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Pasang Iklan Semudah Menggunakan Remote TV 

Banyak sekali pemilik produk 

atau pemilik usaha yang ingin 

mempromosikan produknya secara 

online tapi tidak tahu bagaimana 

caranya. Sekarang sudah ada 

Rajatraffic yang memudahkan para 

pemilik produk dan usaha di 

Indonesia untuk memasang iklan. 

Pasang iklan di internet kini semudah menggunakan remote tv. Anda hanya perlu 

daftar, deposit, pasang banner dan iklan anda langsung tayang.  

Dengan biaya deposit mulai Rp.100.000,- sudah bisa memasang iklan pada 

ribuan halaman website di internet. Iklan Anda akan dilihat (tayang) sebanyak 

40.000x. Tak pernah ada biaya iklan yang lebih murah dari ini. RajaTraffic sangat 

fleksibel, karena Anda bisa memasang banyak iklan sekaligus dan mengatur 

berapa kali iklan Anda ingin ditayangkan perhari. Anda juga bisa dapat komisi 

dengan mengajak orang lain memasang iklan. 

Rajatraffic adalah buatan anak bangsa dalam negeri yang mendukung 

pemberdayaan para pemilik usaha kecil dan menengah untuk ikut menikmati cara 

pemasaran di internet. Rajatraffic bekerjasama dengan para pemilik website yang 

masing masing memiliki ribuan pengunjung untuk menjadi pemasaran. Dengan 

demikian RajaTraffic memastikan bahwa iklan Anda dilihat oleh masyarakat luas. 
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Siapa RajaTraffic? 

Rajatraffic adalah perusahaan penyedia layanan jaringan periklanan berbasis 

Cost Per Mile atau disingkat CPM. Bisa dibilang, rajatraffic ibarat biro jasa pasang 

iklan di majalah dan koran. Bedanya, RajaTraffic menggunakan sistem online 

dimana semua iklan akan ditayangkan di internet. RajaTraffic memudahkan para 

pemilik produk untuk memasang iklan pada ribuan situs di internet dengan 

berbagai keuntungan antara lain: 

 Harga yang sangat murah mulai Rp.1/tayang.  

 Bisa pasang iklan sendiri, didukung oleh dashboard yang sangat sederhana.  

 Mengatur budget sendiri. Anda bisa membagi saldo menjadi beberapa 

kampanye iklan.  

 Bebas menggunakan desain iklan sendiri. 

 Harga fix sehingga tidak perlu bidding (lelang) biaya iklan.  

 Bisa menjual apapun termasuk produk yang ditolak Facebook maupun Google 

seperti herbal. Facebook tidak menerima iklan untuk produk MLM, herbal, 

asuransi dan kesehatan. RajaTraffic solusi bagi Anda yang kesulitan untuk 

promosi online. 

 

Apa itu Advertiser? 

Advertiser adalah pihak yang memasang iklan, sedangkan publisher adalah 

pihak yang menyediakan websitenya untuk dipasang iklan. Anda termasuk 

Advertiser jika Anda memasang iklan untuk produk Anda sendiri, untuk produk 

orang lain atau menjual jasa memasang iklan kepada orang lain. Jangan khawatir 
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untuk menjadi Advertiser di Rajatraffic karena didukung oleh banyak jaringan 

(publisher) dengan traffic tinggi. Contoh website publisher sebagai berikut:  

 
Contoh Website Publisher 

Untuk melihat daftar website Publisher bisa lihat di sini 

https://rajatraffic.net/web-publisher.php  dan tentunya jumlah website Publisher 

akan terus bertambah. Website yang menjadi Publisher juga diseleksi yang sudah 

memiliki banyak jumlah pengunjung (traffic).  

 

Apa Itu Cost Per Mile? 

Cost per mile atau biasa disingkat CPM adalah layanan pemasangan iklan 

berdasarkan jumlah per 1000x tayang. Setiap deposit yang disetor, akan dihitung 

sesuai dengan paket yang dipilih: 

 Paket Rp 100.000,- akan mendapatkan kuota 40.000x tayang. Khusus paket ini 

biaya iklan Rp.2500 per 1000x tayang (Rp.2,5/tayang). 
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 Paket Rp 500.000,- akan mendapatkan kuota 250.000x tayang. Khusus paket ini 

biaya iklan Rp.2000 per 1000x tayang (Rp.2/tayang) 

 Paket Rp 1.000.000,- akan mendapatkan kuota 1.000.000x tayang. Khusus paket 

ini biaya iklan Rp.1000 per 1000x tayang (Rp.1/tayang). 

 

Keuntungan Memasang Iklan di RajaTraffic 

Memasang iklan di RajaTraffic memiliki banyak keuntungan diantaranya: 

 Banner akan ditayangkan 1000 kali, hanya membayar Rp. 2500,-; 

 Iklan akan tampil di blog yang memiliki high traffic. Kami memiliki persyaratan 

untuk diterima menjadi publisher, salah satunya faktor traffic; 

 Lokasi iklan banner di bagian tengah atau akhir sebuah artikel di blog, lokasi 

yang paling sering dilihat oleh pembaca artikel tsb; 

 Menjangkau konsumen yang luas dan hanya berasal dari Indonesia sehingga 

memperbesar kemungkinan terjadi penjualan; 

 Kami memastikan bahwa iklan banner advertiser hanya dilihat oleh orang 

Indonesia; 

 Cocok untuk semua jenis produk karena blog yang bekerjasama dengan kami 

berasal dari berbagai niche (kategori); 

 Mendukung berbagai format iklan banner yang friendly untuk versi desktop dan 

mobile; 

 Kami akan memberikan laporan yang transparan dari mana saja blog yang 

menghasilkan klik; 
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Manfaat RajaTraffic untuk pengusaha bisnis/toko online: 

 Website yang menjual produk/jasa, penjualannya akan meningkat karena 

semakin banyak yang tahu; 

 Website download film/lagu/anime/game/ebook, jumlah yang download akan 

meningkat; 

 Website Replika MLM, akan menambah banyak jumlah downline; 

 Branding website, lebih memperkenalkan perusahaan, meningkatkan 

kepercayaan calon pembeli; 

 Mempromosikan link di marketplace agar terjadinya penjualan via marketplace; 

 Meningkatkan subscriber youtuber, makin banyaknya view youtube channel; 

 Menambah jumlah follower Instagram. 

 

Cara Mendaftar Sebagai Advertiser 

Untuk memasang iklan, And harus mendaftar dulu sebagai Advertiser. Buka 

alamat RajaTraffic.net. Klik Daftar di pojok kanan atas. Akan muncul pilihan 

apakah Anda akan mendaftar sebagai Advertiser atau sebagai Publisher. Karena 

Anda akan memasang iklan maka klik Daftar Sebagai Advertiser.  
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Isi semua kolom mulai Nama, Email dan Telephone.  

 

 

 

Isi juga kolom Provinsi, Kota dan Password. Kalau semua sudah diisi dengan 

benar, klik tombol Kirim.  

 

Selanjutnya muncul notif bahwa anda harus mengecek email anda. Buka email 

Anda dari RajaTraffic.  
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RajaTraffic akan mengirimkan data yang anda gunakan pada saat anda mendaftar. 

Anda juga anda akan mendapat link referral. Simpan link referral Anda. 

 

Klik pada tombol Klik untuk konfirmasi email 

 

Sekarang Anda bisa login sebagai Advertiser, Email dan Password lalu klik tombol 

Login.  
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Anda akan masuk ke dashboard Advertiser, di sini anda bisa mengatur 

pemasangan iklan, dll.  

 

 

Cara Menambah Deposit 

Untuk menambah deposit, klik menu Setor Deposit di sebelah kiri 
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Klik tombol +Deposit 

 

Isi Form Setor Deposit 

 

Jumlah deposit bisa Anda sesuai dengan kebutuhan Anda, tersedia pilihan 

100.000, 200.000 atau 500.000. Semakin besar jumlah deposit Anda maka biaya 

iklan semakin murah. Untuk paket Rp 100.000,- akan mendapatkan kuota 40.000x 

tayang; paket Rp 500.000,- akan mendapatkan kuota 250.000x tayang; paket Rp 

1.000.000,- akan mendapatkan kuota 1.000.000x tayang.  
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Pada saat Anda melakukan pembayaran untuk deposit, masukkan angka unik agar 

mempercepat pengisian saldo. 

 

Kalau sudah, klik Lanjutkan. 

 

Klik Setor untuk melihat rincian. 
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Silakan lakukan pembayaran untuk deposit biaya iklan. 

 

 

Cara Memasang Iklan 

Pada menu sebelah kiri, klik Pasang Banner.  

 

 

Klik +Pasang Banner atau klik disini. 

 

Pilih ukuran banner yang Anda inginkan. Semakin besar ukuran banner akan lebih 

mudah terlihat oleh banyak orang. Buatlah banner dengan desain menarik dan 

copywriting yang provokatif sehingga membuat pengunjung penasaran dan 

akhirnya klik banner Anda. 
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Untuk melihat contoh ukuran dan posisi banner, klik tombol contoh banner. 

 

Pada kolom URL Anda bisa memasukkan alamat tujuan. Banner bisa diarahkan ke 

website, marketplace, Instagram, Youtube, nomor Whatsapp, dll.  

 

Pilih jenis produk yang Anda iklankan agar iklan Anda prioritas ditayangkan pada 

situs yang sesuai dengan kategori.  

 

Nah, Anda bisa mengatur berapa kali tiap banner ingin ditayangkan. Dengan 

demikian Anda bisa membuat beberapa banner untuk mengiklankan 1 produk 

atau mengiklankan beberapa produk berbeda di hari yang sama sekaligus.  
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Anda juga bisa mengatur berapa kali iklan Anda ingin ditayangkan setiap hari.  

 

Klik tombol Selanjutnya. Iklan Anda akan segera ditayangkan. 
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Cara Dapat Komisi Dari RajaTraffic 

Rajatraffic menyediakan komisi jika Anda mengajak orang lain untuk memasang 

iklan. Buka email yang Anda terima pada saat Anda mendaftar di RajaTraffic, 

disana ada link referral. Salin link referral Anda, lalu Anda bagikan dimanapun. 

 

Jika nanti ada yang klik link referral Anda lalu mendaftar dan deposit, maka Anda 

mendapatkan komisi. Sistem network marketing RajaTraffic memiliki tingkat 

kedalaman hingga 6 level sehingga Anda bisa mendapatkan komisi mulai 5%, 4%, 

3%, 2%, 1% sampai 0,5%. Beriklan atau tidak beriklan, Anda tetap untung. Ajak 

orang lain untuk beriklan di Rajatraffic, Anda langsung mendapatkan komisi hingga 

5%.  

 

 

 

 


