SISTEM BAGJA.COM:
DARI $0 - DAPAT $0.2 – JADI $2,417 PASSIVE INCOME

Ikuti
langkah perlangkah!

Link ini nanti hrs diedit (diganti
ke link anda) sebelum diberikan
ke pihak lain

1. Daftar dulu di http://www.bagja.com  Ctrl + klik
2. Sudah? Kalau sudah, login ke member area bagja.com
dan klik Getting Started (ilustrasi disamping)

Sebelumnya disarankan Anda untuk membuat E-mail Account
baru, yang khusus digunakan untuk bisnis ini, di Yahoo atau
Gmail

3. Klik STEP 1 Mengumpulkan Modal 
Langkah Pertama, mencari modal uang.
Program yang saat ini paling memungkinkan
adalah Paid to Click (PTC), Butuh juga
rekening Liberty Reserve, karena semua
komisi akan dikirim melalui Liberty Reserve

4. Bila belum punya Account Liberty Reserve,
buat dulu Ctrl + klik  www.libertyreserve.com
lalu klik Create Account
5. Isi data asli Anda, untuk Password, PIN, dan
Master Key gunakan Virtual Keyboard

1

SISTEM BAGJA.COM:
DARI $0 - DAPAT $0.2 – JADI $2,417 PASSIVE INCOME

Ikuti
langkah perlangkah!

6. Kalau sudah, ditutup aja situsnya, balik ke
Bagja, lihat dibawahnya, daftar (Sign Up) ke 10
PTC berikut untuk menyelesaikan Step 1, daftar
ke 3 PTC untuk memulai mendapatkan $0.2

Harus diingat, pada saat daftar, isikan data asli Anda untuk keterangan nama, alamat, no hp, email baru yang
Anda buat dan gunakan komputer yang sama untuk mengakses PTC, sesudah mendaftar, Update PPC Link Anda
(akan dijelaskan dibawah). Anda harus bisa membaca bahasa Inggris tentunya

7. Daftar di PTC pertama, Freeclixncash, klik 
lalu klik Join 
8. Isi semua, untuk Referrer dibiarkan saja,
sudah, klik Create Account
9. Sudah dibuat, login ke member area. Carilah
referral link punyamu di Promote

lalu catat atau copy referral link Anda ke notepad
(salah satu link saja) seperti dibawah ini:

10. Kembali ke Step 1 di Bagja,
klik Update PPC Link
copy & paste referral link punyamu di notepad
ke form yang disediakan. Jangan lupa untuk
meng-klik lagi Update PPC Link
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Referral link yang Anda update berguna pada saat
Anda mempunyai downline, maka mereka akan
melakukan hal yang sama yaitu mendaftar di referral
link Anda, maka Anda akan mendapat bonus dari
masing-masing PTC.

*Lakukan pendaftaran pada masing-masing
PTC lalu di Update PPC Link, Ok!
11. Mulai mencari modal $0.2, kerjakan PTS
(Paid to Sign Up) di ketiga program PTC
pertama yang Anda daftar:
Freeclixncash – Minimum Payout $0.1
PTS yang ditawarkan tidak banyak, ada 2-3
situs yang harus daftar disertai dengan tugas
tambahan seperti mengklik iklan sebanyak 20
atau lainnya. Pengalaman Saya mendapat $0.07
dari sini ($0.08 dikurangi $0.01 fee).
Situs ini sangat rapi

Ikuti
langkah perlangkah!

Step 1, secara umum Anda melakukan:
*Klik link program Paid to Click
*Masukan email kamu, atau kadang langsung data
kamu
*Program PTC akan mengirim email konfirmasi,
ceklah email kamu
*Jika tidak ada di In Box, ceklah di folder
Bulk/Spam
*Klik link yang dikirim untuk Confirmation
*Isi biodata kamu
*Pilih Categories of Interest
*Masukan nomor Account Liberty Reserve
*Isi Password
*Klik Complete Sign Up
*Login ke member area, cari referral link kamu
*Copy paste referral link ke form Update PPC
Link
Selesai

5centminimum – Minimum Payout $0.05
PTS yang ditawarkan sangat banyak dan menurut Saya ini paling berantakan, ada banyak link
yang rusak, saran Saya carilah link yang dapat dicari form registrasinya. Pengalaman Saya
mendapat $0.03 dari sini ($0.04 dikurangi $0.01 fee). Report Saya sampai saat ini belum di
approve
Intoffers – Minimum Payout $0.1
PTS yang ditawarkan banyak juga namun ada beberapa link yang aneh, saran Saya carilah link
yang dapat dicari form registrasinya. Pengalaman Saya mendapat $0.10 dari sini ($0.11
dikurangi $0.01 fee). Saya akan mengulas cara mengerjakan PTS di situs ini
Setelah Anda mengerjakan tugas pendaftaran ke link yang mereka tawarkan, Anda harus
mengisi Login ID (ID yang Anda daftarkan) dan Registration Email (Isi email dari situs yang
Anda daftar) lalu Report (Passwordnya jangan lupa dihapus)
Perlu diketahui, Jangan Coba-Coba Anda Melakukan Curang, seperti membuat ID lebih dari
satu, mengisi data palsu, kesalahan melapor dan lain-lain, Mereka bisa tahu Anda berbuat
curang lalu account Anda akan di ban. Mau seperti itu? Tidakkan… Lebih baik Anda jujur maka
akan aman
Pengen Bukti, nih, (1) Freeclixncash (2) 5centminimum (3) Intoffers, dapat deh $0.2
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*Mengerjakan PTS di Intoffers, loginlah terlebih dahulu, Ctrl + klik di intoffers.com
lalu klik PTS

*Akan muncul daftar situs yang siap untuk Anda daftarkan, Saya menyarankan untuk
mendaftar di situs berikut: (klik Next untuk mencarinya)
Situs yang disarankan ini lebih mudah dalam
TrafficStorm4u  Saya mengulas yang ini
pendaftarannya, sudah diuji oleh Saya, masingMatrixmails
masing bernilai $0.1 jadi kalau menyelesaikan semua
Buyrefs  Saya mengulas yang ini
dapat $0.4, sudah lebih dari cukup.
Jillsclickcorner
*Mendaftar di TrafficStorm4u, klik linknya di 
maka Anda akan menuju situsnya, berikutnya klik
Signup
*Isi nama dan email, centangkan kotak, klik Signup To
TrafficStorm4u.com


Centang disini

*Buka email Anda dan klik link verifikasi yang dikirim
oleh TrafficStorm4u, berikutnya copy semua isi email,
kembali ke halaman Intoffers, paste ke form Paste Email, hapus Password yang ada, masukkan Username
ke Login ID. Sudah, klik Submit this Signup

Paste isi
email disini
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Usahakan Anda mendaftarkan dengan email yang sama

*Mendaftar di Buyrefs, klik link Buyrefs di daftar PTS Intoffers, lalu klik Register
*Isi data Anda dengan sebenar-benarnya, centangkan kotak dibawah,
sudah, klik Send Registration
*Cek email Anda, klik link aktivasi yang dikirim dari Buyrefs, copy isi
email tersebut dan kembali ke halaman Intoffers, paste ke form
Paste E-mail, hapus Password yang ada, masukkan Username ke
Login ID. Sudah, klik Submit this Signup

Paste isi
email disini

Hanya dua yang Saya ulas, kerjakan lagi 2 situs yang Saya
sarankan diatas. Boleh mencoba yang lain, tapi harus diteliti
dahulu apakah jelas cara registrasinya. Kadang sesudah
daftar,tidak dikirimi email registrasinya, untuk kasus ini
sebaiknya ditinggalkan, cari situs lainnya.

Sesudah selesai mengerjakan PTS, tinggal menunggu saja selama 1-3 hari maka Report Anda
akan di approve dan saldonya akan ditambah sesuai dengan berapa banyak Anda
menyelesaikan PTS. Saldo sebanyak $0.25 sudah cukup (lebih juga boleh), karena akan
dikurangi fee pada saat Withdraw.
12. Cek saldo di Account Balance, sudah mencapai $0.2 lebih, segera untuk Withdraw, klik
Withdraw
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13. Pilih Payment dengan Liberty Reserve, masukkan Account Liberty Reserve Anda lalu klik
Withdraw. Anda harus tunggu lagi, paling tidak besoknya saldo rekening Liberty Reserve Anda
sudah terisi
14. Sudah terisi $0.2 saldonya, segera lanjut ke Step 3 di Bagja, login dahulu, klik Getting
Started, klik STEP 3 Going for Real Money/Memutar Uang





15. Klik FEEDER PROGRAM 

16. Anda akan masuk Feeder Program,
ada empat kali transfer berikut:
Level 1 sebesar
$0.03
Level 2 sebesar
$0.06
Level 3 sebesar
$0.09
Fee buat Admin sebesar $0.02
Total
$0.20
sudah siap, klik Pay!



17. Klik Login untuk memulai transfer, seperti Anda masuk ke account Liberty Reserve,
lakukan hal yang sama untuk 3 kali transfer berikutnya, Jangan Sampai Berhenti Di Tengah
Jalan, hati-hati. Untuk Message, isi ID Bagja Anda, sudah, Selamat Anda berhasil melakukan
persiapan awal Anda, lalu saatnya Anda membangun Tim Inti (Step 2)
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18. Setelah itu anda harus PROMOSI Refferal bagja anda: Cara mudah promosi yaitu
daftar di spyonad.com  Ctrl + klik, lalu klik Registrasi (Gratis)



19. Isi data lengkap Anda, klik Register
20. Sudah, login dengan email Anda, klik Pasang Iklan



21. Isi data diri dan iklan Anda, masukkan Kode Captcha, lalu klik Pasang
Anda boleh membuat banyak iklan, asalkan judul dan isi berbeda tiap
iklannya. Buat kata-kata iklan semenarik mungkin agar banyak orang
mengklik iklan Anda. Ingat, masing-masing iklan dipasang sehari sekali


22.Tunggu proses pemasangan selesai,
klik Next bila sudah
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*Untuk mengulangi memasang iklan klik Arsip Iklan, lalu klik Edit & Post Baru, masukkan kode
Captcha lalu klik Pasang



Untuk bisa memasang lebih dari satu iklan Anda harus upgrade member Spyonad dahulu,
caranya tinggal klik Upgrade Member (Gratis), lalu ditunggu hingga pengumuman upgrade
email diterima. Lalu mulailah memasang iklan rutin, terserah Anda maunya berapa, 1,2,3,4,5,6
atau puluhan kali terserah asalkan tiap iklan berbeda-beda dalam sehari

BAGAIMANA DENGAN $2,417 PASSIVE INCOME?
Mudah, selesaikan dahulu Step 3 kemudian beralih ke Step 4 untuk Passive
Income, caranya seperti Step 3 yaitu Rejoin kembali Feeder Programnya

Berikutnya, hanya penjelasan dari Saya. Bila Anda mempunyai strategi promosi selain diatas,
malah lebih bagus lagi dan jangan lupa bagi-bagi ke Saya. Pastinya Anda akan mulai
mendapatkan downline atas usaha Anda dalam mempromosi, dan Jangan Lupa untuk
mengecek Downline Anda di Bagja, apakah ada member baru atau tidak. Setelah ada member
baru, usahakan untuk men-support mereka dengan melalui email. Pertama ucapkan selamat
datang atas bergabungnya member Anda, lalu berikan tips-tips dalam menyelesaikan Step-step
di Bagja, bujuk dia untuk mengunjungi forum Bagja, karena disana ada Moderator yang siap
menjawab pertanyaan seputar cara kerja Bagja
Satu lagi, Anda diperbolehkan menyampaikan ebook ini ke downline Anda. Agar mereka bisa
tahu bagaimana mengerjakannya Step-step di Bagja. Cukup Anda ganti link pertama di
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halaman pertama dengan link referral ID Bagja anda. Dilarang keras untuk mengganti isi ebook
ini, bila ada kesalahan sampaikan kepada Saya terlebih dahulu
Akhir kata, Mari Kita bekerja bersama-sama meraih impian kita, PASSIVE INCOME, Ok! Saya
pamit dulu, jangan lupa untuk memberi masukan untuk mengembangkan ebook ini, mungkin
saja kedepan Saya akan update kembali
Terima kasih sudah membaca ebook dari Saya
Compiled by Michael
save.insider@gmail.com
Update ke II, 1 Februari 2009
Update by bagja.com on March 17, 2009
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