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BAGAIMANA CARA MEMBUAT HASTAG BERTARGET DALAM
HITUNGAN DETIK UNTUK PROMOSI DI SOSMED
Cara yang saya berikan mungkin adalah satu-satu nya yang menggunakan teknik ini,
Dan disini saya berikan kepada anda agar anda bisa dengan cepat memberikan hastag
bertarget pada postingan iklan anda di media sosial { Twitter, Facebook, Instagram &
Google+ }.
Teknis nya seperti ini.
Biasanya kalo anda membuat postingan promosi / apa saja di media sosial
misalnya Facebook, agar mudah di cari , maka kita menggunakan fasilitas
HASTAG. Dan tentunya dalam penulisan hastag kita mencari cari kata kata
yang sesuai yang harus di jadikan hastag pada postingan tersebut, dan
dilakukan secara manual.
Isi cara saya. yang saya lakukan secara otomatis. praktis dan singkat.
Saya memadukan website pencari hastag : ubersuggest dengan Microsoft
Excel. dengan menggunakan rumus { CONCATENATE, TRIM dan
SUBSTITUTE }
Sebelumnya disini sudah saya buatkan Video Tutorialnya, tapi tanpa
suara.., gak apa-apa ya , yang penting dengan tulisan ini anda bisa
memahaminya.

Alamat youtube : https://youtu.be/E8U6AKE8I3c
Jadi cara kerjanya :
1. Anda buat postingan apa saja yang anda inginkan, misal di Facebook
2. Buka website [ https://ubersuggest.io ]

1. Isikan Hastag yang anda inginkan untuk di tampilkan

turunan yang bertarget.
2. Tentukan Indonesia untuk pilihan negara, atau terserah
anda tergantung sasaran dari postingan.
3. Jika Sudah keluar hastag yang anda inginkan, klik tombol
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4. Copy Semua Hastag yang ada di kotak tersebut, dengan

cara tekan tombol keyboard Ctrl + A untuk Select All
kemudian tekan Ctrl + C untuk Copy
5. Selesai di ubersuggest

3. Buka Aplikasi Microsoft Office, dan buka file hastag yang sudah saya

kasih rumus

4. Paste kan hasil pencarian hastag di ubersuggest kedalam kolom C7 /

berwarna kuning.
5. Klik pada sel H21, Lakukan proses COPY. disini saya mengambil

hanya sebanyak yang saya inginkan saja, jika anda ingin mengambil
banyak hastag silahkan sel tersebut di copy kebawah lagi.

6. Buka kembali Facebook pada postingan anda , Klik Paste
7. Selesai.

Silahkan download file Mictosoft Excel [ hastag ] disini
Selamat Mencoba.
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