• Cara lain yang mungkin jauh lebih efektif untuk 
mempromosikan link affiliate Edubisnis adalah 
melalui kombinasi Blog + Email Marketing.  

• Beragam studi yang dilakukan di blog luar 
negeri menunjukkan, promosi link affiliate 
paling efektif adalah melalui kombinasi blog 
dan email marketing.  



• Karena itu, secara 
bertahap Anda harus 
mulai membangun blog 
dengan tema spesifik dan 
diisi dengan teratur.  



• Kembali disini perlu disampaikan, Anda baru 
bisa melakukan promosi secara efektif jika 
pengunjung blog Anda sudah menembus 500 
visitors per hari (lebih banyak lebih bagus).  

• Jika Anda tekun mengisi dan rajin 
mempromosikan blog Anda, maka dibutuhkan 
waktu sekitar 6 bulan untuk bisa mencapai 
visitors 500/hari.  



• Kiat membuat dan mengisi konten blog 
dengan konsisten, dan teknik mempromosikan 
blog Anda, sudah diuraikan dengan detail 
dalam video-video pembelajaran kami. 

• Mohon disimak kembali, dan dipraktekkan 
dengan sungguh-sungguh.  



• Jika visitors blog Anda mulai banyak, maka 
Anda juga bisa mendapatkan email pembaca 
dengan efektif.  

• Meminta pembaca untuk berlangganan email 
blog Anda adalah kunci. Sebab studi 
menujukkan satu email bisa menghasilkan Rp 
1000/bulan.  

• Jadi jika pelanggan email Anda sudah 
mencapai 10.000, Anda bisa menghasilkan 
income kurang lebih Rp 10 juta/bulan.  



• Kiat memasang form langganan email, dan 
kiat untuk mendapatkan pelanggan email, juga 
sudah dijelaskan secara detil dalam beragam 
video pembelajaran kami.  

• Silakan disimak videonya dan dipraktekkan 
dengan tekun.  



Ketekunan untuk Mempraktekkan 
Materi Edubisnis adalah  

Kunci SUKSES menjadi Affiliate 



Produk kursus online 
Edubisnis menurut 

hemat kami – sangat 
valuable.  Sejumlah 

peserta telah 
memberikan testimoni 

– mereka sangat 
terinsipirasi dengan 
isinya. Karena itu, 

produk ini kiranya layak 
Anda promosikan 

karena bisa 
memberikan value 

kepada banyak orang.  



• Tidak ada jalan mudah menuju Roma. Tidak ada 
cara yang instan. Sebuah keberhasilan 
membutuhkan proses yang cukup panjang dan 
kadang melelahkan.  

• Namun jika Anda tekun mempraktekkan 
segenap materi video-video tutorial yang telah 
kami sajikan, Anda punya peluang besar untuk 
bisa juga meraih keberhasilan itu.  



• Bagaimana kiat psikologis agar tetap bisa tekun 
dan semangat mempraktekkan materi 
pembelajaran?  

• Disini, Anda bisa menyimak kursus Financial 
Freedom Roadmap. Dalam kursus ini, kami 
banyak mengulas sisi psikologis manusia untuk 
mau berubah dan gigih berjuang meraih masa 
depan yang lebih cemerlang.  



Selamat menyimak 
dan mempraktekkan 

materi-materi 
pembelajaran 

Edubisnis.  
 

Jika Anda ingin 
melakukan 

konsultasi, jangan 
segan-segan untuk 
mengirimkan email 
kepada kami via : 

konsultasi-
member@edubisnis

.net 



 
SELESAI 

  


