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Akhirnya kita sampai di tahap ini. Yaitu Profit Maximizer.  
 
Seperti namanya, Profit Maximizer artinya adalah memaksimalkan profit 
atau keuntungan.  
 
Jadi saat menawarkan trip wire, mungkin keuntungan yang didapat relatif 
kecil. Karena tujuan utamanya hanya memberikan pengalaman belanja ke 
target pasar dan mengubah prospek jadi pembeli.  
 
Nah untuk bisa dapat profit lebih besar, maka tahapnya ada disini. Yaitu 
jualan ke pembeli lama dengan harga yang relatif lebih tinggi dibanding trip 
wire.  
 
Riset mengatakan bahwa jualan ke pembeli lama itu 6X lipat lebih mudah 
dibanding harus membuat orang asing jadi pembeli pertama kali.  
 
Seperti yang sudah Anda pelajari di Lifecycle Digital Marketing.  
Untuk dapat transaksi pertama, prosesnya perlu effort dan usaha lebih.  
Mulai dari Attract traffic, Capture List, Nurture Prospect.  
 
Sedangkan kalau profit maximizer, cuma perlu service lalu tawarkan ulang, 
hehe.  
 
Jadi begitulah, jalankan profit maximizer ini untuk meningkatkan 
keuntungan dibisnis Anda.  
 

 
 
Pada intinya, untuk membuat pembeli lama belanja lagi, maka kita bisa 
memberikan penawaran yang berbeda kepada mereka.  
Tapi kalau dirincikan, Anda bisa membuat pembeli membeli lebih banyak 
dan lebih sering dengan penawaran-penawaran berikut :  
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1. Core Offer  
Tawarkan produk utama yang lebih mahal daripada trip wire. 
 

2. Varian Berbeda  
Jenis produknya sama, tapi isinya berbeda.  
 
Contoh :  

 Snack Rasa Balado dan Snack Rasa Keju  
 Mainan edukasi alphabet dan Mainan edukasi angka  

 

3. Upsell  
Manfaat sama, tapi volume lebih besar. 
 
Contoh :  

 Krim 80 ml dengan krim 150 ml  
 

4. Cross Sell  
Varian produk yang berbeda tapi masih ada hubungan dengan produk 
utama. 
 
Contoh :  

 Beli gamis, sekalian hijabnya  
 Beli sepatu, sekalian kaos kakinya  

 

5. Bundle  
2 atau lebih produk dijadikan satu penawaran. 
 
Contoh :  

 Paket skin care untuk perawatan pagi dan malam  
 

6. Consumer Goods 
Produk konsumtif yang habis digunakan dalam periode tertentu. 
 
Contoh :  

 Suplemen daya tahan tubuh  
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7. Produk Pelengkap  
Produk yang melengkapi produk yang sudah pernah dibeli. 
 
Contoh :  

 Aksesoris pada Gadget  
 

8. Produk Series  
Produk yang belum lengkap kalau tidak mengumpulkan semua serinya. 
 
Contoh :  

 Novel berseri 
 

9. Promo  
Penawaran spesial khusus untuk konsumen. 
 
Contoh :  

 Early Bird, harga spesial untuk konsumen lama  
 

10. Recurring / Membership  
Biaya langganan yang dibayarkan dalam periode waktu tertentu karena 
menggunakan sebuah layanan. 
 
Contoh :  

 Biaya layanan tools  
 
Nah 10 contoh barusan adalah cara untuk membuat pembeli lama kembali 
belanja.  

Dari 10 contoh ini, mana yang sudah Anda gunakan dalam bisnis?      


