
Saran Hebat Konten Itu Berprofesi 

Pasal penggunaan mungkin tetap menjadi misteri bagi kamu sampai seseorang berhasil menyinari 

industri. Nah, itulah yang akan kita lakukan di artikel ini. Ikuti kami ketika kami membawa anda pada 

perjalanan yang mencerahkan, yang menonjolkan kiat yang kalian perlukan untuk merubah usaha 

penggunaan artikel anda menjadi bisnis yang berhasil. 

 

 Saat kalian meluncurkan kampanye penggunaan artikel kamu, mulailah pelan. Perhatian ekstra pada 

tulisan pertama kamu dan pilih direktori yang kita kirimkan dengan hati-hati. Membuat awal yang 

hati-hati akan mengajarkan kamu tali, mendukung anda untuk membangun kebiasaan yang baik dan 

membangun reputasi kamu sebagai penulis artikel yang bisa dipercaya dan bermutu tinggi. 

 

 Hindari mengirimkan tulisan dengan judul yang sama atau serupa. Tidak mungkin artikel anda dapat 

kelihatan unik, kalau mempunyai judul yang sama dengan artikel lain. anda harus memberikan setiap 

tulisan judul yang unik dan kalian wajib memiliki lima hingga dua puluh versi dari judul untuk 

memposting tulisan di tempat yang berbeda. Ingat bahwa anda harus senantiasa memasukkan kata 

kunci dalam judul kamu. 

 

 Berpartisipasi dalam forum sebanyak yang kalian punya waktu. Kalau kita tak berpikir bahwa kita 

punya waktu untuk mengerjakannya, luangkan waktu. kamu akan mendapatkan banyak masukan 

tentang apa yang diminati orang, dan itu akan menolong kalian menemukan isu untuk dimasukkan 

dalam artikel yang kamu penggunaan. 

 

 Bisnis yang berhasil tak terjadi dalam semalam, apa bahkan tipe bisnis yang kita hadapi. Terlebih 

dikala berhadapan dengan sesuatu seperti artikel penggunaan, perjalanan bisa benar-benar lambat. 

Pakai kiat yang baru saja kalian baca di sini untuk menolong mempercepat dan membantu kita 

menjual di internet dengan benar dan menguntungkan. 

 

 Jikalau kita mendapatkan konten tamu untuk menjaga website kita konsisten segar dan relevan, 

selalu pastikan kita membaca konten secara menyeluruh sebelum mempostingnya. Perhatikan 

kualitas konten, daerah link seseorang mengarah, dan sekitainya konten ini sudah diposkan di mana 

saja sebelumnya, karena setelah kamu mendapatkan konten, itu ialah tanggung jawab kalian. 

 

 Observasi tempat kalian meng-host tulisan kalian. Google baru-baru ini mengubah algoritmanya 

untuk menghukum. Situs hosting artikel tertentu seperti eHow dan Squidoo, tampaknya sudah 

terpengaruh. Padahal direktori artikel merupakan sumber tambahan yang baik dari tautan balik, 

host artikel kita di laman kamu sendiri apabila keadaan memungkinkan. 



 

 Berhasil dalam penggunaan artikel berkisar pada konten yang kalian publikasikan. Publikasikan 

artikel seputar topik apa malahan yang akan pantas dengan preferensi anda, kebutuhan, atau solusi 

untuk masalah yang mungkin banyak pembaca miliki. Bagaimana caranya tulisan berjalan dengan 

baik di banyak website, jadi berikan mereka jalan. 

 

 Biarkan orang lain memakai konten kita, selama mereka menautkannya kembali kepada kita. 

Memperbolehkan blog dan situs laman lain untuk menghosting tulisan kita dapat menjadi metode 

yang efisien dan gampang untuk mendapatkan pembaca baru, sebab mereka akan menautkannya 

kembali kepada anda. Pembaca yang suka tulisan kamu akan mengunjungi situs situs kamu untuk 

membaca lebih lanjut. 

 

 Bila kita menulis untuk blog orang lain, pastikan kalian masih bekerja di pasar masing-masing. Jika 

kalian mencoba memasarkan produk penurun berat badan, itu bukan pandangan baru terbaik untuk 

mengiklankan laman kita di blog perangkat lunak. Pembaca hanya berbeda dan kalian mungkin 

walhasil buang-membuang pekerjaan kamu tanpa imbalan. 

  

 anda semestinya minta pembaca anda untuk umpan balik di akhir surat elektronik kamu. Sebagian 

besar konsumen bergembira memberi usulan untuk bisnis. Mengizinkan mereka meninggalkan 

komentar yaitu sistem yang baik untuk menilai ketertarikan dan kekhawatiran mereka. Selain itu, 

kita akan memberikan pembaca anda rasa dihargai dan dihormati, secara khusus sekali mereka 

mengamati anda memakai inspirasi-inspirasi mereka. 

 

 Mengambil kelas menulis adalah pkamungan baru baik untuk meningkatkan keterampilan anda 

sebagai pemasar artikel. Tata bahasa dan petunjuk baca yang pas amat penting. Tentu, tiap-tiap 

orang membuat kesalahan dari waktu ke waktu; itu sama sekali tak dapat dihindari. Namun, belajar 

lebih banyak seputar menulis akan menolong kita dalam banyak sistem dan membantu kalian 

menjadikan konten yang lebih baik. 

 

 Berputar artikel adalah topik yang benar-benar kontroversial, dan pemasar tulisan yang paling luas 

tahu bahwa itu adalah salah satu yang seharusnya dihindari. Artikel yang diputar mengaplikasikan 

perangkat lunak yang dirancang untuk tujuan tersebut kerap tak gramatikal atau sulit dimengerti. 

Selain itu, anda tak mengatakan sesuatu yang baru dengan artikel berputar, yang bernilai jauh lebih 

tinggi daripada mempesona lalu lintas ke website website kamu dengan konten duplikat yang cuma 

diformat ulang. Berputar tulisan juga dapat mendarat kalian di pengadilan jikalau kalian secara tak 

sengaja melanggar undang-undang hak cipta. Lebih baik memakai waktu kamu menulis tulisan 

kreatif daripada membuangnya berputar-putar. 



 

 Publikasikan tulisan di sebanyak mungkin dari 10 direktori artikel teratas. Pastikan artikel kamu unik 

dan ditulis dengan bagus. Biasakan diri anda dengan syarat pengajuan tiap direktori, serta prasyarat 

dan ketetapannya. Sebagian direktori mempunyai jumlah kata minimum, dan satu, Buzzle, tak akan 

mendapatkan artikel yang sudah diterbitkan di daerah lain di laman sebelum publikasi mereka itu. 
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