Petunjuk Navigasi Web

Assalamualaikum dan selamat datang sahabat,

Terima kasih sebelumnya sudah berkunjung ke web:
http://bisnisinternetproduk.com

Dan sebagai pengenalan untuk anda di halaman bawah panduan ini, akan
saya berikan Link Download Gratis eBook Sumber Duit dari Internet
(Newbie)

Screenshoot dibawah ini adalah saat panduan ini dibuat, mungkin akan
berbeda saat anda melihat nantinya mengingat Rekomendasi produk digital di
web InsyaAllah akan saya update terus.

Panduan Petunjuk Navigasi Web sengaja saya buatkan
untuk membantu pengunjung web bisa lebih mudah
menemukan dan memilih panduan belajar bisnis
internet atau software yang sedang dibutuhkan.
Sengaja saya prioritaskan Rekomendasi Produk Digital hanya 2 kategori
saja yaitu

 Panduan Belajar
 Software / Tools
Mengapa prioritas di 2 kategori ini?

Karena sama seperti Anda, sayapun awalnya mengenal bisnis internet
sempat bingung untuk mulai dari mana?.. apa yang harus dipelajari,
disiapkan?.. apa metode yang lagi “work” saat ini?.. dstnya…

Menjawab pertanyaan tersebut, tentu kita akan sangat terbantu Jika
mempunyai

Panduan Belajar agar lebih terarah dan mempersingkat

waktu belajar untuk bisa segera mendapatkan hasil dari bisnis internet.
Selain itu dengan memiliki Panduan Belajar tentunya tidak perlu trial and
error (coba-coba) lagi.

Untuk Kategori kedua: Software / Tools memang ditujukan untuk membantu
mempermudah kerja online kita.
Salah satu manfaat utamanya: dengan bantuan Software / Tools maka kita
bisa lebih mudah sekaligus mengotomatisasi kerja online yang
sebelumnya kita lakukan secara manual (satu persatu) yang tentu akan
menyita lebih banyak waktu.

Setiap Rekomendasi produk digital di web sudah saya pilihkan untuk anda
dan dikategorikan.

Untuk memilih kategori sangat mudah, di tiap halaman ada pilihannya,
seperti gambar berikut ini:

Anda bisa melihat per-halaman masing-masing Rekomendasi produk digital.
Cukup klik di no. halamannya saja.

Jika anda ingin mencari Rekomendasi produk digital bisa pula dilakukan
melalui kolom “search” Langsung klik aja di tanda search seperti gambar
dibawah ini, otomatis akan muncul hasil pencarian.

Mirip dengan cara diatas, jika anda ingin mencari berdasarkan keyword,
misalnya mencari produk digital yag membahas tentang Facebook, cukup
ketik keyword: Facebook di kolom tersebut dan klik aja di tanda search,
seperti
pencarian:

gambar

dibawah

ini,

otomatis

akan

muncul

hasil

Jika sudah menemukan produk yang anda cari atau ingin melihat dulu
apa saja pembahasan dari rekomendasi produk digital tersebut, tinggal
klik di gambar atau Link hasil pencarian saja (search result).
Contoh saya tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang “Aplikasi
Instagram Mudah Murah Full Otomatis’, Silahkan Klik di ikon gambar
produknya:

Otomatis akan tampil halaman presentasi dari rekomendasi produk digital
tersebut, seperti contoh dibawah ini;

Jika anda ingin membeli produk digitalnya, silahkan klik di bagian Order /
pesan / beli. Sebagai contoh

Dan otomatis akan tampil instruksi berikutnya, sebagai contoh;

Anda juga bisa langsung kembali ke halaman utama web, cukup klik di bagian
Navigasi bar seperti gambar dibawah ini:

Otomatis anda akan kembali ke halaman utama “Home’. Dan silahkan pilih
rekomendasi produk digital lainnya.

Demikian Panduan Petunjuk Navigasi Web ini, semoga melalui web ini bisa
membantu anda menemukan dan memilih panduan belajar bisnis internet
maupun software yang sedang dibutuhkan.

Oya sebagai Pengenalan untuk anda seputar:
Contoh Jenis Bisnis Internet
Apa yang perlu diperhatikan saat memilih jenis Bisnis internet?..
Contoh Sumber Traffic / Pengunjung Website
Study Case Review: Hasilkan Rp 900.000,- lebih hanya dari
facebook GRATISAN
Rekomendasi Produk Digital

Silahkan Download Gratis eBooknya
melalui: http://bisnisinternetproduk.com/downloadgratis.html

Sekali lagi saya ucapkan Terima kasih sudah berkunjung ke web:
http://bisnisinternetproduk.com

Dan Semoga web ini bisa bermanfaat, sekaligus membantu menemukan dan
memilih panduan belajar bisnis internet maupun software yang anda
butuhkan.

Salam Bisnis Internet,
Fitrajaya
http://bisnisinternetproduk.com
email: fitra@bisnisinternetproduk.com

