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Ini adalah tahap terakhir dari Lifecycle Digital Marketing, yaitu Get Referral.
Disebut tahap terakhir, karena tahap ini dikerjakan setelah melakukan
semua tahap lainnya.
Kalau produknya sudah oke, servicenya mantap, komunikasi dengan
pembeli lamanya dijaga, maka jangan stop sampai situ.
Lanjutkan ke tahap berikutnya, sampai ada yang ikut merekomendasikan
bisnis Anda.
Buat apa melakukan itu?
Karena pemasaran terbaik datang dari customer yang puas.
Dalam dunia penjualan ada yang namanya hirearki persuasi.
Apa itu?
Mudahnya Hirarki persuasi adalah tingkat pengaruh ke orang lain.
Jadi orang dengan status tertentu, itu akan lebih mudah mempengaruhi dan
meyakinkan orang lain.
Nah hirarki persuasi ini bisa dibagi jadi 5 level.
Seperti ini pembagiannya

Jadi idola, lebih mempengaruhi dibanding pakar, dibanding kata konsumen,
dibanding kenalan, dibanding bukan siapa-siapa
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Hirarki persuasi ini sangat mempengaruhi keputusan seseorang saat
membeli sesuatu.
Misal kenalan kita merekomendasikan sebuah produk, tapi ada konsumen
yang sudah coba produk tersebut dan tidak merekomendasikannya.
Maka kita kita akan lebih percaya apa kata konsumen, karena hirarkinya
lebih tinggi.
Karena itu, berdasarkan tingkatan hirarki ini, jangan sampai kita ada di level
paling bawah ya. Yaitu bukan siapa-siapa untuk target pasar.
Kalau sudah begitu, pasti akan sulit jualannya, hehe.
Menariknya, jika Anda melakukan tahap terakhir dalam Lifecycle Digital
Marketing, maka bisnis Anda akan kedatangan prospek baru dan lompat
langsung ke hirarki nomor 3.
Karena mereka yang datang, direkomendasikan langsung oleh konsumen.
Pertanyaannya, bagaimana cara melakukan Get Referral ini?
Secara garis besar, get referral didapatkan dengan cara :
Tanya kesan-kesan setelah memakai produk Anda. Jika mereka
merasakan hal positif, maka itu bisa jadi senjata untuk meyakinkan calon
pembel lainnya
Ajak ikut merekomendasikan bisnis Anda. Misal dengan cara ikut Give
Away, syaratnya wajib mention kenalan di sosmed
Buka pendaftaran reseller / Dropship / Affiliate. Cara yang ketiga ini
sangat ampuh untuk get referral
Jadi begitulah cara-cara supaya dapat rekomendasi dari konsumen.
Rekomendasi yang mereka berikan, itu akan mengundang calon pembeli
baru datang kebisnis Anda.
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