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DIGITAL MARKETING 
 

Cara Memasarkan Produk dan Jasa  
melalui Internet 

 

 
 
 
PENGANTAR 

 

Skill yang terpenting bagi setiap orang dimasa kini adalah kemampuan memasarkan dan 
menjual produk atau jasa. Melalui internet, sekarang setiap orang dapat menjadi 
entrepreneur dengan modal dan risiko yang kecil. 
 
Dengan kemampuan digital marketing, anda dapat terus mendapatkan income kapan saja 
dan dimana saja.  
 
Pelatihan lima hari ini dirancang untuk orang-orang yang akan menghadapi masa pensiun 
untuk dapat menjadi seorang entrepreneur dengan cara2 digital marketing. 
 
Pelatihan Digital Marketing ini bertujuan memperkenalkan peserta cara2 merintis bisnis 
dimasa pensiun dengan memberikan pengenalan dan pembekalan pengetahuan 
pemasaran mulai dari Social Media, Email, Blogging dan Website. 
 
Dengan mengikuti kursus ini, anda akan dapat: 
 

1. Mengenal dunia internet 
2. Mengetahui kesempatan bisnis yang ada di dunia internet 
3. Mengetahui cara memilih dan mendapatkan produk atau jasa untuk dijual 
4. Memasarkan produk atau jasa anda 
5. Mendesign webpage, blog, posting di facebook dan Instagram.     

TOPIK PELATIHAN 



  
   

 

 Introduction to Digital Marketing 

o Perkembangan dunia digital 

o Kesempatan bisnis di dunia internet 

o Affiliate marketing 

o Dropshipping 

o E-commerce 

o Memilih produk atau jasa untuk dijual 

o Free Marketing vs. Paid Marketing  

o Basic Skills – Copy and paste, Logo Design, Cara mendapatkan images 

 Email marketing 

 Facebook marketing 

 Instagram marketing 

 Basic website design dan SEO (Search Engine Optimization) 

 Blogging 

 
PESERTA PROGRAM 
 

 Karyawan yang akan memasuki masa Purnabakti 
 Siapa saja yang ingin mengetahui cara2 Digital Marketing 

 
 
KEBUTUHAN PENTING UNTUK TRAINING INI 
 
Pelatihan 5 hari ini dilaksanakan melalui ceramah (50%) dan praktek langsung (50%) 
dengan memgunakan laptop masing2. Untuk ini: 
  

1. Setiap peserta kursus harus membawa laptop sendiri ke kursus ini. 
2. Peserta kursus harus memiliki alamat email pribadi. 
3. Peserta kursus harus membawa mobile phone yang bisa dijadikan WIFI hotspot.  

 
 
FASILITATOR  ANDA 
 
Pelatihan lima hari ini dirancang khusus oleh Tim Instruktur LDI Training yang didukung 
oleh para ahli dibidang technology dan digital yang telah memiliki pengalaman praktis lebih 
dari satu dekade, dan juga yang telah membantu organisasi dari berbagai latar belakang 
industri baik di skala nasional maupun regional dalam proses transformasi digital bagi para 
pelaku usaha di Indonesia.  
 



  
   

 

 
Biaya Pelatihan 

 
Rp.12.950.000,- per orang 

 
(Harga tersebut tidak termasuk biaya 

akomodasi hotel)  

 

 
Untuk pendaftaran dan informasi 

lengkap hubungi 
 

PT. Loka Datamas Indah 
 

Phone : +62 21 6326911 
Fax : +62 21 6305074 
E-mail : Lditrain@indo.net.id 
Website : www.Lditraining.com 
 

 
 


