




Tingkatkan penjualan Instagram
Anda bersama Taplink

Sudah menjadi Rahasia Umum Bahwa Insatgram menjadi salah
satu sumber traffic baik untuk individu mau bisnis karena
instagram merupakan social media dengan pengguna terbesar
ke 4 di indonesa dengan total pengguna 61 jt pada tahun 2019





• Namun Kabar buruknya dibalik potensial market 
yang sebegitu besarnya.instagaram masih memiliki 1 
keurangan besar,seperti tidak ada fasilitas untuk
menaruh informasi produk dan layanan,sebetulnya
bisa kita taruh informasi produk atau layanan kita
di Instastory akun instagram kita namun hanya
bertahan selama 24 jam dan akan hilang esok
harinya.

• Nah semisal kita taruh pada Highlight story pun 
makin banyak makin informasi yang ditaruh makin
tidak efektif juga dan mungkinsaja info paling 
penting yang kita ingin sampaikan menjadi tidak
terbaca oleh Followers Instagram kita .



• Selain itu salah satu kelemahan instagram adalah
kita hanya bisa menaruh deskripsi singkat pada bio 
instagram dan tidak boleh lebih dari 150 karakter
.lebih parahnya lagi instagram hanya bisa menaruh 1 
link pada akun instagram profile kita .

• Untungnya kini Handir Taplink sebagai solusi untuk
meningkatkan penjualan Anda di Instagram,dengan
Taplink anda dapat membuat halaman landingpage
sendiri di instagram tanpa harus memiliki website 
yang biaya pembuatanya bisa mencapai Jutaan
rupiah !! dengan proses pembuatan yang mudah
hanya membutuhkan waktu kurang dari 15 menit.











Tentunya banyak dari kamu memiliki lebih dari
1 jenis produk atau jasa kan ? 

dan sangat sulit menjelaskannya dengan
kalimat pada tautan link bio kamu di 
instagram ,dengan fitur Carousel dari taplink
kamu dapat menjelaskan beberapa link 
produk atau jasa kamu di link bio instagram
kamu.











Dengan taplink kamu dapat menaruh seluruh
saluran social media kamu mulai dari
fanspage facebook,twitter dan youtube jadi
semisal kamu sedang membangun channel 
youtube dan memiliki banyak followers di 
instagram dan ingin meningkatkan jumlah
subscriber di youtube .





Apakah kamu saat ini sedang membangun
channel Youtube kamu ?
Nah agar semakin subscriber kamu bisa
berkembang pesat tentunya kamu bisa
mengkombinasikannya dengan instagram
kamu ..
kamu bisa melakukan promosi lintas platform 
dengan langsung menaruh link youtube kamu
di instagram dan hebatnya lagi fitur link 
youtube di taplink dapat membuat followers 
kamu yang mengklik bisa langsung
mensubscribe channel youtube kamu



























• Tik Tok menjelma menjadi salah satu platform paling hits 
,Tik Tok merupakan platform sosial video pendek yang 
didukung dengan musik. Baik itu musik untuk tarian, 
gaya bebas ataupun performa. Para pengguna di diberi
kebebasan berimajinasi dan menyatakan ekpresinya
yang nantinya bisa dibagikan ke teman atau seluruh
dunia.
Tahukah kamu pemakai Tiktok di Indonesia 
menghabiskan rata – rata 29 menit bukan hanya untuk
menonton namun juga membuat menemukan atau
berbagi video di platform tersebut. Dengan begitu, 
berarti pengguna di Indonesia bisa menonton lebih dari
100 video per hari.

• Dan Kini saatnya kamu bisa mengembangkan akun
Tiktok kamu bersamaan dengan akun instagram
dengan menautkan link akun tiktok kamu pada link bio 
Instagram





Punya offline store? , promosikan saja
melalui Taplink saat ini Taplink ada fitur
terbaru yakni fitur maps.
Fitur maps dapat membantu customer 
kamu untuk menemukan offline Store 
kamu lebih cepat dimana ketika mereka
melihat instagram dan mengkilk link di Bio 
instagram kamu mereka dapat melihat
alamat offline store kamu lebih cepat
tapa harus repot mencarinya di google
maps





•Countdown atau hitung mundur sudah
lazim dikenal oleh orang-orang. Contoh
paling sering dilihat dari countdown 
adalah countdown timer yang sering
ditemui di pada di tiap sudut lampu lalu
lintas. Countdown berfungsi sebagai
pengingat atau batasan waktu.

•Adanya countdown tentu akan
memudahkan kita dalam melakukan
sesuatu, khususnya jika Kamu seorang
pebisnis. Kamu bisa
menggunakan countdown sebagai fitur
pengingat bagi para pelanggan .











Taplink bukan layanan link instagram biasa ..
Maksimalkan Follower yang kamu punya di 
instagram dan ubah mereka menjadi leads 
dalam email kamu
Atau bisa juga konversi Followers kamu
dengan fitur integrasi pembayaran midtrans
sehingga kamu bisa langsung menerima
pembayaran dari follower yang langsung
berkunjung ke instagram follower kamu
tanpa perlu repot-repot keluar dari
instagram.



Layanan integrasi yang tersedia di 
Taplink:





Dalam menjalankan bisnis kita perlu
melakukan list building. Atau dengan kata 
lain adalah mengumpulkan kontak-kontak
yang bisa kita hubungi kapanpun kita mau. 
Menghubungi di sini konteksnya bisa
bermacam-macam seperti say hello, 
menanyakan kabar, menawarkan sesuatu, 
memberikan edukasi dan lain sebagainya.
Dan Telegram merupakan salah satu
Channel Favorit para marketer di 
Indonesia untuk melakukan List building 
dan dengan taplink kamu akan semakin
mudah melakukan List building di akun
instagram kamu karena kamu tinggal
memasukan link grup telegram kamu pada
link bio di instagram.





Membangun daftar prospek, pembaca, 
penikmat atau pelanggan ke dalam
sebuah database merupakan hal terbaik
yang dapat Anda lakukan dalam bisnis
apa saja. List building adalah sebuah
teknik untuk mengumpulkan database 
secara efisien, cepat dan efektif sebagai
printer uang otomatis tanpa batas.

Mailchimp &  Getrespon masih merupakan
layanan favorit email marketing baik
untuk personal maupun perusahaan kini
bisa di Integrasikan dengan Taplink





Halaman privacy policy biasanya digunakan
untuk menginformasikan bagaimana
website mengelola informasi pengunjung, 
seperti bagaimana kamu dan pihak ketiga
kemungkinan menggunakan data mereka
(pengunjung).
Meskipun kamu tidak mengumpulkan atau
menggunakan data, aplikasi pihak ketiga
terkadang mengatur cookies pada browser 
pengunjung.
Contohnya ketika menggunakan Google 
AdSense,Google Leads Ads atau Facebook 
Leads Ads maka Kamu harus menambahkan
halaman privacy policy pada website.



















Banyak instrumen untuk menghasilkan. Program afiliasi dengan
presentasi pembagian fee yang menguntungkan dan Interface yang 
nyaman.

Partner yang terpercaya. Selama program Affiliate ini, Kami telah
membayarkan lebih dari $350.000 kepada Partner Affiliate kami.

Bahasa berbeda. Taplink diterjemahkan ke dalam 7 bahasa yang 
digunakan secara luas. Akan nyaman bagi klien Anda untuk bekerja
dengan Taplink.

Harga yang terjangkau. Dengan fitur yang sangat banyak Taplink
menawarkan harga yang lebih terjangkau dari pada layanan lain.



Variasi fitur yang banyak. Taplink memiliki fitur unik untuk mendorong
lebih banyak penjualan bagi banyak pelanggan Anda. Dengan berbagi
Taplink, Anda membantu audiens Anda untuk meningkatkan penjualan
dan keterlibatan di Instagram.

Fitur yang terus di perbaiki dan ditingkatan. Produk kami terus
diperbarui dan di tingkatkan uagar kami tetap menjadi market leader 
baik dalam pasar lokal (Indonesia) maupun pasar internasional. Pada
saat yang sama, kami melakukan yang terbaik untuk membuat semua
fitur yang ada di taplink tetap sederhana sehingga semua orang dapat
menggunakannya, baik amatir maupun profesional.





Cukup Informasikan User Id Taplink
kamu dan email ke andika@taplink.at
atau kontak ke Customer Service 
kami di 08212-212-2046dan kami akan
melakukan Review dan proses 
pendaftaran Affiliate




