
EBOOK PANDUAN MENDAPATKAN DOLLAR GRATIS

Hari ini pagi-pagi seperti biasa ngecek e-mail, di inbox dapat e-mail

pemberitahuan dari Lance Tamashiro (www.BeverlyHillsTrafficReport.com) bahwa

beliau sudah membayar kepada para affiliate-nya. Coba-coba masuk ke account

Paypal saya untuk ngecek dan alangkah kagetnya saya… ternyata saya dapat komisi

dan sudah dibayar sebesar $135 atau sekitar Rp.1.500.000,- sebagai hasil usaha

mempromosikan situs BeverlyHillsTrafficReport tersebut. Padahal saya sama sekali

tidak keluar biaya sedikitpun alias GRATIS untuk mengikuti program ini, kecuali biaya

akses internet saja. Wah… pagi ini menjadi pagi yang sangat indah dalam hidup saya.

Ini bukti pembayaran yang saya peroleh

Ini adalah pembayaran yang cukup besar buat saya, selain sangat menggembirakan,

namun juga membuat saya cukup sedih karena semestinya saya bisa dapat lebih besar

lagi seandainya saya serius menjalankan program ini. Sayangnya waktu itu saya juga

sedikit ragu-ragu… jangan sampai sudah capek-capek promosi tetapi akhirnya tidak

dibayar (mungkin anda juga mengalami hal yang sama?).

Bagaimana saya memperoleh $135 tersebut?

Cara kerjanya hanyalah mempromosikan program mendownload Free Report yang
dibuat Lance Tamashiro di situs beverlyhillstrafficreport.com. Setiap peserta program
diberikan link affiliate yang berbeda. Setiap ada pengunjung yang mendownload Free
Report maka Lance Tamashiro membayar $1 per orang. Hanya saja waktunya dibatasi
cuma 1 minggu saja, dan sempat diperpanjang menjadi 3 minggu.

http://www.beverlyhillstrafficreport.com/go.php?af=978479


Selama 3 minggu tersebut saya berhasil mendatangkan pengunjung (klik) sebanyak
633 orang. Dari 633 klik tersebut, 140 orang di antaranya melakukan pendaftaran dan
mendownload free report. Ini buktinya…

Mengapa saya tidak dibayar $140 sesuai laporan tersebut? Hal ini karena ada 5 orang
yang mendaftar dan mendownload free report padahal program sudah berakhir,
sehingga $5 ini dianggap tidak masuk dalam hitungan. Nah, jika anda termasuk ke-135
orang yang mendaftar atas promosi yang saya lakukan dan bergabung melalui link saya
serta sudah melakukan langkah kerja yang saya jelaskan, mungkin anda juga sudah
mendapatkan bayaran seperti saya. Silahkan anda cek rekening (account) Paypal anda
sekarang juga. Dan jangan lupa untuk mengabarkan berita gembira ini kepada orang-
orang yang telah mendaftar melalui link affiliate anda, agar anda semakin dipercaya
oleh para subscriber anda

Selalu sukses selalu,

Binu Dwi P. Amd

Untuk mendaftar klik link ini : www.BeverlyHillsTrafficReport.com

Isi Nama dan Email Anda.

http://www.beverlyhillstrafficreport.com/go.php?af=978479

