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Tips Dan Trik Facebook Yang Tersembunyi Info Teknologi
Sepertinya, sudah bukan zamannya lagi takut berbisnis lantaran tak punya modal untuk buka usaha. Asal punya account di Facebook, Anda
bisa buka toko online dengan keuntungan yang maksimal. Siapa yang tak kenal Facebook? Barangkali selama ini Anda hanya
memanfaatkan Facebook sebagai media pertemanan semata. Namun mungkin Anda belum tahu bahwa dengan fitur marketplace yang ada
dalam Facebook, Anda bisa membuka toko online. Di situ, Anda bisa menawarkan dan mempromosikan produk barang atau jasa. Cara
membuatnya gratis. Hebatnya lagi keuntungan yang didapat sangat menggiurkan. Tak perlu pusing. Segala keperluan dari disain foto produk
hingga langkah-langkah pemasarannya sudah disediakan oleh Facebook. Buku ini mengupas langkah-langkah praktis membuka toko online
di Facebook yang dijamin mudah diaplikasikan oleh semua kalangan termasuk orang awam. Kalau ingin punya bisnis yang bisa go public
bahkan go internasional tanpa modal dan untung besar, segera aktifkan fitur marketplace pada Facebook Anda. Buku terbitan Multicom
(Galangpress Group).
Inilah beberapa alasan spektakuler yang menjadikan buku ini WAJIB kalian miliki: • Ditulis oleh Penulis-Penulis Terbaik dan Berkompeten
Buku ini ditulis oleh para penulis yang berkompeten dan berprestasi di bidangnya masing-masing, yakni matematika, bahasa Indonesia,
bahasa Inggris, geografi, sosiologi dan Ekonomi. Inilah yang membuat buku ini sangat layak dijadikan sebagai acuan belajar. • Berisi SoalSoal UN/USBN SMA/MA IPS yang Telah Diujikan dan Prediksinya Buku ini menyuguhkan soal-soal UN/USBN SMA/M IPS yang telah
diujikan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018. Dan, hebat-nya, disajikan pula prediksi soal-soal USBN
SMA/MA IPS tahun 2019. Dengan berlatih mengerjakan soal-soal ini, kalian pasti akan lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. •
Dilengkapi kunci jawaban dan pembahasan Semua soal di dalam buku ini dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasannya.
Pembahasan disampaikan secara detail, dan tentunya mudah dipahami. • Disertai Bonus CD Simulasi CBT UN/USBN SMA/MA IPS dan
APPS Android Kalian pasti tidak akan bosan belajar soal dalam buku ini. Sebab, buku ini disertai bonus CD simulasi CBT UN/USBN
SMA/MA IPS dan APPS Android. Jadi, kalian bisa belajar dengan beragam cara yang asyik. Selling point 1: - Soal-Soal UN untuk SMA/MA
IPS Tahun 2015 - Soal-Soal UN untuk SMA/MA IPS Tahun 2016 - Soal-Soal UN untuk SMA/MA IPS Tahun 2017 - Soal-Soal USBN untuk
SMA/MA IPS Tahun 2018 - Soal-soal USBN untuk SMA/MA IPS Prediksi Tahun 2019 Selling point 2: - Matematika - Bahasa Indonesia Bahasa Inggris - Geografi - Sosiologi - Ekonomi
Buku Persembahan penerbit MediaPressindoGroup #Mediakom
cara mendapatkan uang dari video facebook 2019 cara mendapatkan uang dari facebook creator cara mendapatkan uang dari facebook ads
cara mendapatkan uang dari facebook like cara upload video di watch facebook cara monetize video facebook cara monetisasi video
facebook 2020 cara mendapatkan uang dari facebook dengan upload video facebook dapat uang facebook penghasil uang facebook
penghasil uang facebook dapat uang uang dari internet penghasil uang internet penghasil uang internet uang internet uang dari internet fb
ads blocker fb ads break fb downloader no ads fb ads free jago fb ads fb lite no ads fb ads manager fb ads maker fb lite no ads fb
downloader no ads fb no ads tutorial fb ads fb ads manager fb ads free fb ads maker fb ads blocker fb ads break aplikasi buat bisnis online
belajar bisnis online buku bisnis online buku panduan bisnis online aplikasi belajar bisnis online cara bisnis online ebook bisnis online game
bisnis online bisnis online via hp bisnis jual beli online join bisnis online logo bisnis online bisnis online via line bisnis online tanpa modal
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mandiri online bisnis apk bisnis online tanpa modal aplikasi bisnis online tanpa modal mitra bisnis online bisnis online pulsa panduan bisnis
online buku panduan bisnis online peluang bisnis online paytren bisnis online bisnis saham online bisnis online shop aplikasi bisnis online
shop bisnis online tanpa modal apk bisnis online tanpa modal aplikasi bisnis online tanpa modal trik bisnis online aplikasi untuk bisnis online
bisnis online via line bisnis online via hp bisnis online tanpa modal bisnis online via line bisnis online aplikasi bisnis online game bisnis online
Sering kami mendengar banyak orang-orang disekitar kami yang mengatakan: “Saya sebenarnya pingin belajar fotografi tapi belum punya
kamera yang bagus,” padahal ditangan mereka tergenggam HP yang pastinya tersedia fasilitas kamera. Jangan minder jika ingin belajar
fotografi tetapihanya mempunyai kamera ponsel. Dengan mempelajaridasar dan tips fotografi ponsel yang coba kami sampaikan dengan
sederhana dalam buku ini, ditambah terus belajar memotret, memotret dan terus memotret makakita dapat menghasilkan foto yang bagus
dan menarik meskipun hanya dengan menggunakan kamera ponsel. Kuncinya adalah selalu kreatif dan tetap semangat!

Kitab Jualan online merupakan panduan step by step menghasilkan jutaan rupiah dari jualan online. Ebook ini ditulis dengan
bahasa yang sederhana, full praktek, dan disertai dengan gambar - gambar sehingga sangat mudah dipelajari.
"Sebagai pengguna Facebook yang memanfaatkan situs ini untuk alat memperluas jaringan sosial, sudahkah Anda menguasai
secara maksimal dan menggunakan semua fasilitas dan aplikasi-aplikasi yang ditawarkan? Untuk mengujinya, cobalah Anda
menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini: - Bagaimana cara mengatur agar orang-orang tertentu saja yang ada dalam daftar
teman Anda yang dapat membaca biodata lengkap? - Bagaimana cara membatasi agar tidak setiap aktivitas yang Anda lakukan
di dalam Facebook dapat dilihat seluruhnya oleh teman-teman Anda tetapi hanya aktivitas-aktivitas tertentu saja? - Bagaimana
cara membagikan sebuah foto yang telah di-upload ke dalam Facebook ke teman yang belum mempunyai account Facebook? Bagaimana cara melakukan percakapan atau chatting melalui halaman Facebook? - Bagaimana cara mengirim gambar-gambar
animasi serta lagu-lagu merdu sebagai hadiah kepada teman? - Bagaimana cara melakukan berbagai macam permainan atau
game yang menarik di dalam Facebook? - Hal-hal apa sajakah yang perlu dilakukan dan dihindari selama menggunakan
Facebook? Jika Anda belum dapat menjawab seluruh pertanyaan di atas, buku ini akan memberikanjawabannya untuk Anda. Di
dalam buku ini terdapa tip dan trik yang akan membantu Anda agar dapat menggunakan Facebook dengan lebih menyenangkan."
Panduan facebook dan Twitter. “Hari gini nggak punya Akun Medsos?”, mungkin sindiran seperti itu pernah kamu dengar dari
drang-orang yang sudah bergabung di dalam Facebook. Kemudian komentar dari seorang teman yang telah bergabung agak lain
“Wah kapok saya masuk FB ternyata tidak rahasia, semua bisa melihat aktivitas saya”. Kayaknya dia lupa tentang setting privasi
he3. Lalu, apa itu Facebook? Facebook merupakan situs jejaring social yang sedang trend saat ini. Sebab melalui Facebook atau
FB kita bisa : - Menjalin pertemanan dengan siapa saja - Membuat sebuah komunitas atau group. - Menjadi fans bagi artis, musisi,
produk,bahkan politisi. - Mempublish foto, video dan hal penting lainnya yang bisa di sharing dengan teman lainnya. Menambahkan aplikasi-aplikasi menarik pada halaman profile. Membedah Facebook atau FB dari A sampai dengan Z pasti akan
membuat buku ini sangat tebal dan melelahkan untuk dibaca. Maka dari itu buku ini hanya mengupas hal-hal yang penting
termasuk istilah, tutorial, privasi dan tips & trik. Sebenarnya Facebook sendiri sudah sangat mudah untuk digunakan, anda tidak
perlu berpikir „keras? cara menggunakannya. Dengan kombinasi desain, layout dan keterangan yang jelas, orang awampun bisa
Page 2/7

Read Free Tips Dan Trik Facebook Yang Tersembunyi Info Teknologi
dan mampu menggunakannya. Dan buku ini hanya merangsang anda untuk tidak sekedar membuat keanggotaan tetapi
mengoptimalkan FB dalam karya yang lebih bermanfaat. Selamat bergabung dengan 110 juta penduduk dinegara Facebook (FB)
! Trimakasih atas saran dan kritikan. Semua bisa anda alamatkan ke yyudhanto@percikaniman.org. Puji syukur dan terimakasih
saya ucapkan kepada Allah swt, Keluargaku tercinta dan Segenap teman-teman di Percikan Iman Group.
Jaring-jaring pertemanan dan persahabatan dapat Anda jalin dan Anda rajut di mana pun Anda berada, entah itu di dunia nyata
maupun melalui dunia maya
"""Bagaimana caranya mempromosikan dan memasarkan produk dengan biaya sangat rendah namun agresif dan berjangkauan
luas ? Pakailah ilmu jualan ala perang gerilya yang dikupas di buku ini. Buku yang harus dibaca oleh pengusaha, profesional, dan
marketer ini berisi 101 cara untuk mempromosikan apa pun yang ingin Anda jual memakai Twitter, Facebook, blog, email, dan tool
lain yang ada di internet secara agresif. Beberapa topik yang dibahas mencakup cara-cara membuat tweet yang bakal di ReTweet
oleh orang lain, menciptakan headline artikel yang dahsyat dan menarik perhatian, menciptakan video-video yang unik dan
menarik, sampai cara-cara berpromosi secara offline untuk mendukung pemasaran online Anda. Tujuan buku ini jelas, yaitu
membantu Anda mempromosikan apa pun yang Anda miliki dengan cara yang paling praktis dan ekonomis, misalnya membuat
kampanye yang bakal disebarluaskan oleh konsumen-konsumen Anda sendiri, sampai bagaimana cara membuat agar produk
atau jasa tersebut muncul bdibanyak tempat tanpa batas. Yang jelas, jualan ala perang gerilya berarti berjualan lewat cara yang
agresif, dengan biaya yang amat murah, membuat produk atau jasa kita muncul di mana-mana, dan orang lain secara suka rela
mau ikut menyebarkan pesan-pesan promosi yang kita buat. Tertarik? Bacalah buku ini sampai akhir!"""

"""Buku ini mengupas 150 tip dan trik seputar ponsel/tablet Android dan iPad yang mungkin belum Anda ketahui.
Penasaran dengan kedua gadget itu? Bacalah buku ini dari awal hingga akhir. Sebagai contoh, buku ini mengupas
contoh-contoh kasus seperti di bawah ini: - Bagaimana caranya menghapus virus di ponsel/tablet Android, mengunci
aplikasi dengan password, atau men download file-file langsung dari internet? - Bagaimana caranya membaca ribuan
buku gratis dari internet dan membacanya dengan tampilan yang sangat nyaman di mata? - Apakah ada cara untuk
memesan tiket pesawat, hotel, atau melihat tempat-tempat seru di sekitar tempat kita berdiri langsung dengan
menggunakan gadget? - Bagaimana caranya mencari arti dari kata-kata asing secara gratis dan mudah? - Apakah kita
bisa menciptakan efek foto ala Instagram menggunakan aplikasi gratisan yang ada di iPad? Dan bagaimana caranya
membuat album foto yang bisa ditayangkan di komputer tanpa bantuan kabel? - Bagaimana caranya men-download
musik MP3 langsung dari iPad? Atau, adakah cara untuk mendesain tanda tangan digital? - Apa saja hal-hal baru yang
ada di dalam iOS 5 iPad? Dan apakah dengan menggunakan iPad kita bisa berlangganan harian ibu kota secara gratis?
Ada banyak tip dan trik lain yang tersimpan di dalam buku ini. Apabila Anda memiliki salah satu gadget yang dibahas di
buku ini, Android atau iPad, atau justru memiliki keduanya, maka buku ini wajib Anda baca. Ulasan-ulasan yang ada di
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dalam buku ini akan membuat Anda mampu mendayagunakan ponsel/tablet Android dan iPad dengan lebih optimal
lagi."""
smartphone maupun tablet telah begitu menjamur di masyarakat Indonesia saat ini. Perkembangan media sosial yang
begitu cepat serta fasilitas-fasilitas online yang begitu banyak menghasilkan banyak kemudahan pada kehidupan seharihari. Akan tetapi banyak juga cerita-cerita buruk yang kita dapatkan akibat dari penggunaan gadget dan medsos.
Berbagai macam kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak, kasus-kasus kejahatan akibat media sosial ataupun media
online telah sering kita dengar. Bagi kita orangtua yang memberikan fasilitas perangkat elektronik ataupun gadget
kepada anak-anak kita, sebaiknya kita tetapkan batasan-batasan tentang bagaimana anak-anak kita mengakses mediamedia online atau media sosial tersebut. Buku ini berisi tips dan trik untuk membatasi akses anak-anak terhadap serbuan
media-media online ataupun media sosial, juga bagaimana melindungi diri dari kejahatan-kejahatan berbasis online.
"""Sulitkah menembus peringkat 1 hasil pencarian Google? Ahh.. tidak lagi. Ada berbagai cara dan metode sederhana
untuk menjadikan website kita ranking 1 di Google, melesat jauh meninggalkan para pesaing kita. Kalau Anda pemilik
website, toko online, atau blogger yang bingung bagaimana belajar SEO, bagaimana menjadikan website ranking 1 di
Google, maka silakan pelajari buku ini. Bayangkan, betapa banyak dampak positif yang didapat apabila ranking 1 di
Google. Branding Anda akan semakin naik, Anda semakin populer di internet, serta website atau toko online Anda akan
kedatangan banyak pengunjung dan pembeli, yang akan membuat omzet bisnis online Anda meningkat drastis. Ehh
siapa tahu, berkat ranking 1 di Google, Anda bisa jadi miliarder di internet. Aamiin. Buku ini akan menjawab sederet
pertanyaan dahsyat, seperti: * Bagaimana cara “paling gampang” dan praktis untuk riset kata kunci bagi pemula? *
Bagaimana trik altenatif ranking 1 di Google tanpa perlu berjibaku dengan beratnya SEO? Cukup alunkan jari sekitar 15
menit, Anda berpotensi sangat besar ranking 1 di Google. Penasaran triknya? Baca buku ini. * Bagaimana cara-cara
lengkap menjadikan website dicintai pengunjung dan disukai Google? * Bagaimana cara menaklukkan algoritmaalgoritma dari Google, seperti Panda, Penguin, dan Hummingbird? * Bagaimana meroketkan peringkat website
bermodalkan teknik SEO on page dan SEO off page sederhana? Juga dibahas sederet tips dan trik optimasi SEO
melalui jejaring sosial (khususnya Facebook dan Twitter)."""
Dalam realitas revolusi industri 4.0, kompetensi para pengkaji komunikasi pun sudah mengalami perubahan. Komunikasi
tidak lagi dianggap sebagai pola hubungan antar personal yang diadik namun dikoneksikan dalam hubungan berdunia
maya. Bahkan pemenuhan berbagai kebutuhan hidup pun tidak lagi mengandalkan pola hubungan interpersonal yang
diadik tersebut, namun telah mengalami perubahan yang sangat signifikan baik dari aspek jangkauan maupun media
yang dipergunakan. Sehingga keterampilan komunikasi yang sedari awal digunakan untuk memudahkan persoalan
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manusia, ke depan haruslah direvisi dengan lebih memanfaatkan potensi teknologi informasi yang ada, berupa sistem
teraplikasi, sumber big data yang ada di internet serta pemanfaatan secara optimal jaringan internet yang ada sehingga
setiap orang cukup hanya dengan sekali klik saja, maka telah terpenuhilah semua kebutuhan hidupnya. Potensi big data
dan kecanggihan teknologi memberikan ruang kemudahan untuk penyediaan informasi atas apa pun yang dibutuhkan
oleh individu, sehingga implementasi keterampilan komunikasi pun setidaknya perlu mengikuti proses perubahan ini.
Buku ini merupakan sebuah upaya untuk membumikan kompetensi kajian komunikasi dalam berbagai realitas kebutuhan
manusia demi menyejahterakan kehidupan manusia. Semoga buku ini mampu memotivasi para generasi muda untuk
menjadi insan-insan yang kreatif di berbagai bidang, menciptakan ruang imajinasi yang “unpredictable” sehingga
menghasilkan karya/produk yang luar biasa.
Di mana dapat mempelajari tentang : - Cara membuat pesan promosi di whatsapp - Strategi menggunakan whatsapp
bisnis - Strategi whatsapp marketing untuk bisnis - Jurus mendapatkan NoPe (No. Hape) - Cara setting grup whatsapp Cara membangun toko online di facebook - Cara agar populer di facebook - Cara membuat postingan di facebook
Kontak WhatsApp, untuk Bergabung & Berdiskusi tentang Digital Marketing: ? +62 821 1243 7449 Info lain, Klik link
untuk Kursus SEO : https://www.babastudio.com/kursus-SEO-online
Membuat postingan di Facebook Populer di Facebook Membangun Toko Online di Facebook
"""Apakah Anda adalah mahasiswa/pelajar yang ingin punya penghasilan tambahan dari internet? Atau Anda karyawan yang ingin
membangun bisnis sendiri dengan modal yang relatif kecil? Bosan dengan penghasilan yang masih kurang, dan ingin cari
tambahan? Jika ya, maka Anda sudah memegang buku yang tepat. Sebuah buku yang berisi 88 cara cerdas dan inspiratif untuk
mendapatkan penghasilan dari internet. Cara-cara yang dibahas ini bisa dijalankan oleh siapa saja, baik pelajar, karyawan,
pegawai negeri, ibu rumah tangga, atau siapa pun Anda yang ingin dan mau belajar bisnis di internet. Dan berita baiknya, caracara bisnis di buku ini semuanya bisa dijalankan paruh waktu! Dikupas dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami,
dijamin Anda akan tahu cara memulai bisnis dan bekerja di internet, tanpa perlu takut tersesat. 88 cara inspiratif yang dibahas di
sini bisa Anda jalankan untuk mendapatkan sumber penghasilan tambahan, tanpa harus melepas pekerjaan utama Anda saat ini.
Tak hanya mengupas cara-cara bisnisnya, buku ini juga sudah dilengkapi contoh nyata studi kasus, plus tips dan trik bagi Anda
yang mau berbisnis dan cari uang lewat internet. Semua pembahasan dibahas dengan ringan dan sangat pas dikonsumsi orangorang dari latar belakang apa pun, termasuk Anda yang saat ini belum memiliki pekerjaan. Semoga buku ini dapat menjadi jalan
bagi Anda menuju era baru dalam hidup Anda, yaitu menjadi pengusaha internet! Segera ambil tindakan saat ini juga, jangan
tunda sukses Anda. """
"Buku ini memotret kondisi kekinian yang dialami oleh kaum perempuan ibu kota, dimana mereka harus menjalani peran ganda
dengan menjadi ibu rumah tangga dan disisi lain juga menjadi pekerja kantoran. Demi membantu suami mencari nafkah, mereka
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rela berangkat kerja disaat fajar dan pulang di kala pentang menjelang. Sementara tiap hari mereka harus berdamai dengan
kemacetan ibu kota, jam kerja kantor yang panjang, bahkan ancaman kriminalitas di jalanan ibu kota. Lalu apakah ketika seorang
perempuan pekerja kantoran memutuskan untuk resign menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya sudah tidak bisa lagi mendapatkan
penghasilan?? Atau ketika kaum perempuan sedari awal pernikahannya memilih untuk melakoni hidup sebagai Ibu rumah tangga,
sudah tidak produktif secara ekonomi? Buku ini menjawab dengan tegas Tidak. Mereka tetap berpeluang mendapatkan
penghasilan hanya dengan memanfaatkan waktu luang di sela-sela menjalani profesi sebagai ibu rumah tangga. Ingin tahu
caranya?..baca buku ini dan terapkanlah, semuanya disuguhkan dengan bahasa yang rileks dan ringan diantaranya adalah: 1.
Bunda menjadi pengusaha? Why not! 2. Melejitkan potensi diri = tambah rizki 3. Satu anak satu usaha, kenapa tidak 4. Apa itu
onlinepreneurship? 5. Strategi membidik peluang bisnis online "
Tahun 2020, dunia mengalami tekanan dahsyat dari virus bernama Corona, termasuk juga Indonesia yang mengalami
dampaknya. Indonesia mengalami banyak pergeseran sendi- sendi ekonomi bangsa. Banyak pengusaha offline yang
mengeluhkan omsetnya turun karena sepinya pembeli, imbas dari kebijakan #diRumahSaja yang memang harus diterapkan. Di
sisi lain, gerakan ‘work from home’ semakin menyadarkan para pelaku usaha tentang pentingnya untuk hijrah o2o, alias offline to
online, atau justru menyempurnakan kombinasi usaha offline dan online. Virus Corona ini semakin mempercepat kesadaran publik
tentang betapa pentingnya masuk ke lini bisnis digital. Namun di sisi lain, berdasarkan pengalaman kami selama membidangi laku
digital marketing, baik sebagai praktisi dan agensi, banyak sekali pengusaha, pendidik, dan politisi yang ingin mempelajari
marketing online dan digital campaign, rata- rata masih bingung kepada siapa belajarnya, dan bagaimana panduannya. Untuk
itulah buku ini ada, sebagai panduan bagi mereka, pemula yang ingin mempelajari internet marketing dari jalur social media.
Sekadar berbagi kisah, pada tahun 2018-2019 lalu kami cukup terlibat aktif melakukan digital campaign dalam agenda politik,
mulai dari personal branding introduce, kampanye infomatif, sosialisasi kebijakan, hingga kampanye persuasif positif (namun tidak
melakukan black campgain dan juga negative campaign ya), ternyata hasilnya luar biasa efektif dan relatif jauh lebih efisien
daripada kampanye konvensional di jalur offline. Kunci utama memperbesar skala bisnis dan popularitas adalah angka, tanpa ada
laporan-laporan angka sulit sekali Anda melakukan scale-Up, karena patokannya dari apa? Dan facebook memberikan insight
yang detail dan mendalam mengenai laporan berapa banyak yang suka, berapa banyak yang berhasil dijangkau, berapa banyak
yang berminat, siapa saja yang berhasil diajak, siapa saja yang bergabung dalam bisnis atau komunitas Anda. Ya, facebook
mencatatnya untuk Anda! Bayangkan sedetail itu facebook bisnis membantu scale Up bisnis Anda.
Sebagian besar pengguna komputer memiliki Windows 10. Buku ini mengupas 100 tips dan trik menggunakan Windows 10 yang
dapat dipraktikkan oleh siapa pun. Pembahasan di dalam buku ini meliputi: • Tips dan trik seputar Desktop dan sistem MS
Windows. • Tips dan trik penggunaan File Explorer. • Tips dan trik internet dan Edge. • Tips dan trik MS Office (Word dan
PowerPoint). Setelah membaca buku ini, diharapkan Anda bisa lancar memanfaatkan Windows 10 untuk pekerjaan dan tugas
sehari-hari. Jadi, selamat membaca!
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Tip dan trik menarik seputar Facebook yang dibahas di sini meliputi hal-hal yang berhubungan dengan privasi dan keamanan, wall dan news
feed, friends dan groups, foto dan video, event dan page, chat dan message, penggunaan aplikasi pihak ketiga, serta Facebook mobile dan
fitur lainnya. Tip dan trik yang diberikan akan menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan Anda dalam menggunakan Facebook
untuk berbagai kebutuhan. Langkah-langkah diberikan secara sederhana agar mudah diikuti dan diaplikasikan. Setelah membaca 212 Tip &
Trik Facebook ini, dijamin pengalaman Anda ber-facebook akan lebih menyenangkan.
Jangan takut memulai start-up usaha online, tidak perlu berpikir terlalu lama untuk merealisasikan bisnis yang Anda sukai, segalanya
mungkin dengan teknologi internet. Kebanyakan orang mengurungkan niatnya karena bingung dalam mendapatkan produk dan tidak tahu
tata cara berbisnis online. Nah, buku ini akan memberikan solusi dan menyingkap berbagai strategi dalam sudut pandang bisnis dan
teknologi bertransaksi masa kini, saatnya memiliki perusahaan Anda sendiri. Buku ini menjelaskan dengan lengkap dan mudah perihal: Peluang memulai start-up bagi bisnis online. - Perangkat, media, jalur, pihak ketiga dan cara berkomunikasi yang dibutuhkan untuk jual beli
online. - Produk barang dan jasa yang laris dijual online. - Cara mendapatkan produk untuk berjualan online. - Langkah-langkah penting
berjual beli online bagi perusahaan start-up (pemula). - Cara meningkatkan faktor ‘trust’ dan memberi rasa aman kepada konsumen. Strategi dari para pengusaha online yang sukses. Penutup buku ini mengetengahkan berbagai strategi dari para pebisnis yang berhasil
memulai bisnisnya dari NOL.
"Facebook telah menjadi tren saat ini. Orang-orang yang sebelumnya tidak pernah mengenal internet, kini muncul dan aktif di dalam
facebook. Hal tersebut memperlihatkan magnet yang cukup kuat di dalam facebook. Jika hal ini dikelola dengan baik, manfaat yang ada di
dalam facebook dapat dimanfaatkan dengan optimal. Namun buku ini tidak membahas mengenai pemanfaatan facebook untuk kepentingankepentingan yang ada. Tetapi lebih fokus pada penggalian tip-tip yang menarik untuk membuat akun facebook yang Anda miliki menjadi lebih
menarik dan nyaman untuk digunakan. Beberapa tip yang dibahas antara lain kreasi tulisan terbalik, mengganti tampilan profil, foto profil
mengejutkan, menambahkan musik, menghapus teman, menghilangkan iklan, emotikon untuk chat, melihat teman yang online, antisipasi
dari hacking, merebut kembali akun FB, memasang radio, dan download video facebook. Buku ini mencoba untuk menampilkan sisi lain dari
facebook yang sebelumnya tidak pernah disentuh. Dengan begitu diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi ide-ide Anda yang tidak
terbatas. Dengan pembahasan yang terurut, diharapkan dapat membantu Anda dalam menerapkan tip-tip yang ada."
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