
Cara kreatif dan alami membuat blog anda terkenal

Baru saja saya selesai mendokumentasikan artikel Langkah-langka SEO yang ada di blog ini 
menjai ebook dan saya posting di http://free-7.blogspot.com, sekalian mumpung masih mau 
duduk didepan PC saya menuliskan ide-ide tentang cara kreatif promosi blog supaya terkenal 
berdasarkan inovasi, pengalaman saya juga berdasarkan yang saya amati di dunia blogging ini 
.Dan tulisan ini juga saya jadikan ebook .

1.Tulislah artikel menarik yang kontroversial berdasarkan opini anda yang didasari argumen 
logis, bukan opini yang melewati batas-batas , "misalnya mitos selaput dara 
keperawanan"...wehehe..!

2.Ikutilah kontes, jika ada kontes blogger atau menulis artikel, seperti yang sering kita temui di 
dunia internet.

3.Berikan pada pembaca anda barang-barang gratis. misalnya wallpaper,musik,software, untuk 
di downlad.

4.Tulis atau review blogger lain yang anda sukai lalu beri tau lewat komentar di blog yangg anda 
tulis tersebut ,hal ini untuk menarik pengunjung blogger tersebut membaca blog anda.

5.Lakukan interview lewat email kepada beberapa blogger terkenal tanyakan tentang berbagai 
opini yang positif, ini cara yang masih banyak dipakai para blogger yang cerdik, karena interview 
ini biasanya memberikan kebanggaan pada blogger terkenal tersebut dan biasannya anda akan 
di review balik...hehehe...kamu ketauan..

6.Sesekali berikan beberapa pertanyaan kepada pembaca anda tentang beberapa hal mengenai 
blog anda. misalnya "bagaimana pendapat anda-anda tentang layout baru blog saya ini". ini 
akan menciptakan keakraban.

7.Diskusikan/sharing beberapa rahasia anda, rahasia yang sekiranya pantas untuk di bahas 
bersama. misalnya "pasangan saya selallu minta di cium pipi setiap ketemu, menurut anda2 apa 
hal ini tidak berlebihan..? . ini bisa sangat menarik dan pembaca anda merasa dihargai, karena 
banyak orang yang ingin didengar pendapatnya tentang al2 pribadi orang lain.

8.Kabarkan hari ulang tahun anda dan hari ultah blog anda, dan berikan hal istimewa pad hari 
itu. misalnya memberikan download musik yang sedang ngetrend GRATIS.

9.Sesekali tulis cerita lucu tentang kejadian yang pernah anda alami ,mislanya bangun tidur lalu 
jatuh di kamar mandi. ini juga akan menciptakan keakraban.

10.Posting opini anda tentang beberapa hal terkenal ,misalnya tokoh yang sedang hangat 
dibicarakan, atau kejadian yang lagi ramai heboh.

11.Aktiflah di sebuah atau beberapa Social Bookmarking dan forum-forum, misanya group 
blogcatalog,forum adsense.

12.Mintalah atau beli review blog anda kepada blogger terkenal.

13.Lakukan secara berkala surat-menyurat melalui email kepada pembaaca anda, misalnya 
sekedar menanyakan kabarnya gimana sekalian menceritakan hal baru yang menarik.

14.Tulis tentang hobby anda, selain menarik untuk memancing opini pembaca ini akan 
memungkinkan menemukan pengunjung anda yang memiliki hobby yang sama dengan anda. 
dan biasanya diapun akan tertarik me-review anda diblognya.



15.Buatlah video dan share serta nama dan alamat blog anda di youtube.com.

16.Promosikan dengan bijak alamat blog anda lewat SMS rekan anda , misalnya "Ma'af  saya 
telat membalas, karena lagu menyelesaikan tulisan di www.free-7.net" 

17.Promosikan juag lewat SMS secara acak ke nomor  siapa saja .misalnya "ada berita menarik 
di www.free-7.net"

18.Berkomentarlah di blog terkenal dengan komentar yang berbobot. komentar yang berbobot 
adalah sebuah pendapat yang positif tentang artikel yang bersangkutan" , bukan cuma 
"wow..keren thanks ya..." .jika komentar anda menarik akan memancing yang lain termasuk  
pemilik blog melakukan kunjunngan ke link anda.

19.Cantumkan nama dan alamat blog anda pada beberapa aksesoris yang anda pakai. 
misalnya :stiker di  tempell di kendaraan, pada kaos, topi...etc

21.Itu saja dulu sisanya baca-baca di www.free-7.net
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