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Sebelum ini kita sudah belajar tahap-tahap awal Lifecycle Digital Marketing.  
Mulai dari Determine Market (Menentukan target pasar)  
Lalu Attract Traffic (Mendatangkan calon pembeli)  
Kemudian Capture List (Mendapatkan kontak mereka)  
Lanjut ke Nurture Prospect (PDKT ke mereka)  
Nah setelah itu apa?  
 
Setelah semua tahap itu, selanjutnya adalah Convert Sales.  
Yaitu mengubah prospek, jadi pembeli.  
 
Sama seperti tahap-tahap sebelumnya, untuk mengubah prospek jadi 
pembeli dibutuhkan strategi.  
 
Banyak orang yang sudah lama pendekatan ke prospek, eh begitu promosi 

hasilnya zonk.      
Alias gak dapat hasil sesuai yang diharapkan.  
Ada kan yang seperti itu?  
 
Nah supaya saat promosi hasilnya gak mengecewakan, maka perlu coba tips 
ini. Yaitu sebelum mempromosikan produk utama, coba tawarkan Trip 
Wire dulu.  
 
Trip Wire adalah produk yang harganya relatif murah dan sulit ditolak oleh 
target pasar.  
 
Mungkin saat pertama kali ditawarkan sesuatu, target pasar masih punya 
keraguan. Dikondisi tersebut, kalau langsung ditawari produk mahal, bisa-
bisa mereka gak repon alias kabur.  
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Karena itu tawarkan produk yang lebih murah dulu.  
Tawarkan produk harganya 15ribu dulu, sebelum menawarkan produk yang 
harganya 50ribu  
Tawarkan produk harganya 90ribu dulu, sebelum menawarkan produk yang 
harganya 200ribu  
Tawarkan produk harganya 500ribu dulu, sebelum menawarkan produk 
yang harganya 1 juta  
 
Tujuan utama menggunakan trip wire adalah untuk memberikan 
pengalaman belaja ke target pasar.  
 
Kalau mereka sudah pernah belanja, maka mereka tidak akan khawatir 
mengeluarkan uang dalam jumlah yang lebih besar.  
 
Ya, bisa saja target pasar menolak beli karena tidak punya pengalaman 

belanja sebelumnya.        
 
Dengan trip wire, kita juga bisa menggeser mindset calon pembeli dari 
gratisan jadi berbayar.  
 
Nah kalau bisnis Anda gimana?  
Punya trip wire?  
 
Kami tutup dengan memberikan contoh ya.  
 
Produk utama : Jual skin care satu paket   
Trip Wire : Jual serumnya aja  
 
Produk utama : Jual workshop  
Trip Wire : Jual ecourse aja 
 
Produk utama : Snack  
Trip Wire : Snack yang ukurannya lebih kecil 
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Sedikit tambahan.  
Untuk harga trip wire jangan terlalu jauh dari produk utama ya.  
Paling nggak lebih kecil 3X lipat dari produk utama.  
Misal produk utamanya 400ribu, maka harga trip wirenya 150ribu  
 
Gimana?  

Tentang trip wire ini bisa dimengerti kan?       


