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Kalau Anda sudah sampai sini, artinya ada 18 materi yang sudah Anda
pelajari di Chapter pertama SUC.
Alhamdulillah
Gimana?
Sudah dapat banyak hal?
Untuk membantu Anda mengingat apa saja yang sudah dipelajari, maka ada
beberapa hal yang kami rekap ya.
Jualan itu perlu proses, bukan sekedar promosi terus dapat pembeli.
Apalagi untuk mendapatkan penjualan yang sustainable. Alias penjualan
yang besar dan konsisten. Untuk membuat bisnis berumur panjang,
maka dibutuhkan usaha. Kalau dibisnis online, polanya adalah Lifecycle
Digital Marketing
Isi dari Lifecycle Digital Marketing adalah
1. Determine Market
2. Attract Traffic
3. Capture List
4. Nurture Prospect
5. Convert Sales
6. Over Delivery
7. Profit Maximizer
8. Get Referral
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Atau mudahnya
1. Tentukan target pasar
2. Datangkan calon pembeli
3. Dapatkan kontak calon pembeli
4. PDKT ke prospek
5. Ubah prospek jadi pembeli
6. Berikan service diatas rata-rata
7. Tawarkan penawaran berbeda
8. Dapatkan rekomendasi dari pelanggan
Bisnis harus jelas siapa target pasarnya, supaya bisa fokus dan sabar
menjalani prosesnya.
Supaya bisa tumbuh dengan cepat, maka pilih niche market yang masih
potensial sampai 5 tahun kedepan
Dalam bisnis online berlaku rumus, traffic dulu, conversion kemudian
Alias calon pembeli datang dulu, baru jualannya kemudian.
Jangan dibalik, jangan terbalik.
Salah satu cara mendatangkan calon pembeli adalah dengan rutin buat
konten setiap hari.
Supaya promosinya semakin mudah, maka dapatkan kontak calon
pembeli.
Caranya dengan menawarkan lead magnet sesuai target
Setelah dapat kontaknya, maka ubah dari kenal jadi dekat.
Caranya dengan rajin memberikan manfaat. Seperti rutin kirim pesan
edukasi dan interaksi.
Waktu yang tepat untuk promosi adalah setelah calon pembeli engage
dengan bisnis kita. Yaitu ketika pesan non promosi direspon oleh
mereka.
Jika ingin hasil jualannya maksimal, maka lakukan woro-woro sebelum
promosi. Siapkan Visual, latar belakang, dan manfaat utama dari produk
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Cara mengubah prospek jadi pembeli adalah dengan trip wire.
Jadi tawarkan produk yang harganya relatif murah. Supaya mereka
dapat pengalaman belanja di bisnis Anda
Produk trip wire akan menaikan trust pembeli ke bisnis Anda. Jadi
walaupun murah, pastikan produk trip wire ada valuenya, bukan produk
abal-abal.
Setelah terjadi transaksi, jalankan program pelayanan atau istilahnya
after sales service. Harus ada cara untuk membuat calon pembeli ingat
dan kembali ke bisnis Anda.
Persiapkan penawaran-penawaran lain untuk mengubah pembeli jadi
pelanggan.
Dapatkan rekomendasi dari pembeli lama, dengan cara bertanya kesankesannya atau rekrut jadi reseller.
Lifecycle Digital Marketing polanya seperti siklus yang tidak ada putus.
Kalau bisa dijalankan semua bagian dengan baik, maka bisnis Anda akan
kedatangan calon pembeli baru secara terus menerus.
Nah ini garis besar materi SUC Chapter pertama. Kalau Anda ingin lebih
ingat materinya, maka silahkan luangkan waktu untuk mempelajari
materinya berulang-ulang ya.
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