
 



KENAPA HARUS WHATSAPP 

 

 

Aplikasi chat yang ada di Indonesia kini sudah semakin banyak. Salah satunya 

adalah aplikasi WhatsApp yang hampir di-download oleh semua kalangan di 

Indonesia.  

Sebut saja anak-anak, remaja, hingga orang tua memilih aplikasi ini sebagai media 

untuk berkomunikasi dengan teman-teman, keluarga, hingga rekan kerja. 

 Namun, ada pula yang menggunakan aplikasi chat lainnya sepeti BBM atau Line 

untuk berkomunikasi.  

Walau begitu, tetap saja orang Indonesia ternyata lebih menyukai 

aplikasi chat yang simpel seperti WhatsApp. 

Tidak dapat dipungkiri, aplikasi ini sudah memiliki pengguna hingga mencapai 1 

milliar dari seluruh dunia.  

Selain itu, WhatsApp juga bisa digunakan di berbagai sistem 

operasi smartphoneseperti Android, iOS, bahkan sistem operasi lama seperti 

Symbian dan Blackberry.  

 



Lalu mengapa orang Indonesia lebih suka menggunakan Whatsapp dibanding 

aplikasi chat lainnya?  

 

1. Tersinkron dengan nomor di kontak telepon/HP 

Hal pertama yang membuat WhatsApp banyak disukai yaitu sudah tersinkron 
dengan nomor di kontak telepon/HP.  

Ketika kita ingin mengirim pesan pada seseorang, kita tidak perlu meminta ID atau 
PIN terlebih dahulu. Karena cukup menyimpan nomor teleponnya, maka kita 
sudah bisa tersinkron dengan kontak orang tersebut. 

Misalnya, ketika kita baru mendapat kenalan baru dan bertukar nomor telepon, 
maka WhatsApp akan secara otomatis memasukan nomor telepon orang tersebut 
ke daftar kontak WhatsApp kita.  

Sehingga kita pun tidak perlu kesulitan untuk mengingat ID atau PIN, karena 
hampir semua orang mendaftarkan WhatsApp dengan nomor pribadinya sendiri. 

 

2. Pengganti sms yang praktis 

Walaupun semua aplikasi chat sudah bisa mengganti peran sms. Namun, 
WhatsApp tetap menjadi pilihan yang tepat dan praktis.  

Kembali lagi pada poin No. 1, karena kita tidak perlu susah-susah mencari ID atau 
PIN kontak yang akan memakan waktu.  

Sebab terkadang, nama ID dan PIN berbeda dengan nama asli sehingga sulit 
dicari. 

Dengan WhatsApp, cukup cari dengan mengetik nama yang kita namakan sendiri 
di daftar kontak, maka kontak akan dengan mudah ditemukan.  

Maka dapat dikatakan, WhatsApp bisa menjadi pengganti sms yang praktis dan 
tepat waktu untuk mengirim pesan singkat. 



3. Bukan media untuk ‘kepo’ atau ‘stalking’ 

Walaupun sudah menghadirkan fitur untuk update ‘status’.  

Namun, fitur tersebut tidak terlalu dijadikan untuk ajang eksis antar sesama 
pengguna WhatsApp.  

Berbeda dengan aplikasi chatlainnya yang memang dari awal mengedepankan 
fitur untuk update status atau feeds seperti BBM atau menghadirkan 
fitur update status dengan stiker seperti Line. 

Karena sejak awal WhatsaApp memang sudah memiliki interface yang simpel 
hanya untuk chatting, maka ketika fitur untuk update ‘status’ tersebut 
dimunculkan pun pengguna tetap fokus pada fungsi utamanya untuk mengirim 
pesan singkat.  

Sehingga, aplikasi WhatsaApp pun lebih disukai karena bukan media untuk saling 
’kepo’ atau ‘stalking’ antar penggunanya. 

 

4. Interface yang simpel, mudah dipahami dan hemat 
data internet 

Siapapun yang baru menggunakan WhatsApp pasti akan mudah memahami 
penggunaan aplikasi ini.  

Sebab, aplikasi ini memiliki interface yang simpel dan memang mudah dipahami. 
Inilah yang menjadi keunggulan WhatsApp dibanding aplikasi chat lainnya. 

Selain itu, dengan interface-nya yang simpel dan tidak memuat banyak gambar 
(selain file yang di-download atau di-share), aplikasi WhatsApp ini terbilang sangat 
ringan, hemat baterai, dan dapat menghemat data internet ketika dijalankan. 
Sebab, tidak banyak memuat banyak gambar seperti aplikasi chat lainnya. 

 

 



5. Gratis dan tidak ada iklan 

WhatsApp memang pernah mengeluarkan wacana untuk memberikan biaya 
tahunan bagi setiap penggunanya, namun hingga kini, aplikasi WhatsApp masih 
bisa digunakan secara gratis sepanjang tahun. 

Istimewanya lagi, WhatsApp tidak menampilkan iklan apapun pada aplikasinya. 
Sehingga, pengguna pun nyaman saat menggunakannya.  

Aplikasi chat lain seperti BBM, sudah menerapkan iklan pada feeds-nya sehingga 
terkadang pengguna harus melihat atau meng-klik iklan tersebut terlebih dahulu 
di sela-sela penggunaan aplikasinya.  

Namun di WhatsApp, kamu tidak akan menemukan hal tersebut karena hingga 
kini WhatsApp masih bebas dari iklan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1000 LIST KONTAK PERTAMA 

 

 

 

 

Pastinya Anda akan bertanya bagaimana caranya untuk mendapatkan 1000 

kontak list di WhatsApp ??? 

Tapi sebelum Kita beritahukan caranya coba Anda bayangkan dulu mempunyai  

ribuan kontak whatsapp 

 

Bayangkan asiknya jika Anda mempunyai 1000 kontak list di Whatsapp.  

 

Bayangkan apa jadinya jika di HP Anda ada ribuan calon pembeli. 

 

Bayangkan serunya bisa tembus closing setiap hari.  

 

Tapi, kenapa harus  1000?  

 

Ketika kita punya ribuan kontak list di Whatsapp, itu enak banget, mau jualan 

apapun pasti tembus closing.  



Yang pasti ketika tembus 1000 kontak list, ini dampaknya: 

➢  Closing jadi lebih mudah  

➢ Rekrut reseller jadi lebih cepat 

➢ Orderan terus-menerus datang  

Nah pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya bisa tembus ribuan kontak list 

Whatsapp?  

 

Okeh, Kita akan coba jelaskan langkah demi langkahnya  

 

Kita akan cerita apa yang harus dilakukan untuk bisa tembus 1000 kontak list.  

 

Berikut ini beberapa langkah yang bisa Anda lakukan.  

 

LANGKAH 1. PERSIAPKAN LEAD MAGNET  

 

LANGKAH 2. PERSIAPKAN AMUNISI  

 

LANGKAH 3. MULAI SEBAR DI KOLAM PROSPEK 

 

LANGKAH 4. SAVE SETIAP NO YANG MASUK  

 

LANGKAH 5. MULAI EDUKASI RUTIN 

 

LANGKAH 6. MONITOR 

 

LANGKAH 7. LAKUKAN SECARA KONSISTEN  

Oke... , mari kita bahas satu persatu.  

 

Kita akan bahas secara ringkas agar bisa langsung dicoba.  



 

 

LANGKAH 1. PERSIAPKAN LEAD MAGNET 

 

Ada banyak macam-macam lead magnet yang bisa Anda gunakan.  

➢ Bisa tebar e-book  

➢ Bisa buat kelas sharing (kuliah whatsapp)  

➢ Bisa berikan video mentoring gratis  

➢ Atau bisa berikan tips rutin via Whatsapp.  

Intinya adalah persiapkan lead magnet yang akan digunakan untuk menggaet 

calon prospek Anda untuk menjadi database list Whatsapp.  

 

 

 

LANGKAH 2. PERSIAPKAN AMUNISI 

 

Langkah berikutnya adalah persiapkan amunisi wajib.  

 

Amunisi itu seperti berikut:  

- Poster iklan, buat yang menarik agar makin banyak yang ikutan  

- Buat kata-kata iklan yang menjual supaya banyak yang join  

- Persiapkan gadget setidaknya yang memiliki RAM 3Gb. Karena kalau pakai 

dibawah itu cenderung lemot (lambat) terutama kalau sudah ada list 

kontak diatas 4000.  

 

Itu pengalaman yang Kita alami.  

 

 

 

 

 



LANGKAH 3. MULAI SEBAR DI KOLAM PROSPEK 

Jika amunisi sudah siap, mulai sebar info iklannya ke kolam prospek yang Anda 

punya.  

 

Dan ingat, kesuksesan tahap ini tergantung dari seberapa besar kolam prospek 

yang Anda  punya, dalam hal ini seberapa banyak friend atau follower Anda.  

 

Jika mau grab lebih banyak, Anda bisa mulai menerapkan FB Ads. Pelajari caranya 

di http://bit.ly/OnpreAkademi_ 

 

 

 

LANGKAH 4. SAVE SETIAP NO YANG MASUK  

 

Ada satu prinsip penting kalau mau berhasil kirim broadcast Whatsapp.  

 

Prinsip itu adalah, kedua nomor (pemberi dan penerima) harus saling save no 

kontak masing-masing.  

 

Tanpa ini, broadcast tidak akan berhasil. 

 

Terus jika ada yang baru bergabung, langsung save no kontaknya Gunakan kode 

jika perlu.  

 

Kode ini untuk membedakan grup list broadcastnya.  

 

Gimana sudah kebayang?  

 

 

 

http://bit.ly/OnpreAkademi_


LANGKAH 5. MULAI EDUKASI RUTIN  

 

Langkah berikutnya adalah edukasi Berbagi adalah kunci  

Sharing is the key of closing. 

 

Dalam list building dimanapun, yang rutin berbagilah yang paling kenceng dapat 

closingan.  

 

Bagaimana caranya?  

 

Anda bisa membuat materi sharing dan rutin dibagikan.  

 

Kenapa ini penting?  

 

Dengan cara inilah cold market (tidak kenal) bisa berubah menjadi warm market 

(kenal dan dekat) Ingat, jualan yang bagus adalah jualan ke warm market (sudah 

mulai percaya) Bukan ke cold market (belum percaya)  

 

 

LANGKAH 6. MONITOR  

 

Semua langkah diatas perlu Anda monitor, agar tahu berapa penambahan jumlah 

kontak list Anda.  

 

Ingat semakin banyak kontak list yang masuk, maka semakin besar potensi 

penjualan Anda.  

 

Tips dari Kita untuk langkah ini adalah buat papan monitor, bisa dengan 

whiteboard.  

 

 



 

Monitor setiap hari, per minggu dan per bulannya.  

 

Dengan monitoring, Anda jadi tahu seberapa efektif lead magnet dan kolam 

prospek yang Anda buat.  

 

 

 

LANGKAH 7. LAKUKAN SECARA KONSISTEN  

 

Kejar, lakukan terus-menerus, berbagi lead magnet terus Lakukan dengan 

KONSISTEN  

 

Kejar sampai 1.000 kontak list pertama Anda tercapai.  

 

Maksimalkan, jangan kasih kendorrr  

 

Maksudnya kejar hingga punya ribuan kontak Bayangkan kalau Anda sudah punya 

banyak kontak list Tembus orderan bukan hal yang sulit lagi.  

 

Saya akan berikan beberapa pertanyaan kepada teman-teman untuk diisi dalam 

mengevaluasi apa yang teman-teman lakukan untuk memperbesar kontak list 

WhatsApp-nya.  

 

1. Hal-hal apa saja yang sudah Anda lakukan selama ini untuk memperbesar list 

kontak di Whatsapp?  

 

2. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan untuk mempersiapkan target 1.000 

kontak list pertama Anda di Whatsapp?  

 

3. Berapa lama rencananya target lama waktu yang Anda buat untuk bisa kejar 

tembus 1.000 kontak list pertama Anda di Whatsapp. Berapa lama yang Anda 

targetkan untuk bisa mencapainya?  



 

Ketika List Kontak Anda banyak, ini yang akan Anda peroleh:  

➢ Closing jadi lebih mudah  

➢ Rekrut reseller jadi lebih cepat 

➢ Orderan terus-menerus dating 

 

Gimana, sudah kebayangkan bagaimana menambah kontak WhatsApp?  

Silakan praktekan dan lakukanlah secara konsisten agar hasilnya bisa lebih 

maksimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARA KILAT MENDAPATKAN RIBUAN KONTAK WHATSAPP 

HANYA DALAM HITUNGAN DETIK 

 

 

 

 

 

Gimana apa sudah coba mempraktekan materi sebelumnya. Kita harap Anda 

telah mempraktekannya dan bisa ceritakan hasilnya disini 

https://www.facebook.com/groups/513856452327460/ . 

Sebenarnya ada cara lainnya yang lebih dahsyat untuk mendapatkan ribuan 

kontak whatsapp bahkan hanya dalam hitungan detik saja. 

Sangat praktis dan mudah untuk dipraktekan, kita yakin Anda pun bisa 

menjalankan cara ini. 

Untuk menjalankannya Kita membutuhkan satu tools dan kabar gembiranya tools 

ini GRATIS, jadi Anda ga perlu mengeluarkan budget untuk membeli tools ini. 

 

 

https://www.facebook.com/groups/513856452327460/


Pertama-tama yang Anda lakukan yaitu mendownloadnya, silakan bisa Anda 

download disini http://bit.ly/Download_Sniper_Whatsapp_Pro 

Setelah Anda download dan meng install nya di Handphone Anda silakan buka 

toolsnya hingga muncul tampilannya seperti ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/Download_Sniper_Whatsapp_Pro


Untuk berikutnya karna yang Kita ambil yaitu kontak dari negara Indonesia, 

pastikan Anda ubah dulu kode negara yang sesuai dengan inginkan. 

 

Klik gambar bendera lalu pilih bendera Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 



Selanjutnya masukan nomor handphone boleh di isi dengan nomor apa saja ( 

untuk tahapan ini nanti Kita akan lampirkan Kode Nomor Handphone berdasarkan 

daerah, sehingga Anda bisa mencari Nomor Handphone sesuai daerah yang Anda 

inginkan ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lalu berikutnya isi "Number of Contacts to Create" , bisa Anda isi sesuai dengan 

jumlah Kontak yang Anda inginkan. 

 

Kali ini kita akan isi 1000, agar ada 1000 kontak yang kita dapatkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tunggu beberapa Detik hingga Proses selesai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Selamat kontak Anda semakin bertambah, lalu Klik "YES" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Silakan bisa Anda cek di kontak Anda, karna nomor yang Anda dapatkan ini tanpa 

nama. Secara otomatis sudah tertulis seperti ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kemudian buka whatsapp Anda untuk mengecek apakah nomor yang sudah Kita 

dapatkan sudah tersambung di whatsapp kita. 

Cara meng cek nya yaitu Anda tinggal Klik "Panggilan" 

 

Selanjunya Klik tombol yang Ada di bawah kanan handphone Anda 

 

 

 

 

 

 

 

 



Silakan Anda scroll ke bawah kontak yang ada, maka nanti Anda akan menemukan 
Kontak Whatsapp yang sudah kita tambahkan tadi 

 

 

 

 

Pastikan setelah Anda mendapatkan kontak ini pergunakanlah untuk hal yang 
positif. Agar apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi lebih berkah. 

Semoga apa yang semua yang Kita sampaikan ini bermanfaat dan bisa 
meningkatkan omzet penjualan bisnis Anda 
 
Jika panduan ini bermanfaat, Anda boleh bagikan e-books ini kepada siapa saja 
boleh Anda gunakan sebagai bonus atau lead magnet untuk manarik calon 
konsumen Anda dengan catatan Anda tidak boleh merubah isi yang ada di e-
books ini. 

 

 



 

NB 
- Berikut ini kita lampirkan Kode Nomor Handphone berdasarkan daerah. Silakan 
bisa Anda pergunakan untuk memaksimalkan penggunaan dari sniper whatsapp 
pro nya 

➢ Kode Area (HLR) Nomer Telkomsel 

https://ijstoreoffcial.blogspot.com/p/untuk-daftar-lengkap-kode-area-

nomer.html 
 

➢ Kode Wilayah (HLR) Nomor Indosat 
https://ijstoreoffcial.blogspot.com/p/berikut-ini-kode-area-hlr-untuk-
nomer.html 

 
➢ Kode Area (HLR) Nomer THREE 

https://ijstoreoffcial.blogspot.com/p/untuk-daftar-lengkap-kode-area-
nomer_17.html 
 

➢ Kode Area (HLR) Nomer XL 
https://ijstoreoffcial.blogspot.com/p/untuk-daftar-lengkap-kode-area-
nomer-xl.html 

 
- Untuk mencegah whatapp Anda di blokir/baned. Kita harap Anda selalu pelajari 
pola whatsapp marketingnya. Bisa Anda pelajari caranya disini 
https://t.me/streetmarketingdigitalmarketing/4812 
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Temukan Saya Di 

 

Telegram >>> https://t.me/christianindrajaya 

 

Facebook >>> https://www.facebook.com/christianindrajaya.official/ 

 

Follow Instagram >>> http://instagram.com/christianindrajaya.official 

 

 

 

PROGRAM DAHSYATNYA STREET MARKETING & DIGITAL MARKETING 

 

>>> Ikuti sharing lainnya di https://t.me/streetmarketingdigitalmarketing 

 

 

 

Untuk pengguna FB Ikuti juga sharingnya  

di >>>> https://www.facebook.com/groups/513856452327460/ 

 

 

 

 

 

By. 

Christian Indrajaya 

https://t.me/christianindrajaya 
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http://bit.ly/MENTORING_SUPERLINK_WHATSAPP 
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http://bit.ly/DAFTAR__MENTORING_SUPERLINK_WHATSAPP 
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