
Bisnis Online BGS

FOLLOW UP CALON PROSPEK

Email 1

Subject: Bagaimana Menghasilkan Puluhan Juta Rupiah Per-Bulan dari Bisnis Online.

Hi (Nama Prospek),

Bagaimana kabar kamu?

Saya mau kasih info kalau sekarang Indonesia merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan e-
commerce (Perdagangan Elektronik) terpesat di dunia!

• Pada tahun 2019 ada perputaran uang sebesar 286 Triliun Rupiah yang dihasilkan oleh e-
commerce. Ini menunjukkan bahwa bisnis online memiliki potensi besar di Indonesia.

• Selama tahun 2019 ada peningkatan pencarian terkait “Kesehatan & Kecantikan” sebesar 30%

• Pencarian untuk produk perawatan kulit (skin care) melonjak sebesar 2,3 kali lipat dibandingkan
tahun 2018.

• Sebanyak 83% perempuan yang membeli produk perawatan secara online mencari solusi untuk
masalah kulit

Bisnis online sangat OK, kan? Intinya saya ingin ajak kamu berbisnis online, soalnya zaman sekarang
sudah gak zaman bisnis offline. Lihat saja toko-toko retail di Amerika mulai pada tutup, kasir-kasir
mulai diganti robot & mesin. Indonesia juga sudah mulai trendnya dan kedepan bakalan sama.

Produk2 yang bakal kita pasarin di Bisnis Online BGS juga produk-produk Zaman Now, varian product
kita juga cukup banyak mulai dari anti aging, pelangsing, supplement gym, kesehatan, kecantikan
sampai aksesoris.

Nah biar lebih jelas saya pengen ajak (Nama prospek) Meeting Online, untuk ketemu langsung sama
saya.



Saya biasanya meeting dengan Aplikasi Zoom (Insert link untuk download zoom). Zoom ini
perusahaan publik dari USA, gratis, aman dan sudah terkenal banget, koneksi nya juga cukup bagus
(lebih baik pake wifi tapi pake HP juga bisa), ini link tentang Zoom di Wikipedia
(https://en.m.wikipedia.org/wiki/Zoom_Video_Communications)

Untuk meeting di Zoom, saya masih ada 3 jadwal kosong buat minggu ini=

Jadwal 1= (Insert Day, Date and Time)

Jadwal 2 = (Insert Day, Date and Time)

Jadwal 3 = (Insert Day, Date and Time)

Kabarin saya ya kamu sempatnya di jadwal mana diatas, kalau jadwal diatas belum ada yang cocok
sama jadwal kamu, kabarin saya aja kapan kamu sempat, nanti saya cek jadwal saya dan kabarin
kamu kalau di jadwal tersebut saya bisa ketemuan sama km lewat Zoom.

Setelah kamu download zoom dan balas email ini dengan pilih jadwal meeting diatas, lalu nanti link
meeting Zoom nya akan saya kirim di hari H via email atau WhatsApp. Oh iya, saya minta WhatsApp
kamu juga ya utk kirim link Zoom nya.

(nama Prospek) juga bisa hubungi saya lewat Whatsapp di (Nomor Whatsapp Anda)

atau Klik link ini untuk langsung WA saya (Masukkan link untuk WA - wa.me/62xxxxxxxx)

Sampai jumpa di Meeting Zoom, (Nama Prospek)! Have a good day!

Best Regards,

(Masukkan Nama Anda)



Email 2

Subject: Apakah Kamu Percaya Bisa Membeli Mercedes Benz Dari Bisnis Online?

Hi (Nama Prospek),

Apa kabar? Semoga sehat selalu ya!

(Nama Prospek) ingat nggak seminggu yang lalu saya jelasin gimana Bisnis Online bisa membuat
banyak banget orang menghasilkan uang dari HP mereka?

Kali ini saya pengen kasih contoh ini beberapa orang yang jalanin bisnis online BGS dan sudah bisa
berhasil dapet uang dari bisnis online. Ini salah satu contohnya , namanya Ibu Inge dia umur 70
tahun dari Bali, jadi bisnis online BGS ini bukan cuman untuk Millenial aja, makanya yang muda ga
boleh kalah!

Penghasilan Ibu Inge per tanggal 21 sampai dengan 29 Februari 2020

3.829.97 X Rp. 12.000 = Rp. 45.959.640



Nah biar lebih jelas saya pengen ajak (Nama prospek) Meeting Online, untuk ketemu langsung sama
saya.

Saya biasanya meeting dengan Aplikasi Zoom (Insert link untuk download zoom). Zoom ini
perusahaan publik dari USA, gratis, aman dan sudah terkenal banget, koneksi nya juga cukup bagus
(lebih baik pake wifi tapi pake HP juga bisa), ini link tentang Zoom di Wikipedia
(https://en.m.wikipedia.org/wiki/Zoom_Video_Communications)

Untuk meeting di Zoom, saya masih ada 3 jadwal kosong buat minggu ini=

Jadwal 1= (Insert Day, Date and Time)

Jadwal 2 = (Insert Day, Date and Time)

Jadwal 3 = (Insert Day, Date and Time)

Kabarin saya ya kamu sempatnya di jadwal mana diatas, kalau jadwal diatas belum ada yang cocok
sama jadwal kamu, kabarin saya aja kapan kamu sempat, nanti saya cek jadwal saya dan kabarin
kamu kalau di jadwal tersebut saya bisa ketemuan sama kamu lewat Zoom.

Setelah kamu download zoom dan balas email ini degan pilih jadwal meeting diatas, lalu nanti link
meeting Zoom nya akan saya kirim di hari H via email atau WhatsApp. Oh iya, saya minta WhatsApp
kamu juga ya untuk kirim link Zoom nya.

(nama Prospek) juga bisa hubungi saya lewat Whatsapp di (Nomor Whatsapp Anda)

atau Klik link ini untuk langsung WA saya (Masukkan link untuk WA - wa.me/62xxxxxxxx)

Sampai jumpa di Meeting Zoom, (Nama Prospek)! Have a good day!

Best Regards,

(Masukkan Nama Anda)



Email 3:

Subject: Mau Tau Rahasia Anak Muda Beli Rumah dan Mobil Tunai dari Bisnis Online BGS?

Hi (Nama Prospek),

Bagaimana kabar kamu ? Sudah beberapa hari saya belum mendapatkan balasan email dari kamu.
Tidak apa, mungkin kamu masih sibuk ?

Minggu lalu saya cerita mengenai seorang Ibu yang berusia 70 tahun yang sukses di Bisnis Online
BGS. Kali ini saya mau sharing tentang seorang anak muda yang berusia 30 tahun yang dalam 3
tahun, sudah bisa membeli rumah dan mobil dari Bisnis Online BGS secara tunai, dimana dia
memulai bisnis ini dari keadaan keuangan yang minus dan tidak mengerti bisnis sama sekali. Karena
di bisnis ini, kita mendapatkan pelatihan-pelatihan dan komunitas yang bisa mengajarkan kamu
sampai bisa.

Penghasilan Bapak Jansen per  tanggal 21 sampai dengan 29 Februari 2020

3.193.45 X Rp. 12.000 = Rp. 38.321.400



Nah biar lebih jelas saya pengen ajak (Nama prospek) Meeting Online, untuk ketemu langsung sama
saya.

Saya biasanya meeting dengan Aplikasi Zoom (Insert link untuk download zoom). Zoom ini
perusahaan publik dari USA, gratis, aman dan sudah terkenal banget, koneksi nya juga cukup bagus
(lebih baik pake wifi tapi pake HP juga bisa), ini link tentang Zoom di Wikipedia
(https://en.m.wikipedia.org/wiki/Zoom_Video_Communications)

Untuk meeting di Zoom, saya masih ada 3 jadwal kosong buat minggu ini=

Jadwal 1= (Insert Day, Date and Time)

Jadwal 2 = (Insert Day, Date and Time)

Jadwal 3 = (Insert Day, Date and Time)

Kabarin saya ya kamu sempatnya di jadwal mana diatas, kalau jadwal diatas belum ada yang cocok
sama jadwal kamu, kabarin saya aja kapan kamu sempat, nanti saya cek jadwal saya dan kabarin
kamu kalau di jadwal tersebut saya bisa ketemuan sama kamu lewat Zoom.

Setelah kamu download zoom dan balas email ini dengan pilih jadwal meeting diatas, lalu nanti link
meeting Zoom nya akan saya kirim di hari H via email atau WhatsApp. Oh iya, saya minta WhatsApp
kamu juga ya untuk kirim link Zoom nya.

(nama Prospek) juga bisa hubungi saya lewat Whatsapp di (Nomor Whatsapp Anda)

atau Klik link ini untuk langsung WA saya (Masukkan link untuk WA - wa.me/62xxxxxxxx)

Sampai jumpa di Meeting Zoom, (Nama Prospek)! Have a good day!

Best Regards,

(Masukkan Nama Anda)



Email 4:

Subject: Mau Bonus Belajar Bisnis Lewat Social Media dan Kursus Entrepreneurship Senilai 12 Juta?

Halo (Nama Prospek)!

Saya belum mendapatkan balasan email dari kamu, mungkin kamu masih sibuk?

Oh ya, saya mau info ke kamu kali ini dengan join di Bisnis Online BGS, kamu juga akan mendapatkan
ilmu-ilmu Digital Marketing senilai 6 Juta secara GRATIS dari kami, dan akan diajarkan secara
bertahap. Kamu juga akan diajak bergabung dalam komunitas kita yang bernama Digital Marketing
Academy BGS. Ini salah satu profile trainer-nya.

Taufan Priambodo

"Pengurus dan Trainer GRADASI (Generasi Digital Indonesia) DPD
Jogja periode 2020 - 2025"

Kamu juga akan mendapatkan materi pelatihan pengembangan diri senilai 6 Juta yang diberikan
sebulan 2 kali selama 1 tahun oleh tim Leader kami secara GRATIS. Materi ini dipilih dan dibuat
langsung oleh  Founder kita Mr. Larry.

"Founder Bisnis Online BGS, Enterprenur muda dengan
pengalaman berbisnis lebih dari 17 tahun yang juga merupakan
Founder dari Kota Cinema Mall, dan bisnis-bisnis beliau lainnya"

Dengan join menjadi Reseller Bisnis Online BGS seharga 60.000,



banyak sekali benefit yang akan kamu dapatkan. Selain jualan barang kamu juga akan mendapatkan
ilmu-ilmu bisnis yang tidak diajarkan di sekolah maupun di kampus.

Nah biar lebih jelas saya pengen ajak (Nama prospek) Meeting Online, untuk ketemu langsung sama
saya.

Saya biasanya meeting dengan Aplikasi Zoom (Insert link untuk download zoom). Zoom ini
perusahaan publik dari USA, gratis, aman dan sudah terkenal banget, koneksi nya juga cukup bagus
(lebih baik pake wifi tapi pake HP juga bisa), ini link tentang Zoom di Wikipedia
(https://en.m.wikipedia.org/wiki/Zoom_Video_Communications)

Untuk meeting di Zoom, saya masih ada 3 jadwal kosong buat minggu ini=

Jadwal 1= (Insert Day, Date and Time)

Jadwal 2 = (Insert Day, Date and Time)

Jadwal 3 = (Insert Day, Date and Time)

Kabarin saya ya kamu sempatnya di jadwal mana diatas, kalau jadwal diatas belum ada yang cocok
sama jadwal kamu, kabarin saya aja kapan kamu sempat, nanti saya cek jadwal saya dan kabarin
kamu kalau di jadwal tersebut saya bisa ketemuan sama kamu lewat Zoom.

Setelah kamu download zoom dan balas email ini dengan pilih jadwal meeting diatas, lalu nanti link
meeting Zoom nya akan saya kirim di hari H via email atau WhatsApp. Oh iya, saya minta WhatsApp
kamu juga ya untuk kirim link Zoom nya.

(nama Prospek) juga bisa hubungi saya lewat Whatsapp di (Nomor Whatsapp Anda)

atau Klik link ini untuk langsung WA saya (Masukkan link untuk WA - wa.me/62xxxxxxxx)

Sampai jumpa di Meeting Zoom, (Nama Prospek)! Have a good day!

Best Regards,

(Masukkan Nama Anda)

Email 5:



Subject: Jangan Buka Email Ini, Ini Email Terakhir dari Saya�

Hi (Nama Prospek),

Bagaimana kabarnya?

Saya mengerti mungkin kamu masih sibuk sekali ya? Saya harap kamu tetap sehat di tengah
kesibukan kamu! Email ini akan menjadi email terakhir dari saya karena saya dalam bulan ini akan
penuh dengan jadwal training dan saya tidak mau mengganggu kamu terus.

Saya harap kita bisa terus berteman ya, walaupun hari ini kita belum berbisnis bareng di Bisnis
Online BGS, saya tetap ingin kita terus menambah network kita karena di lain kesempatan kita juga
bisa berteman atau berbisnis yang lain. Ada pepatah mengatakan rezeki datang dari teman asing,
bukan dari teman dekat atau saudara. Dan saya sendiri sudah mengalami pepatah itu.

Jadi, apabila sewaktu-waktu kamu mau cuhat atau perlu teman ngobrol atau berbisnis, kamu bisa
menghubungi saya.

Terima kasih ya untuk waktu kamu selama ini, setelah ini saya tidak akan mengirimkan email
mengenai bisnis online lagi ke kamu. Tapi, kalau kamu setuju dengan pepatah diatas, dan mau
berteman dengan saya kamu bisa balas email ini atau hubungi saya di WhatsApp (Masukkan link
untuk WA - wa.me/62xxxxxxxx)

Email ini dikirim bukan menggunakan robot email, tetapi saya pribadi yang mengetiknya dari email
pertama sampai email terakhir ini.

Have a good day (Nama Prospek)

Warm Regards,

(Nama Anda)


