
http://www.TopWorkers.com 
 
 

 
 
 

 

 
Join Milis Forex Trading Di Marketiva ID-Adsense@yahoogroups.com 

Powered by EarnDirectory.Com 
 

Peluang Bisnis di Internet 
Ada banyak sekali jenis dan model bisnis di internet, anda bisa memilihnya sesuai dengan apa 
yang anda suka. Menjalankan bisnis di internet bisa dimulai dengan yang gratisan, anda juga 
bisa menjalankan lebih dari 1 macam. Apa saja bisnis itu, bagaimana mendapatkanya ? Kami 
ada 13 macam jenis bisnis :  
 
1. Forex Online Trading.  
Pilihan Utama Kami. Forex online trading adalah suatu pekerjaan yang sangat menjanjikan dan 
memiliki peluang income sangat besar sekali. Oleh sebab itu, kami memilihnya sebagai pilihan 
utama diantara yang lain. Klik http://www.eforexs.com  
 
2. MLM Business.  
Bisnis MLM di Internet cukup banyak, ada banyak bisnis multilevel di Internet terutama yang 
datang dari amerika serikat. Bisnis ini bisa dijalankan secara online, namun kami tidak 
menganjurkan ke area sini karena belum tentu cocok untuk negara kita , susahnya pengiriman 
barang, prosedural dll. Serta anda harus pandai menjual / merekrut member.  Klik 
http://www.arisanvirtual.com  
 
3. Affiliate Program.  
Banyak Perusahaan besar bergabung dalam sebuah group pemasaran affiliasi , kita bisa 
bergabung dalam Group tersebut dan memasarkan Perusahaan - perusaahan itu secara online. 
Contoh yang paling populer adalah Commission Junction, LinkShare, Share a Sale, ClixGalore 
dll. Cuma bisnis semacam ini susah buat Indonesia [ market nya kecil ].  Klik 
http://www.earndirectory.com  
 
4. E-Book Business.  
Salah satu cara yang paling efektif bagi para pemikir , pembuat konsep dan pakar untuk menjual 
ide, ilmu dan ketrampilan nya. Mereka biasanya mengemas dalam bentuk e-book kemudian di 
jual secara online. Jika anda pintar, memiliki ide atau skill tertentu ? maka cobalah membuat e-
book dan dijual secara online. Kemungkinan laku / ada pembeli pasti ada :) Klik : 
http://www.ebookstorage.org  
 
5. Software Business . 
Para pakar IT di Dunia , membuat suatu software yang bisa dipasarkan kepada umum. Banyak 
bisnis - bisnis software berupa : Software Email, Software Submit Search Engine , Software 
AntiVirus , Software Pendidikan dll. Bisa buat Software ? Wah , anda bisa jual produk anda di 
internet. Klik http://www.earndirectory.com/reseler.htm  
 
6. HYIP - High Yield Investment Program.  
HYIP adalah Program investasi beresiko tinggi di Internet. Banyak Program Hyip bertebaran di 
internet , ada banyak yg Scam / menipu , jadi berhati - hatilah dan Investlah sesuai dengan 
kemampuan anda.  
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7. Autosurf Program.  
Dimana semua membernya diwajibkan untuk melakukan surfing web. Artinya anda akan 
dibayar sesuai prosentase surfing anda. Banyak juga program Autosurf yang scam / menipu, jadi 
waspadalah. Klik http://www.earndirectory.com/pay_surf.htm 
 
8. Business Club / Community.  
Bisnis club biasanya mirip sekali dengan MLM bisnis , cuma di bisnis club biasanya produk - 
produknya adalah berupa e-book, software atau tips - tips pemasaran online. Anda juga 
diwajibkan untuk melakukan perekrutan member jika ingin cepat sukses.  
 
9. Stock Market / Mutual Fund / Private Investment.  
Ini bisnis nya Orang Kaya , jika anda sudah bisa menghasilkan income besar di Internet, maka 
mencoba Stock Market , Mutual Fund adalah Cara yang bagus untuk menambah pundi - pundi 
penghasilan anda. Belum banyak orang yang masuk ke sini ! Ini bisnisnya Orang Besar / Kaya, 
sangat kredibel dan mantap.  
 
10. Bisnis Survey / Isi Pendapat. 
Banyak sekali bisnis di internet yang menawarkan peluang kepada kita, salah satunya adalah 
Survey Job. Cara kerjanya kita diminta untuk mengisi form isian survey dari beberapa buah 
Perusahaan Besar yg sedang study pasar , nah dari situ kita dibayar. Nominal besarnya 
pembayaran tergantung dari perusahaan tsb yg menentukan, cuma lagi - lagi prioritas untuk 
warga negara indonesia masih kecil sekali. Kebanyakan diperuntukkan kepada rakyat amerika, 
canada atau inggris , dimana disitu Market dari Perusahaan yg membuat survey tsb.  
 
11. Bisnis Typing / Mengetik.  
Bekerja di internet dengan cara mengetik tugas - tugas yang diberikan oleh beberapa Perusahaan 
di Amrik , cuma untuk pasar indonesia juga masih sedikit.  
 
12. Franchise / Waralaba. 
Bisnis ini sangat marak di indonesia, jika anda ingin tahu tentang Franchise atau Waralaba yang 
ada di Internet ?  
 
13. Poker , Gambling and Casino.  
Yang ini anda pasti sudah tau , banyak program judi , casino di Internet. Maaf saya tidak 
merekomendasikan ke arah sini. 
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Dari 13 Jenis bisnis di Internet , kami merekomendasikan anda untuk mencoba No.1, 2, 3 
Karena kami sudah membuktikannya. Anda bias lihat beberapa cek cek yang pernah kami 
terima. 
 

1. Google Adsense 
2. Adult Friend Finder 
3. Hits 4 Pay 
4. Marketiva Forex Trading 
5. Arisan / MLM / Money Game 
6. Dll 

 
Untuk melakukan registrasi silakan Klik Disini ! 
 
 
 

http://www.earndirectory.com/register.htm

