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Lewat materi ini kita akan belajar 1 strategi yang bisa membuat produk jadi 
laris sebelum dipromosikan.  
Namanya adalah awareness atau bisa juga disebut woro-woro.  
 
Jadi intinya, sebelum promosi kita pancing antusias calon pembeli dengan 
cara edukasi manfaat produk tanpa adanya penawaran.  
Tujuannya, supaya list yang sudah dikumpulkan gak kaget kalau dijuali. 
  
Jadi jangan tiba-tiba promosi, lakukan woro-woro dulu.  
 
Dengan cara ini, kita juga bisa mengukur apakah produk yang akan 
ditawarkan laris atau tidak.  
Kalau produk yang akan laris, biasanya kelihatan dari respon target pasar 
saat woro-woro. 
 
Kalau responnya positif dan banyak, maka kemungkinan besar produknya 

akan laris manis.       
 
Nah bagaimana cara melakukan woro-woro ini?  
 
Yang perlu dipersiapkan antara lain :  

 Visual (Gambar produk)  
 Latar belakang (Cerita tentang produk)  
 Manfaat utama (Manfaat yang paling menonjol dari produk)  

 
Setelah semua siap, maka jadwalkan waktu woro-woronya.  
Misal 

 10 hari sebelum promosi  
 7 Hari sebelum promosi  
 3 hari sebelum promosi, atau  
 1 hari sebelum promosi  
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Dulu kami pernah melakukan woro-woro saat akan launching salah satu 
kursus online yang namanya WA Master Closing.  
 
Saat diperkenalkan pertama kali, Alhamdulillah 2.500 orang mendaftar 
hanya dalam waktu 5 hari.  
 
Nah saat itu, kami memperkenalkan WA Master Closing dengan script 
seperti ini  
 

 

Akhir-akhir ini semakin banyak orang yang promosi lewat WhatsApp.  
 
WA sendiri gak asing buat kami, karena memang sudah pakai dari 
tahun 2016. 
 
Alhamdulillah lewat WA kami pernah :  
- Dapat 1.000 kontak WA dalam 1 hari, 
- Dapat 1.000 respon dalam 1 kali broadcast, dan 
- Dapat 1.000 transaksi dalam 1 minggu. 
 
Memang jualan di WA ada polanya, bukan sekedar kirim pesan 
promosi.  
 
Wah jadi kepikiran nih buat program belajar yang bahas strategi 

komplit jualan di WA. 😁 
 
Nanti yang ikut, akan belajar cara jualan di WA dari nol sampai laris 
manis. 
Diajari mulai dari ngumpulin kontak calon pembeli di WA, 
Gimana cara mancing respon isi kontaknya, 
Gimana cara jualan yang benar di WA,  
Sampai gimana cara agar bisa closing non stop dari sana. 
 
Nah kalau ada yang begini, berapa banyak yang mau ikut belajar?  

😉 
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Kebayang ya cara woro-woro?  
 
Contoh lainnya  

 Kalau bisnis kuliner, ceritakan rasanya dan gambar yang bikin ngiler  
 Kalau bisnis fashion, pakai foto yang cantik  
 Kalau bisnis kecantikan, tonjolkan perubahan yang ditawarkan produk  

 
Kesimpulannya, ada cara membuat produk laris sebelum dipromosikan.  
Yaitu dengan panas-panasi dulu target pasarnya sebelum promosi.  
 

Silahkan dicoba ya.       


