
Tips Jitu Memaksimalkan Facebook Ads Anda

Menggunakan iklan di facebook atau yang kita kenal dengan sebutan facebook ads, 

menjadi sebuah sebuah keharusan bagi semua pengusaha 

Mengapa beriklan di facebook? Karena 

sekitar 1.65 miliar per bulannya, facebook menjadi sarana promosi yang cukup menjanjikan. Bahkan 

pertumbuhan pengguna akun social media ini mencapai 

Tentu tidak sedikit dari anda yang sudah menggunakan faceboo

Berbagai cara maupun tehnik yang ditawarkan oleh pihak facebook sudah anda ikuti, 

kok tidak seperti yang anda harapkan

Jangan berputus asa, disini saya aka

melalui facebook ads.  

Gunakan Senjata Lainnya! 

Tips Jitu Memaksimalkan Facebook Ads Anda 

 

atau yang kita kenal dengan sebutan facebook ads, 

menjadi sebuah sebuah keharusan bagi semua pengusaha yang ingin berpromosi didunia online. 

facebook? Karena menurut sebuah sumber terpercaya, dengan pengguna aktif 

facebook menjadi sarana promosi yang cukup menjanjikan. Bahkan 

pertumbuhan pengguna akun social media ini mencapai 15% disetiap tahunnya. 

sedikit dari anda yang sudah menggunakan facebook ads sebagai sarana berpromosi.

erbagai cara maupun tehnik yang ditawarkan oleh pihak facebook sudah anda ikuti, 

kok tidak seperti yang anda harapkan ya? 

Jangan berputus asa, disini saya akan coba bagikan tip-tips jitu yang bisa mendongkrak penjualan anda 

 

 

atau yang kita kenal dengan sebutan facebook ads, sepertinya sudah 

yang ingin berpromosi didunia online. 

menurut sebuah sumber terpercaya, dengan pengguna aktif 

facebook menjadi sarana promosi yang cukup menjanjikan. Bahkan 

k ads sebagai sarana berpromosi. 

erbagai cara maupun tehnik yang ditawarkan oleh pihak facebook sudah anda ikuti, namun hasilnya 

yang bisa mendongkrak penjualan anda 



Mungkin anda sudah merasa cukup 

berpromosi anda. Anda sudah merasa telah cukup beru

tertentu jadi intinya anda tinggal menanti pengunjung iklan anda membeli produk anda. PERJUANGAN 

BELUM BERAKHIR! Janganlah anda berpuas diri

menunggu orang membeli produk anda. 

Yang pertama anda harus lakukan adalah, memaksimalkan Fans Page di Facebook anda. Buatlah 

content-content yang menarik, baik berupa video, image maupun tips

produk anda. Jangan lupa untuk memberikan link pada 

ads. Sebagai tambahan pengunjung bagi iklan anda. 

selain facebook sebagai cadangan peluru anda

Instagram, Line, Path dan akun media social 

ads yang tengah anda promosikan. Seperti layaknya promosi di dalam social media, gunakan content

conten menarik dalam format post, image dan video dan sekali lagi, sertakan juga l

kepada iklan facebook ads anda.  

Oya, sebagai tambahan, biasakanlah memposting promo facebook ads di akun social media anda secara 

berkala dengan jadwal maksimal empat kali dalam setiap harinya, 

terasa berat pada awalnya, namun apabila anda sudah terbiasa melakukannya, hal ini akan terasa 

ringan. Proses ini memiliki benefit yaitu,

melihat berulang-ulang iklan anda (

mungkin pada awalnya mereka hanya melihat saja iklan anda lalu mengacuhkan

namun ketika suatu saat mereka membutuhkan satu jenis produk yang sama dengan produk 

miliki, sudah barang tentu, iklan produk 

yang akan mereka hubungi.  

Jangan Lupakan Kontak Email Anda 

Setelah anda melakukan semua itu, masih ada beberapa hal penting lainnya yang dapat anda lakukan 

untuk menunjang facebook ads anda, 

Mungkin anda sudah merasa cukup berusaha setelah menggunakan facebook ads sebagai sarana 

. Anda sudah merasa telah cukup berusaha dengan mengeluarkan sejumlah uang 

tertentu jadi intinya anda tinggal menanti pengunjung iklan anda membeli produk anda. PERJUANGAN 

anganlah anda berpuas diri. Masih banyak cara yang dapat anda lakukan sambil 

duk anda.  

Yang pertama anda harus lakukan adalah, memaksimalkan Fans Page di Facebook anda. Buatlah 

content yang menarik, baik berupa video, image maupun tips-tips yang ber

produk anda. Jangan lupa untuk memberikan link pada konten-konten kepada iklan anda di facebook 

ebagai tambahan pengunjung bagi iklan anda. Anda dapat gunakan akun-akun 

selain facebook sebagai cadangan peluru anda dalam membidik calon-calon konsumen

akun media social lainnya, bisa anda gunakan sebagai booster

ads yang tengah anda promosikan. Seperti layaknya promosi di dalam social media, gunakan content

conten menarik dalam format post, image dan video dan sekali lagi, sertakan juga link yang mengarah 

Oya, sebagai tambahan, biasakanlah memposting promo facebook ads di akun social media anda secara 

berkala dengan jadwal maksimal empat kali dalam setiap harinya, dalam setiap bulannya. Memang akan 

erat pada awalnya, namun apabila anda sudah terbiasa melakukannya, hal ini akan terasa 

memiliki benefit yaitu, iklan produk anda dengan mudah untuk diingat orang yang 

ulang iklan anda (brand awareness). Maksudnya, mereka dalah hal ini para 

mereka hanya melihat saja iklan anda lalu mengacuhkanklan produk anda, 

namun ketika suatu saat mereka membutuhkan satu jenis produk yang sama dengan produk 

iklan produk andalah yang pertama mereka ingat lalu andalah 

Jangan Lupakan Kontak Email Anda  

 

Setelah anda melakukan semua itu, masih ada beberapa hal penting lainnya yang dapat anda lakukan 

untuk menunjang facebook ads anda, diantaranya adalah dengan menggunakan strategi yang biasa 

setelah menggunakan facebook ads sebagai sarana 

saha dengan mengeluarkan sejumlah uang 

tertentu jadi intinya anda tinggal menanti pengunjung iklan anda membeli produk anda. PERJUANGAN 

anyak cara yang dapat anda lakukan sambil 

Yang pertama anda harus lakukan adalah, memaksimalkan Fans Page di Facebook anda. Buatlah 

tips yang bermanfaat seputar 

konten kepada iklan anda di facebook 

akun social media anda 

calon konsumen. Twitter, 

booster bagi facebook 

ads yang tengah anda promosikan. Seperti layaknya promosi di dalam social media, gunakan content-

ink yang mengarah 

Oya, sebagai tambahan, biasakanlah memposting promo facebook ads di akun social media anda secara 

dalam setiap bulannya. Memang akan 

erat pada awalnya, namun apabila anda sudah terbiasa melakukannya, hal ini akan terasa 

dengan mudah untuk diingat orang yang 

dalah hal ini para viewer, 

klan produk anda, 

namun ketika suatu saat mereka membutuhkan satu jenis produk yang sama dengan produk yang anda 

andalah orang pertama 

Setelah anda melakukan semua itu, masih ada beberapa hal penting lainnya yang dapat anda lakukan 

diantaranya adalah dengan menggunakan strategi yang biasa 



digunakan pada email marketing, yaitu dengan mengirimkan 

anda. Gunakan newsletter sebagai sarana untuk menjelaskan product anda secara detail. Selain itu, 

apabila produk yang anda tawarkan adalah produk dalam bentuk jadi

salahnya pula apabila anda meng

strategi promosi anda.  

Hal lainnya yang dapat anda lakukan demi 

adalah aktif di grup-grup atau forum yang berkaitan dengan produk anda. 

menjelaskan produk anda, tapi aktiflah di grup atau forum tersebut, misalnya, aktiflah menjawab 

pertanyaan anggota grup atau forum yang bertanya mengenai cara tip

Selamat mencoba…   

, yaitu dengan mengirimkan newsletter berseri kepada kontak

anda. Gunakan newsletter sebagai sarana untuk menjelaskan product anda secara detail. Selain itu, 

bila produk yang anda tawarkan adalah produk dalam bentuk jadi, semisal sepatu kulit

salahnya pula apabila anda meng-endorse publik figure ataupun tokoh tertentu untuk menunjang 

 

Hal lainnya yang dapat anda lakukan demi menunjang iklan facebook ads dan penjualan produk anda 

grup atau forum yang berkaitan dengan produk anda. Di sini, anda tidak harus 

menjelaskan produk anda, tapi aktiflah di grup atau forum tersebut, misalnya, aktiflah menjawab 

aan anggota grup atau forum yang bertanya mengenai cara tip-tips merawat sepatu, misalnya. 

berseri kepada kontak-kontak 

anda. Gunakan newsletter sebagai sarana untuk menjelaskan product anda secara detail. Selain itu, 

sepatu kulit, tidak ada 

publik figure ataupun tokoh tertentu untuk menunjang 

menunjang iklan facebook ads dan penjualan produk anda 

Di sini, anda tidak harus 

menjelaskan produk anda, tapi aktiflah di grup atau forum tersebut, misalnya, aktiflah menjawab 

tips merawat sepatu, misalnya. 


