


1



Salah satu media marketing online yang paling powerfull saat ini adalah WhatsApp 

marketing. Kenapa?

1. Penggunanya mencapai angkat 83% persen dari pengguna HP di Indonesia. Dari 

total populasi penduduk yang mencapai 268,2 juta tercatat ada 355,5 juta

pelanggan seluler.

2. WhatsApp sangat familiar dengan penduduk negara +62

3. WhatsApp digunakan semua kalangan dan umur, beda dengan Facebook yang 

mayoritas digunakan pengguna usia 30 keatas, atau Instagram yang digunakan

banyak anak millenial.
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So, pastikan Anda gunakan WA untuk berpromosi. Salah satu cara jualan di

WhatsApp adalah dengan berpromosi di group WA, atau menawarkan jualan Anda

ke member group tersebut.
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Pernah gak Anda diminta bergabung ke Group WA, tapi Adminnya tidak

mengundang Anda, melainkan Anda dikirim link untuk Anda klik, sebagai pintu

masuk ke Group tersebut?

Ketik di Google “site:facebook.com http://chat.whatsapp.com kopi” kemudian

ENTER
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Hasil Link WA yang muncul, kemudian di taruh di percakapan WA untuk merubah

Link (Berwarna Hitam) agar menjadi Link Aktif (Berwarna Biru).
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Klik Link Aktif yang sudah berwarna Biru, kemudian JOIN/GABUNG Grup tersebut

Kombinasi kata kunci pencarian grup WA di Google
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(Lanjut ke Pembahasan Berikutnya)
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Pastikan Anda menggunakan Laptop saat mempraktekkan trik ini.

Trik ini tidak bisa dijalankan lewat Handphone.

Gunakanlah Browser Mozilla Fire Fox atau Google Chrome.
Browser lainnya tidak Recommended.
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Jika sudah masuk ke grup yang ditargetkan, arahkan cursor ke kolom nomer hape 

yang ditunjukan anak panah berikut
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Kemudian klik kanan di titik tersebut, kemudian pilih Inspect (pada google 

chrome) atau Inspect Elemen (pada mozilla firefox). Bahasa Indonesianya Inspeksi 

atau Inspeksi Elemen

10



Hasil dari langkah sebelumnya begini. Di google chrome muncul di sebelah kanan, 

sementara mozilla firefox muncul dibagian bawah
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Kemudian klik 2 kali di bagian nomer HP, klik kanan, pilih copy/salin
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Setelah nomer HP di copy, kemudian buka tab baru, ketik textmechanic.co. Pilih 

submenu Add/Remove Line Breaks di menu Basic Text Tools. Ini untuk merubah 

dari format nomer yang semula deret ke samping menjadi deret ke bawah

13



Ada beberapa langkah di halaman ini, ikuti langkahnya satu persatu

Taroh hasil nomor HP yang sudah 
berderet kebawah tadi di Notepad Anda
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Langkah selanjutnya adalah merapikan kontak nomor HP. Disini akan ada banyak 

elemen yang akan dihilangkan seperti Koma(,) Minus(-) Spasi( ) Kemudian (+) 

dengan menggunakan ctrl+H.

Satu-persatu taruh Koma, Minus, dan Spasi di kotak Find what, Kotak Replace with 

dikosongi saja. 

Khusus Untuk Tanda Tambah (+) di kotak Replace with nya di isi dengan wa.me/

Copylah nomor HP yang sudah diimbuhi dengan awalan wa.me/ 
tadi di notepad, simpanlah filenya untuk data lanjutan Anda
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(Lanjut ke Pembahasan Berikutnya)
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Semua nomor yang sudah Anda imbuhi awalan WA.ME/ tadi pastekan ke salah 

satu percakapan di WA Anda, agar nomer menjadi aktif untuk bisa langsung di 

chat tanpa disave
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Lihat hasilnya, setelah diENTER, maka semua nomor HP tadi berubah menjadi link 

aktif, warnanya biru. Silahkan klik link tersebut satu per satu



Silahkan kirimkan sapaan lebih dulu di chating pertama. Kenalkan diri dan 

tawarkan mereka apakah berkenang dikirimkan informasi dari Anda

18



Siapkan Template pertanyaan dan jawaban, contoh seperti dibawah ini. Jika 

responnya positif
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Jika respon negative atau tidak ada balasan dalam beberapa hari, bisa disiapkan 

template jawaban/balasan seperti ini. SELESAI
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Gunakan nomer kloningan (Bukan Nomer Utama) untuk 

menggunakan metode ini

Berikan jeda setiap 5 kali pengiriman pesan.


