
Contoh App dg iklan :

POTENSI PENDAPATAN MENGIKUTI PROGRAM GOOGLE ADMOB

Semakin banyak user yang menggunakan aplikasi Anda, semakin besar potensi pendapatan bulanan yang didapat. Dan
Google sebagai pemilik Admob.com akan membayar pemilik akun Admob minimal $100/bulan. Untuk mencapai pendapatan
stabil minimal $100/bulan diperlukan waktu rata-rata 6 bulan s.d 2 tahun (berdasar jumlah user & downloadnya).

Dengan melakukan order paket bisnis online bergaransi, Anda akan dapat memantau aplikasi Android yang berisi kode Admob
akun Anda dan siap dipasarkan secara global. Aplikasi mendunia dengan penghasilan USD. Bisa dimonitoring dari ponsel

Android. Pendapatan dicairkan langsung ke rekening Anda tiap bulan (paket 20jt) atau tiap 2 bulan (paket 10jt).

Ide aplikasi 100% dari kami. Anda tinggal pantau saja. Kami yang membuatkan aplikasinya.

Cukup dengan modal Rp 20.000.000 atau Rp 10.000.000, Anda sudah bisa memiliki aplikasi Android yang siap didistribusikan ke
140 negara melalui Google Play Store. GARANSI BALIK MODAL bisnis online Google Admob dalam 12 BULAN untuk order Paket
Bisnis 20jt atau 7 BULAN untuk Paket Bisnis 10jt. Mohon dibaca detilnya sampai selesai sebelum tanya jawab.

Untuk order Paket 20jt, proses pembuatan app dan integrasi akun Admob selama 2 bulan. Pada bulan ketiga, proses upload
App ke Play Store. Bulan ke-4 s.d 12 proses optimasi app untuk balik modal. Akhir bln ke-12 balik modal. Bulan ke-13 s.d 15
pendapatan dijaga oleh Tim ET agar stabil di $100 minimal. Setelah itu, proses optimasi agar pendapatan stabil diserahkan
kepada klien. Panduan akan kami infokan.

Jika Order Paket 10jt, proses pembuatan app dan integrasi akun Admob selama 1 bulan. Pada bulan kedua, proses upload
App ke Play Store. Bulan ke-3 s.d 7 adlh proses optimasi app untuk balik modal. Akhir bln ke-7 balik modal. Bulan ke-8 dst
dijaga pendapatan stabil di $50 per-bln selama 3 bulan (Bulan 8 s.d 10). Setelah itu, proses optimasi agar pendapatan stabil
diserahkan kepada klien. Panduan akan kami infokan.

Potensi user Android seluruh dunia saat ini adalah lebih dari 1,5 miliar pengguna aktif. Manfaatkan kesempatan bisnis online
App Android ini. Dengan memiliki aplikasi resmi yang tercantum di Play Store, jangkauan pendapatan bisa ke seluruh dunia.

Segera order app bisnis online Android ini sekarang juga. Order bergaransi ini dibatasi.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mastata.backgrounds.plainbg

Tanya jawab sebelum order. Bisa melalui email : order@et.co.id
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