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Bismillah,  
 
Sekarang kita langsung masuk di chapter SUC yang pertama ya. 
(Kami pakai singkatan SUC untuk menyebut Scale Up Copywriting, supaya 

gak ribet penyebutannya, hehe)       
 
Nah silahkan berdoa dulu sebelum belajar.  
Niatkan untuk paham ilmunya. 
Dan kalau belum ada alat untuk mencatat disekitar Anda, maka silahkan 
stop dulu, lalu ambil dulu catatannya.  
 
 

 
 
 
Oh ya, untuk materi belajar di SUC ini, itu sudah disusun berurutan ya.  

Jadi jangan lompat-lompat belajarnya, karena pasti akan bingung, hehe.         
 
Yang tepat adalah, belajarnya setahap demi setahap.  
Selesaikan dulu materi sebelumnya, sebelum lanjut ke materi-materi 
lainnya. 
 
Lagian ngapain lompat-lompat, kayak kodok aja, hehe.  
Belajar ya belajar aja, gak usah sambil lompat-lompat, sip?  
 
Kalau sudah oke, sekarang kita mulai.  
 
  



 

2 
 

Jadi Kami menebak-nebak, sebagian besar peserta yang ikut SUC ini 
salah satu tujuannya adalah ingin jualannya meningkat.  
 
Misal dari sulit dapat pembeli, terus jadi mudah dapat pembeli  
Atau misal dari sepi orderan, jadi laris manis gak karuan.  
Atau misal dari omzet sekian, jadi target omzet yang lebih besar.  
 
Nah apapun tujuan spesifik Anda, kalau memang benar-benar ingin 
jualannya meningkat, maka ada satu hal yang perlu dilakukan pertama kali. 

Apa itu?       
 
Jadi kalau Anda ingin meningkatkan penjualannya, maka yang dilakukan 
pertama kali adalah UBAH MINDSET nya dulu.  
Alias ubah cara berfikir.  
 
Kami ulangi ya.  
Kalau ingin omzet berubah, maka yang diubah pertama kali adalah 
mindsetnya. 
 

 
 
Sejujurnya, kita akan sulit punya omzet penjualan yang lebih besar, kalau 
mindset kita masih mindset lama.  
Kalau cara berfikir kita gak berubah, maka action kita akan sama.  
 
Dan ketika actionnya sama.  
Maka berlaku rumus. Yaitu Same action = Same Result.  
Action yang sama, hanya akan membawa hasil yang sama.  
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Jadi kalau mau actionnya berubah, maka ubah dulu cara befikirnya.  
Nanti ketika cara berfikir sudah berubah, ujungnya hasil itu ikutan berubah.  
 
Gitu ya.  

Ubah Mindset = Ubah Result.  
Beda mindsetnya, Beda hasilnya.  
 
Nah dari semua mindset meningkatkan penjualan, ada satu mindset yang 
penting banget.  
Mindset ini penting penting penting banget. Jadi harus di install dikepala 
kita semua dan harus diingat baik-baik.  
 
Emang apa mindsetnya?  
 
Jadi kita harus 100% yakin dan percaya bahwa jualan itu ada prosesnya.  
 

 
 
 
Ya, jualan itu bukan asal posting atau asal kirim pesan promosi, terus 
closing. 
Gak semudah itu. 
Proses jualan gak seinstan dan sesimpel itu. 
 
Sebelum terjadi transaksi, ada proses yang harus dilalui penjualnya dan juga 
pembelinya.  
 
Yang jualan perlu melakukan proses.  
Yang beli pun juga perlu melalui proses sebelum mereka akhirnya belanja.  
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Nah Emang kenapa sih jualan perlu proses?  
 
Karena kita jualan ke manusia, bukan ke tembok.  
Manusia itu punya perasaan, mereka berfikir, mereka bisa menganalisa, 
dan respon mereka gak bisa kita atur semua kita.   
 
Faktanya, manusia tidak beli sesuatu hanya karena baca iklan promosi. 
Ada hal-hal lain yang mempengaruhi kita sebagai manusia, sehingga 
akhirnya kita memutuskan beli.  
 
Iya kan?  
Anda juga begitu kan?  
Untuk membeli sesuatu, Anda juga memerlukan proses.  
 

 
Nah karena itulah, di chapter pertama SUC ini kami memutuskan untuk 
sharing kepada Anda proses terjadinya sebuah transaksi dalam bisnis 
online.  
 
Tujuannya, supaya Anda jadi lebih mudah dapat pembeli dan bisnisnya 
berumur panjang.  
 
Ya, banyak orang gak tau proses terjadinya closing.  
Sehingga kalau jualan, itu hasilnya gak laris. 
Atau kalau jualannya turun, mereka gak tau cara benerinnya.  
 
Dan akibat terburuk gak tau proses adalah, masalah penjualan yang gak 

selesai-selesai, sehingga ujungnya bisnis jadi mati.           
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Nah supaya Anda tidak perlu mengalami itu, maka perkenalkan dengan 

yang namanya Lifecycle Digital Marketing.  
 
Apa itu Lifecycle Digital Marketing ?  
 
Lifecycle Digital Marketing adalah cabang ilmu digital marketing atau 
pemasaran digital yang bisa membantu Anda merancang sebuah strategi 
supaya penjualan dibisnisnya sustainable alias berkelanjutan.  
 
Jadi saat kita membangun bisnis, tentu kita ingin penjualannya bagus dan 
bisnisnya berumur panjang. Iya kan?  
 
Nah Lifecycle Digital Marketing ini akan mengajarkan kita proses yang harus 
dilakukan sebuah bisnis, supaya penjualannya terus tumbuh. 
 
Emang seperti apa prosesnya?  
 
Silahkan catat materi ini ya.  
 
Jadi ada 8 proses yang perlu dilakukan supaya penjualan di bisnis jadi 
sustainable.  
Yaitu :  

1. Determine Market  
2. Attract Traffic  
3. Capture List  
4. Nurture Prospect  
5. Convert Sales  
6. Over Delivery  
7. Profit Maximizer  
8. Get Referral  
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Apa maksudnya 8 hal barusan??  
 
Nah sebelum Kami jelaskan lebih detail, Kami ingin katakan, bahwa 8 proses 
ini adalah rahasia yang bisa membuat sebuah bisnis Online mencetak 

omzet puluhan juta, ratusan juta bahkan sampai miliaran.       
 
Ya, gimana sih caranya bangun bisnis online yang omzetnya lebih dari cukup 
untuk kebutuhan hidup?  
Ilmunya ya Lifecycle Digital Marketing ini.  
 
Karena itu, kalau Anda penasaran pingin tau lebih detail tentang 8 proses 
ini, maka silahkan langsung lanjut ke materi berikutnya ya.  


