Info travelling dan Tips

6 Cara mendapatkan uang dari liburan
Salah satu hal yang mengganjal dan sering jadi pertimbangan saat akan berlibur adalah biaya.
Tentu saja, soalnya liburan bakal membutuhan biaya yang lumayan buat tiket perjalanan, hotel
atau penginapan, akomodasi, transportasi, dan lain sebagainya.
Pernah kepikiran untuk mendapatkan uang dari liburan yang anda lakukan? Sebetulnya hal ini
bisa banget kok. Bahkan banyak dari traveller yang mendapatkan uang tambahan dari
perjalanan mereka.
Tidak jarang, mereka malah memang berprofesi sebagai traveller. Asyik bukan? liburan
sekaligus dapet uang.. yah paling ngga ada uang tambahan buat sedikit menutup biaya liburan
yang dikeluarkan .
Nah, berikut ini beberapa hal yang bisa rekan-rekan lakukan untuk mendapatkan uang
tambahan dari liburan;

1. Buat Cerita Perjalanan
Suka menulis? ada baiknya rekan-rekan membuat catatan dan cerita perjalanan liburan.
Kumpulkan semua catatan perjalanan tersebut dan susun dalam bentuk guide yang mudah
untuk diikuti dan detail.
Hal-hal yang dituliskan mulai dari persiapan, transportasi yang digunakan, hal-hal unik di
tempat tujuan, review tempat wisata yang dikunjungi, detail apa aja yang ada ditempat wisata
tersebut, dan juga foto-foto pendukung.
Lalu bagaimana cara untuk mendapatkan uang dari cerita perjalananan ini?
ada beberapa cara:


Susun tulisan cerita perjalanan rekan-rekan dalam format buku lalu jual melalui self
publishing service seperti di nulisbuku.com . Disini catatan perjalanan rekan-rekan bisa
dijual dengan sistem print on demand, ngga bikin ribet.
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Jual melalui Google playstore. Untuk hal ini, diperlukan teknis-teknis tambahan tapi
pangsa pasarnya tentu lebih luas.
Jual tulisan anda ke blog wisata, seperti nativeindonesia.com ini, atau website lainnya .
Banyak lho website travelling yang membutuhkan penulis wisata. Namun biasanya
mereka membutuhkan format penulisan yang sedikit beda. Anda bisa menjual per
artikel ataupun dalam bentuk banyak artikel.

2. Jadi tour guide/perencana liburan
Punya pengalaman liburan ke daerah tertentu? atau anda cukup mengenal daerah objek wisata
tertentu? hal ini bisa dimanfaatkan juga. Anda bisa mengorganisir liburan untuk teman-teman,
rekan kerja, keluarga, atau siapapun ke daerah yang anda kuasai.
Buat itinerary (rencana detail perjalanan) meliputi transportasi, tempat yang akan dikunjungi,
tempat menginap, konsumsi yang di cover, dan sejenisnya beserta harga.
Jangan lupa tambahkan Fee keuntungan khusus buat kantong anda tentunya. Dari sini anda
bisa liburan gratis, plus dapat untung pula.
Jika anda bawa rombongan, kadang hotel yang kita hubungi akan memberikan tarif yang lebih
murah, tidak jarang juga malah memberikan komisi yang lumayan untuk kita sebagai
leader/perencana liburan.
Bisa juga rencana travelling ini anda tawarkan di forum besar seperti kaskus, indowebster, dan
lain-lain.

3. ikut dalam program affiliasi
Banyak website affiliasi hotel yang memberikan komisi yang lumayan kalau kita memesan hotel
via mereka. Salah satunya pegipegi.com . Selain itu, biasanya harga yang ditawarkan lebih
murah dibandingkan dengan langsung memesan ke hotel.
Hal ini tentunya bisa kita manfaatkan sendiri untuk mendapatkan harga hotel yang lebih murah,
ataupun ditawarkan ke rekan-rekan anda dan mendapatkan komisi dari sana. Lumayan bukan
buat tambahan uang saku?
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4. Menjual Foto Liburan
Suka fotografi? mungkin hal ini bisa anda lakukan. Anda bisa menjual foto liburan anda melalui
website stok foto seperti gettyimages.com atau corbisimage.com. Syaratnya memang cukup
berat, karena foto yang diterima membutuhkan spesifikasi khusus.

5. Jasa titip barang di bistip.com
Ini cukup menarik buat dilakukan. Rekan-rekan bisa gabung di bistip.com yang merupakan
wadah untuk titip-menitip barang. Misalkan anda dari Bandung dan berlibur ke Singapura.
Cukup post rute anda, lalu bersedia dititipin barang apa saja belanja dari singapura.
Penentuan Fee bisa dari persentase, dipatok langsung per barang, atau bisa jual langsung aja.
Cara dan metode pembayaran juga sudah diakomodasi oleh bistip.com.
Malas dititipin barang? bisa juga rekan-rekan langsung saja jual barang oleh-olehnya di bistip
market. Lumayan bukan?

6. Membuat website travelling
Hal lain yang bisa rekan-rekan lakukan adalah membuat website travelling sendiri. Website atau
blog travelling ini bisa rekan-rekan isi dengan cerita-cerita perjalanan, dokumentasi foto atau
video, tips, dan lain-lain.
Bagaimana cara mendapatkan uang dari website?
Anda bisa menuliskan jasa tour/guide anda disana, menjual foto liburan yang berkualitas bagus,
menjual buku dari point 1 disana, menjual ebook panduan wisata buatan anda langsung disana,
menjual affiliasi hotel dari point 3 dalam website anda, iklan, dan lain sebagainya.
Jika website anda bagus dan punya pengunjung yang lumayan banyak, tidak jarang akan ada
perusahaan/brand yang menawarkan kerjasama ataupun sponsorship dengan nilai yang besar.
Anda bisa membuat website dari layanan blog gratis seperti wordpress.com atau blogspot.com,
atau membuat website dengan domain sendiri. Saya cenderung lebih menyarankan untuk
membuat website sendiri, karena lebih mudah untuk branding dan lebih bebas aja dalam
pengelolaannya.
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Membuat website sulit dan mahal? ngga juga kok. Untuk membuat website travelling sendiri
cukup mudah, dan tidak membutuhkan biaya mahal sampai jutaan. Rencananya, kami akan
membuat tutorial cara membuat website dengan mudah dalam bentuk ebook dan juga video.
Silahkan subscribe email anda dalam form di link artikel untuk mendapatkan info saat tutorial di
release yaa :D
Link artikel klik disini

7. Jadi buzzer di media sosial
Hal lainnya yang bisa anda lakukan adalah dengan menjadi buzzer di media sosial seperti
facebook page, twitter, dan instagram.
Untuk hal ini, anda perlu memiliki follower di media sosial yang banyak, dan aktif. So, cari
follower sebanyak mungkin, post status berguna soal liburan dan lain sebagainya, bangun
hubungan baik dengan follower anda.
Cukup tuliskan info email atau kontak, biasanya jika anda punya follower banyak maka bakal
ada pengiklan yang menghubungi anda langsung.
Tarif per status promosi beragam tergantung banyaknya follower dan aktifnya follower; mulai
dari puluhan ribu sampai dengan ratusan ribu per status. Selain itu, andapun bisa
mempromosikan website travelling anda, ataupun hal-hal yang ada di point sebelumnya disana.

Ringkasan
Hal-hal diatas hanyalah beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mendapatkan uang dari liburan
anda. Tentunya jika anda kreatif, banyak cara lain yang bisa jadi peluang untuk mendapatkan
tambahan uang dari liburan.
Semoga tips diatas berguna untuk anda
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