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Jangan Membeli [Nama Barang] 
Sebelum Anda Membaca Ini 

 

 

Teman yang terhormat, 

 

Silahkan lihat foto dibawah/diatas/disamping : 

 

Apa yang Anda lihat diatas adalah gambar [Nama Produk] [Tulis nama Merek-

Type-Tahun keluaran produk disini] yang hendak saya jual dengan harga murah, 

sehingga Anda mungkin tidak percaya. 

 

Mengapa [Nama Barang} ini murah ? Sebenarnya ada 2 alasan : Pertama, saya 

membeli begitu murah dari pemilik yang mengaku butuh uang cepat (Beliau enggan 

memberitahu  detilnya). 

 

Kedua, Anda tahu saya telah berbisnis [Nama produk/kategori] selama [Tulis 

jumlah tahun pengalaman Anda disini}. Jadi saya lumayan pandai menaksir 

kelebihan sebuah [Nama Produk] yang jarang diketahui pemilik/pedagang (sehingga 

mereka sering menawarkan harga jauh lebih rendah dari seharusnya). 

 

FYI : Pemilik sebelumnya berprofesi sebagai [Tulis nama profesinya disini]. Dan 

saya percaya beliau pengguna yang teramat hati-hati setelah melihat body/kondisi 

[Nama Produk] yang mulus, dan terawat baik.   

 

Note : paragraf diatas bersifat opsional. Anda tidak perlu cantumkan 

jika Anda menjual barang baru (cuci gudang, impor atau sisa ekspor). 
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Tapi penilaian saya sebagai penjual mungkin bias. Supaya adil, saya ingin Anda teliti 

memeriksa [Nama Produk} ini terlebih dahulu. Saya juga menyarankan Anda 

membawa [ahli/mekanik/teman] terlatih jika Anda termasuk awam soal [Nama 

Produk].  

 

Note : Paragraf diatas berlaku bagi sistem pembayaran COD. Bagi Anda yang 

menerapkan sistem pra-bayar sebelum dikirim, ganti kalimat terakhir dengan kata-

kata berikut : “ Dan jika Anda merasa tidak puas, atau menemukan bukti fisik 

tidak sesuai janji, Anda berhak mengembalikan produk dalam rentang 7 hari 

dan menerima kembali 100 % uang Anda.” 

 

Jika Anda tertarik, segera hubungi saya [Atau : segera pesan dengan menekan 

tombol beli disamping/atas/bawah]. Saya telah menjual banyak barang sejenis ini 

sebelumnya, dan rata-rata ludes terjual dalam 4 hari. Jadi keberadaan [Nama Barang] 

ini ditangan saya mungkin tidak bertahan lama. 

 

Note : Semua kalimat dibawah tidak perlu Anda cantumkan jika menjual barang baru 

di marketplace . 

 

Nomor saya : [Tulis nomor HP/WA/PIN BB Anda disini] 

 

Salam hormat, 

 

[Nama Anda] 

 

PS : Karena statusnya second, [Nama Produk] ini memiliki beberapa kekurangan. 

Tapi mungkin lebih tepat jika saya menunjukkan lansung saat kita bertemu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jangan Membeli Mobil Second 
Sebelum Anda Membaca Ini 

 

 

CONTOH PENGGUNAAN TEMPLATE 



Teman yang terhormat, 

 

Silahkan lihat foto dibawah : 

 

 
 

Apa yang Anda lihat diatas adalah foto asli mobil Mercedes Benz 450SLC yang 

hendak saya jual dengan harga murah, sehingga Anda mungkin tidak percaya. 

 

Mengapa mobil ini murah ?  

 

Sebenarnya ada 2 alasan :  
 

Pertama, saya membeli begitu murah dari pemilik yang mengaku butuh uang cepat 

(Beliau enggan memberitahu detilnya). 

 

Kedua, Anda tahu saya telah berbisnis mobil second selama 4 tahun. Jadi saya 

lumayan pandai menaksir potensi sebuah mobil yang jarang diketahui pemilik 

(sehingga mereka sering menawarkan harga jauh lebih rendah dari seharusnya). 

 

FYI : Pemilik sebelumnya adalah pensiunan pejabat Pertamina. Dan saya percaya, 

beliau pengemudi yang teramat hati-hati setelah melihat body mobil yang mulus, 

dan kondisi mesin yang terawat baik.  

 

Tapi penilaian saya sebagai penjual mungkin saja bias. 
 



Supaya adil, saya ingin Anda teliti memeriksa mobil ini terlebih dahulu. Saya juga 

menyarankan Anda membawa mekanik terlatih jika Anda termasuk awam soal 

mobil. Bahkan dengan senang hati, saya siap mendampingi Anda test drive selama 

yang Anda inginkan (Saya menanggung 100 % biaya bensin). 

 

Jika Anda tertarik, segera hubungi saya setelah membaca iklan ini. Saat ini saya telah 

menerima 2 penawaran bagus dari peminat, sehingga keberadaan mobil ini ditangan 

saya mungkin tidak bertahan lama. 

 

Nomor saya : 0812-3456-789 
 

Salam hormat, 

 

Rusdianto 

 

PS : Karena statusnya second, mobil ini memiliki beberapa kekurangan. Tapi 

mungkin lebih tepat jika saya menunjukkan lansung saat kita bertemu. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Jika Anda ingin menguasasi teknik copywriting (menulis iklan & promosi produk yang 
menjual), silahkan membaca e-guide best seller saya (Klik link dibawah) : 

 

3 LANGKAH MUDAH MENULIS IKLAN YANG MENJUAL 
(PLUS TEMPLATE) 
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