Super Passive Income
untuk Anda yang suka menulis
Jual karya tulis Anda di Google Play Books dan
atau di Karyavirtual
Suka menulis? Senang menuangkan gagasan ke
dalam tulisan? Daripada hanya dibagikan di media
sosial secara gratisan, mendingan idenya
dipadatkan menjadi sebuah EBook dan dijual, ini
jelas lebih manfaat dan bisa mendapatkan
penghasilan uang tambahan, lumayan buat jajan.
Nantinya EBook yang sudah Anda buat bisa
dikirimkan ke Pusat Mitra Google Buku (Google
Play Books) dan ditayangkan di Play Store kamu
akan dibayar perbulan dari semua penjualan
EBookmu, dengan hitungan bagi hasil 52% untuk
penulis dan 48% untuk Google. Tak perlu
repot-repot memasarkan karena itu sudah ditangani
pihak Google Books.
Penasaran berapa gaji perbulannya?

Baiklah, berikut ini saya tampilkan screenshot data
pembayaran dari Google Play Books yang sudah
saya terima, dari awal gabung bulan Desember
tahun 2019 dan menerima pembayaran pertama
sejak Februari 2020, kemudian meningkat di bulan
Maret, dan terus melesat sampai bulan-bulan
berikutnya dan sampai sekarang. Kamu bisa
melihat sendiri hasilnya disini, ini nominal bersih
untuk penulis setelah bagi hasil dengan Google :

Lumayan kan? Jelas ini adalah peluang yang tak
boleh dilewatkan, bahkan nantinya penghasilan
dari jual EBook seperti ini bisa diandalkan sebagai
penghasilan utama dan bukan lagi sebagai
sampingan. Teman-teman di komunitas penulis
EBook Google Play ada yang bisa mencapai
nominal pembayaran empat digit dollar AS, puluhan
juta dan ini real, no tipu-tipu dan bukan hoax.
Silahkan
buktikan
sendiri
dengan
mulai
mempelajari EBook ini.
Anda juga bisa menjual EBook Anda di
KaryaVirtual , disini lebih menyenangkan lagi
karena pihak KaryaVirtual memberikan
lebih
banyak kebebasan dan keuntungan bagi penulis,
diantaranya pembagian yang lebih besar sebanyak
70% untuk penulis. Enaknya disini Anda bisa
menarik uang Anda kapan saja dengan ketentuan
minimum pencarian Rp.250000 tanpa harus
menunggu satu bulan. Anda juga akan
mendapatkan bonus 10% dari setiap buku yang
terjual melalui iklan yang Anda rekomendasikan di
medsos dengan menyertakan link referal yang bisa
Anda dapatkan setelah membuat akun penjualan.

Cukup menjanjikan bukan?
Apalagi di musim pandemi seperti ini, Anda
membutuhkan usaha tanpa modal besar dan cukup
dengan
mengelolanya
dari rumah sambil
berleyeh-leyeh menikmati hidup bersama keluarga
dan orang-orang terdekat Anda. Sisanya tinggal
menunggu uang cair dan menariknya.
Modalnya pun cuma dengan Smartphone saja.
Karena bikin EBook tidak memerlukan bahan baku
fisik, hanya memakai ide dan kreatifitas Anda.
Modal kuota internet ceban, goceng pun sudah
memadai. Ini juga yang saya kerjakan sejak 2019
sampai sekarang.
Enaknya lagi.
Selain bisa menjual di G-Play dan KaryaVirtual,
atau
tempat
lainnya.
Anda
juga
bisa
mengedarkannya secara mandiri di website atau
blog pribadi Anda, atau akun medsos Anda,
Instagram atau WhatsApp (Kecuali Facebook yang
melarang penjualan produk digital).
Selamat kalau Anda sudah tahu caranya. Tapi jika
Anda belum tahu, silahkan pelajari melalui EBook
ini.

Bagian yang Anda baca ini adalah sample gratis.
Jika ingin melanjutkan silahkan unduh EBook
lengkapnya di KaryaVirtual secara berbayar.
Harganya gak sampai Gocap kok. Sedikit
berinvestasi dengan membeli EBook ini untuk
manfaat pengetahuan yang akan menambah
penghasilan Anda dan mengubah hidup Anda, ini
setimpal
dan
sepadan.
Anda
layak
mendapatkannya.

