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Sebelum ini kita sudah belajar cara dapat kontak calon pembeli.  
Nah setelah dapat kontak mereka, baiknya jangan langsung promosi. 
Tunggu waktu yang tepat.  
Memang kapan waktu yang tepat untuk promosi?  
 
Jawabannya ketika sudah engage atau sudah terjadi interaksi dengan list.  
 
Ciri-ciri sudah engage dengan list adalah saat Anda kirim pesan non 
promosi, lalu mereka merespon.  
 
Respon dari list penting, karena kalau kirim pesan non promosi saja sepi 
responnya, apalagi kirim pesan promosi. Pasti lebih sepi responnya, hehe. 

        
 

 
Karena itu, untuk bisa engage, maka ada tahap nurture prospect atau 
mudahnya adalah PDKT ke prospek.  
 
Inti dari tahap ini adalah membuat betah list yang sudah didapatkan.  
Caranya adalah dengan konsisten memberikan manfaat ke mereka.  
Kenapa?  
 
Karena faktanya, tidak ada yang peduli dengan bisnis kita, sampai bisnis 
tersebut memberikan manfaat untuk orang lain.  
 
Jadi, berikanlah manfaat.  
Buat yang awalnya kenal, jadi dekat.  
Nah, caranya gimana?  
 
Anda bisa melakukan beberapa hal ini :  
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1. Kasih Manfaat  
Rutin kirimkan pesan edukasi atau pesan inspiratif ke list Anda.  
Isinya adalah informasi yang bermanfaat untuk mereka.  
Kalau Anda takut pesannya menganggu mereka, maka paling nggak 
kirimkan pesannya 2 kali per minggu.  
 
Tapi biasanya tidak ada yang terganggu kalau isi pesannya adalah sesuatu 
yang bermanfaat, hehe.  
 
Kalau listnya ada di WA, maka selain kirim pesan edukasi, rutinkan juga 

posting status di WA juga setiap hari.           
 

2. Interaksi  
Jangan hanya kirim pesan saja. Tapi sapa mereka juga.  
Tunjukan kalau Anda care dan peduli dengan mereka. 
 
Anda bisa jadwalkan waktu menyapa list. 
Contohnya :  
Setiap pagi, sapa minimal 5 orang 
Setiap siang, sapa minimal 5 orang yang berbeda 
Setiap malam, sapa minimal 5 orang yang berbeda 
 
Kalau di WA, Anda bisa menyapa list dengan cara merespon status WA 
mereka.  
 
3. Testimoni  
Salah satu cara PDKT ke target pasar adalah dengan menampilkan testimoni 
dari pembeli lama.  
 
Beritahu tipis-tipis produk yang Anda jual dengan cara menunjukan 
testimoni.  
 

4. Story  
Terakhir, kalau mau cepat akrab, maka sering-seringlah cerita.  
Kenapa?  
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Karena cerita mudah diingat oleh orang lain dan kita terbiasa komunikasi 
dengan cerita.  
Jadi, angkat cerita yang inspiratif atau bisa juga cerita tentang produk Anda.  
Intinya cukup cerita saja, gak usah ada penawaran.  
 
Nah itulah 4 cara PDKT ke prospek.  
1. Kasih manfaat 
2. Interaksi  
3. Testimoni  
4. Story  
 
Lakukan hal-hal barusan secara konsisten alias terus menerus. 
Karena proses PDKT memang bertahap, perlu proses.  
Sekali belum cukup.  
Dua kali belum cukup.  
Mungkin target pasar baru merasakan manfaatnya ketika sudah melakukan 
10 kali.  
Intinya PDKT harus konsisten.  
 

 
 
Tips tambahan dari kami.  
Bagusnya nurture prospect tidak hanya dilakukan lewat pesan ke list saja.   
Kalau mau hasil lebih maksimal, maka aktif juga di sosmed.  
 
Jadi aktif lewat pesan langsung, aktif juga disosmed.  
Strategi ini namanya adalah multiple touch point.  
 
Buat apa melakukan ini?  
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Karena ada sebagian orang yang tidak membeli hanya karena membaca 
pesan proosi.  
Ada yang butuh pendekatan lebih, karena itu, semakin sering interaksi, 
maka akan lebih baik.  
 
Jadi begitulah tahap PDKT ke prospek.  
Makin sering interaksi, makin dekat dengan transaksi.  
Sebaliknya, malas interaksi, biasanya makin jauh dari transaksi, hehe. Ups. 

      
 

 


