
Waspada, Uang Anda Akan Tercuri Oleh 

Pesaing Bisnis Anda 

Bagaimana jika pelanggan setia Anda tiba-tiba meninggalkan Anda dan beralih 

kepada kompetitor bisnis Anda? 

Inilah sebuah hal yang bisa saja terjadi dalam sebuah persaingan bisnis di era modern saat 

ini. Di masa sekarang, memang telah ada sebuah pemasaran yang lebih jitu dan efektif 

untuk bisa menarik konsumen yang lebih tertarget. Dengan SEO (Search Engine 

Optimization) semua bisa terjadi, termasuk uang Anda yang bisa tercuri oleh pesaing atau 

kompetitor bisnis Anda.  

 

Perubahan memang akan memaksa Anda cepat atau lambat. Anda bisa bertahan tanpa 

menghiraukan perubahan, namun biasanya Anda akan tersingkir otomatis dari bisnis. Di era modern 

seperti sekarang ini, startegi dan pemasaran bisnis tidak hanya dijalankan dengan metode word of mouth, 

menyebar brosur atau beriklan di surat kabar. Saat ini bisnis telah berkembang ke dunia online yang dinilai 

lebih strategis dan efektif untuk menarik konsumen lebih banyak serta meningkatkan penjualan. Namun 

untuk mencapai sukses di pemasaran online ini Anda juga harus berjuang. Ini karena persaingan di dunia 

online semakin tahun yang semakin sengit. Untuk itulah Anda harus mengetahui beberapa strategi yanga 

tepat dan efektif untuk bisa mememangkan persaingan di dunia online ini. Dan salah satu strategi dan 

teknik efektif untuk memenangkan persaingan pemasaran di dunia online adalah SEO (Search Engine 

Optimization). SEO memang meruoakan tren marketing yang berkembang pada dunia online masa kini. 

Dengan SEO Anda dapat mencapai kemenangan dalam persaingan di mesin pencari. Dengan menjadi 

nomor satu di mesin pencari, Anda akan mendapatkan target pelanggan yang Anda inginkan.  

Seperti apa dan bagaimana SEO bekerja sebaik yang kita perkirakan? Sebenarnya SEO bukan 

satu – satunya cara untuk bisa menjadikan Anda terbaik di internet. Selain SEO Anda juga bisa memakai 

juga PPC (Pay Per Click), social media marketing dan email marketing. Namun hasil penelitian 

membuktikan bahwa SEO punya mekanisme yang baik untuk bisa memaksimalkan website Anda di 

halaman pertama google untuk periode yang lama. Meski terkadang, teknik SEO ini membutuhkan waktu 

yang cukup lama daripada PPC, namun konsistensi SEO tak perlu diragukan lagi untuk urusan bertahan di 

halaman pertama google. 

Hasil penelitian juga membuktikan bahwa SEO yang memiliki tampilan paling besar di halaman 

mesin mencari memiliki kecenderungan untuk dilihat lebih lama dan diklik lebih bayak dari PPC oleh 

pengunjung google. Berikut tampilan dari hasil penelitian tersebut : 
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Dari gambar 1 terlihat bahwa tampilan 

SEO lebih besar daripada tampilan PPC. Pada gambar 2 nampak bahwa bagian SEO (organic result) lebih 

banyak dilihat pengunjung (dengan warna kuning dan merah) daripada bagian PPC (warna biru sebelah 

kanan). Nah dengan kecenderungan seperti ini maka jika website Anda dioptimasi SEO dan kemudian 

berada pada halaman pertama mesin pencari, bukan tak mungkin Anda akan mendapat jumlah pembeli 

dan pelanggan yang lebih banyak dari sebelumnya. 

 

 Apa Keampuhan dan Kehebatan SEO? 

Keunggulan SEO memang telah banyak yang mengakuinya. Namun, Anda perlu mengetahui 

sendiri kehebatan SEO dalam menciptakan pelanggan – pelanggan baru di dunia internet marketing. 

Berikut adalah tujuh jurus ampuh SEO tersebut : 

 

1. Mendapat Target Pelanggan 

SEO akan memberikan Anda banyak kemungkinan dengan jalan optimasi keyword. Keyword pada 

SEO biasanya bersifat spesifik. Dengan keyword khusus itulah Anda bisa memperoleh targeted leads 

dari pengunjung website Anda. 

 

2. Toko 24 Jam 

Jalan praktis yang bisa Anda tempuh untuk mendapatkan toko murah tanpa harus menggaji karyawan 

dan beroperasi 24 jam adalah dengan SEO. Dengan SEO, Anda tidak perlu lagi pusing – pusing 

memikirkan lahan yang harganya mahal untuk Anda jadikan toko. Cukup dengan SEO yang murah 

Anda bisa memiliki toko sendiri yang menguntungkan. 

Gambar 1 

Tampilan SEO (Organic) 

dan Google Adwords 

(PPC) di sebuah mesin 

pencari Google  

Gambar 2 

Tampilan SEO Heat 

Map pada sebuah 

mesin pencari Google  
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3. Hemat Biaya 

Dengan memilih SEO untuk menjual produk atau jasa maka Anda secara tidak langsung sudah 

mengurangi biaya pengeluaran (modal) serta hemat biaya. Dengan biaya yang hemat Anda akan 

mampu mendapatkan keuntungan bersih yang lebih maksimal. 

 

4. Meningkatkan Popularitas Website 

Jika isi dari website Anda cukup berkualitas lalu ditambah dengan SEO maka sudah dapat dipastikan 

website Anda akan berada pada halaman 1 google, dan otomatis popularitas untuk pribadi bahkan 

brand bisnis Anda semakin meningkat. 

 

5. Meningkatkan Profit 

Sekali sebuah situs web menjadi populer, maka website akan secara teratur menerima kunjungan dari 

sejumlah besar pengunjung. Setelah website menjadi populer, Anda hanya harus terus memperbarui 

website Anda untuk mempertahankan popularitasnya. Ini adalah alasan di balik kesuksesan besar 

SEO. Dengan banyaknya pelanggan, Anda akan mampu meningkatkan profit perusahaan Anda. 

 

6. Kepastian Return of investment (ROI) 

SEO biasanya dikatakan sebagai investasi satu kali. Namun sekalinya Anda berinvestasi, Anda akan 

mendapatkan keuntungan jangka panjang dan kepastian pengembalian investasi (return on 

investment). Kepastian ini tidak berlebihan karena setelah website Anda menempati urutan pertama 

pada mesin pencari, Anda akan mendapatkan pembeli baru yang nantinya bisa menjadi pelanggan 

baru Anda. 

 

7. Mendapatkan “trust” dari pencari online 

Dengan menjadi yang terdepan di mesin pencari, Anda berarti telah mendapat penilaian khusus dari 

google. Penilaian dari google tentu tidak sembarangan, karena google punya aturan, stAndar dan 

kriteria untuk sebuah website. Google adalah mesin pencari ternama nomor satu yang banyak dipakai 

orang. Jadi jika website Anda telah mendapat tempat utama di mesin pencari seperti google, maka 

secara otomatis Anda akan mendapatkan trust atau kepercayaan penuh dari pengunjung website Anda 

 

 

Saatnya Bergerak! 

“Kini waktunya Anda untuk melangkah. Jangan sampai tertinggal dari para 

pesaing Anda. Sekali Anda tertinggal, Anda akan kehilangan banyak 

pelanggan dan profit”. 
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 Jangan Pilih Yang Setengah - Setengah 

Sebagai sebuah perusahaan dibidang layanan SEO, C-Vibe mengusung konsep The Most 

Comprehensive on the planet. Ini adalah layanan menyeluruh untuk sebuah service optimasi SEO website.  

Layanan yang tak akan Anda dapatkan di tempat lain. Apa keuntungan yang Anda akan dapatkan saat 

bergabung dengan C-Vibe? Kami jawab banyak dan Lengkap. Inilah beberapa keuntungan yang akan 

Anda dapatkan : 

 Menemukan kata kunci emas dan mudah menjadi nomor 1 

 Mendapat lebih banyak targeted leads dalam waktu yang lebih cepat dan singkat 

 Meningkatkan jumlah pelanggan dan omset bisnis, sehingga ROI marketing Anda lebih bagus 

 Memiliki gambaran mendetail tentang kekuatan dan kelemahan website Anda 

 Mendapat petunjuk yang tepat dan terarah untuk memperbaiki website Anda 

 Mengetahui besaran kekuatan SEO dan target market kompetitor Anda 

 Mengetahui cara mengalahkan kompetitor Anda 

 Mendapat website kedua yang “SEO wise” untuk menjaring lebih banyak pelanggan potensial 

 Website Anda akan dipantau secara berkelanjutan 

 Mendapat promo online yang paling mutakhir, keren dan hebat sama seperti perusahaan top 

multinasional 

 Memiliki video high definition yang berada di salah satu media sosial tebesar didunia yaitu Youtube 

 Mendapat review baik dan membersihkan review buruk (bila ada) 

 Meningkatkan dan melindungi brand klien 

 Mengetahui pagerank brand klien 

 Meningkatkan pagerank klien 

 Mengetahui perkembangan ranking SEO secara berkesinambungan terhadap 3 search engine 

terbesar di dunia (goole, yahoo dan bing) 

 Memberikan rasa aman untuk investasi yang mereka berikan; bahwa C-Vibe mengerjakan 

tugasnya dengan baik dan mereka tidak akan rugi karena mendapat apa yang dijanjikan. 

 Garansi uang kembali jika kata kunci yang kami berikan tak satu pun mencapai halaman pertama 

google. 

 

Jika Anda benar – benar serius dengan apa yang kami ditawarkan, perusahaan Anda akan mempu 

menarik lebih banyak customer. Dengan banyak customer, penjualan Anda akan mengalami peningkatan. 

Dan pada akhirnya bila hal ini terjadi tentu perusahaan Anda akan lebih cepat berkembang. 

 

Maka yakinkan kami untuk membuat Anda  mencapai profit. Sudah banyak perusahaan yang telah 

bergabung dengan kami dan sukses mencapai penjualan yang berlipat. Dan kami ingin membuat Anda 

mengikuti kesuksesan klien – klien kami sebelumnya. Berikut ada beberapa testimoni dari klien kami yang 

bisa Anda jadikan pegangan : 
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“C – Vibe sangat professional dan  dapat memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan customernya, 

begitu pula after sales service yang sangat memuaskan. Terima kasih C – Vibe, sukses selalu.”  

Yovita Hamdani, Presiden Direktur PT JETS Indonesia. 

 

 

Masih ragu dengan yang telah kami sampaikan sebelumnya? 
Tunggu dulu, selesaikan ebook ini untuk mendapatkan sesuatu yang fantastis dari kami. 

 

Penawaran spesial untuk Anda yang membeli saat ini : 

Dapatkan tambahan dua kata kunci yang dioptimasi setiap bulannya. (Anda akan 

mendapat total 12 keyword; bukan hanya 10 keyword) 
 

Dua keyword ini setara dengan : 

Bronze = Rp 500.000,-/bulan 

Silver = Rp 1.000.000,-/bulan 

Gold = Rp 2.000.000,-/bulan 

 

 

Maka hubungi kami sekarang juga 

C-Vibe 
Online Lead Generation Specialist 

Phone  : (021) 866 14 200 

Email  : support@c-vibe.co.id 

Website : ww.c-vibe.co.id 

Address : Jl. Kalimalang raya No. 4B, Duren Sawit, Jakarta 13440  
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