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Oke, kita lanjut tentang Lifecycle Digital Marketing.
Tapi sebelum itu, ingat baik-baik ya. Bahwa bisnis apapun gak ada yang
penjualannya langsung besar tanpa proses.
Gak langsung puluhan juta, ratusan juta atau miliaran.
Semua bisnis bisa mencapai angka tersebut, karena melalui yang namanya
proses.

Apalagi, kalau ingin punya bisnis yang penjualannya konsisten tinggi atau
sustainable.
Untuk bisa seperti itu, maka harus benar-benar menjalani prosesnya.
Nah salah satu proses yang bisa membawa penjualan sebuah bisnis jadi
sustainable adalah Lifecycle Digital Marketing.
Ilmu ini akan memberikan gambaran kepada kita, proses terjadinya
transaksi dalam bisnis.
Mulai dari bagaimana membuat yang awalnya orang asing jadi kenal bisnis
kita.
Kemudian tertarik.
Kemudian beli.
Lalu beli lagi dalam jumlah yang banyak.
Sampai akhirnya ikut merekomendasikan dan membawa calon pembeli
baru.
Nah gimana prosesnya?
Kalau dirincikan, ada 8 tahap dalam Lifecycle Digital Marketing.
Silahkan catat ya, karena ini materi inti di chapter SUC yang pertama.
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Tahap 1 : Determine Market (Menentukan Market)
Dalam Lifecycle Digital Marketing, yang paling awal dilakukan adalah
menentukan siapa sebenarnya market Anda.
Ya, Anda harus benar-benar tau siapa orang-orang yang bisnis Anda layani.
Sebenarnya, salah satu rahasia bisnis yang berhasil tumbuh besar karena
mereka tau siapa target pasarnya.
Mereka kenal dengan marketnya.
Mereka tau apa yang disukai, tidak sukai, dan yang membuat marketnya
tertarik.
Mereka fokus kesitu, dan akhirnya bisnis jadi bertumbuh.

Nah kalau kita kenal siapa market kita, maka kita akan tau apa mau mereka,
bagaimana cara komunikasi yang tepat ke mereka, dan istilah-istilah apa aja
yang sebaiknya digunakan.
Intinya, semakin kita kenal market, maka akan sangat membantu dalam
merumuskan strategi bisnis.
Sebaliknya, kalau kita buta sama sama sekali dengan market. Have no idea
sama sekali dengan mereka, maka pasti bisnisnya akan ngasal.
Jadi itu tahap pertama.
Kenal market dulu.

Tahap 2 : Attract Traffic (Mendatangkan Calon Pembeli)
Setelah tau siapa marketnya, maka selanjutnya adalah buat mereka datang
kebisnis kita.
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Untuk bisa memahami bagian ini, bayangkan dunia online itu seperti
gedung yang besar dan bisnis Anda adalah salah satu ruangan didalamnya.
Didalam gedung tersebut, ada banyak orang termasuk target pasar Anda.

Tapi walaupun target pasar ada didalam gedung tersebut, mereka belum
tau kalau bisnis Anda ada. Mereka tidak tau bisnis Anda ada dilantai berapa,
mereka juga tidak tau bisnis Anda ada diruangan yang mana.
Nah karena itu, setelah kita tau marketnya, maka tugas selanjutnya adalah
buat mereka datang ke bisnis kita. Bukan langsung jualan.
Kesalahan banyak orang yang bisnis onlinenya sulit dapat pembeli adalah
karena mereka langsung promosi, padahal belum datangkan market ke
bisnisnya.
Calon pembelinya gak ada diruangan yang sama dengan mereka.
Sehingga, promosinya gak ada yang nyimak.
Jadi mau promosi dengan gaya apapun, itu percuma.
Karena masalahnya ada di kehadiran calon pembelinya, bukan di cara
promosinya.
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Kesimpulannya,
Setelah kenal marketnya, maka langkah selanjutnya bukan jualan, tapi buat
dulu target pasar datang ke bisnis kita.

Tahap 3 : Capture List (Dapatkan Kontak Calon Pembeli)
Setelah datang, berikutnya adalah Capture List.
Atau mudahnya, minta kontak mereka, minta kontaknya target pasar.
Buat apa?
Supaya bisnis Anda bisa komunikasi kapanpun ke calon pembeli.
Kalau setelah calon pembeli datang, tapi kita gak segera minta kontaknya,
maka ketika mereka pergi, kita benar-benar akan kehilangan mereka.
Sebaliknya, kalau kita punya kontak calon pembeli, maka kita akan punya
akses untuk menghubungi mereka.
Bahkan, sesibuk apapun mereka didunia nyata, begitu kita hubungi,
kemungkinan besar mereka akan meluangkan waktunya untuk bisnis kita.

Jadi begitulah, sekedar datang aja gak cukup.
Kita juga harus minta kontaknya.

Tahap 4 : Nurture Prospect (PDKT ke Calon Pembeli)
Jadi sudah dapat kontaknya, maka selanjutnya adalah PDKT alias
pendekatan.
Buat mereka akrab dengan kita, buat mereka nyaman dengan kita.
Kenapa perlu PDKT?
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Jadi ada namanya komunikasi sopan, ada yang namanya komunikasi spam.
Kalau gak ada PDKT ke calon pembeli, itu namanya komunikasi spam.
Itu buat calon pembeli jadi risih.
Begitu mereka risih, mereka akan cuek dengan apapun informasi dari bisnis
kita.
Jadi begitulah.
Setelah dapat kontak. Lakukan PDKT.

Tahap 5 : Convert Sales (Ubah Prospek jadi Pembeli)
Kalau sudah PDKT, maka masuk yang kelima. Convert Sales.
Disinilah baru ubah calon pembeli, jadi pembeli beneran.
Nah perhatikan ya.
Untuk benar-benar mencetak penjualan, itu ada diurutan kelima.
Kita harus tau dulu siapa mereka, kemudian undang mereka ke bisnis kita,
minta kontaknya, lalu PDKT, baru promosi.
Sayangnya, banyak orang langsung lompat ke bagian ini.
Gak kenal marketnya, langsung promosi
Gak datangkan calon pembeli, langsung promosi
Gak minta kontak, langsung promosi
Gak pdkt, langsung promosi.
Kalau semua gak dilakukan dengan urutan yang tepat, maka hasilnya pasti
zonk.
Sama seperti masak.
Ada prosesnya, ada urutannya.
Nah jualan juga begitu.
Kalau prosesnya dilewati gitu aja, pasti akan bermasalah penjualannya.
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Tahap 6 : Over Delivery (Berikan Service Diatas Rata-rata)
Ditahap ini, kita akan sadat tentang bedanya sekedar jualan dan
membangun penjualan yang sustainable.
Kalau hanya mengejar transaksi, maka akan stop sampai di tahap kelima.
Tapi kalau ingin jualannya makin besar dan berumur panjang, maka setelah
dapat pembeli, berikutnya adalah melakukan over delivery.
Alias berikan pelayanan sebaik-baiknya, supaya mereka ingat dengan bisnis
Anda.
Manfaatnya melayani pembeli dengan baik adalah kita gak hanya bangun
hubungan transaksional dengan mereka.
Tapi juga bangun hubungan emosional.
Kalau hubungannya sampai tahap emosional, maka kita sebenarnya sedang
bangun hubungan jangka panjang.

Tahap 7 : Profit Maximizer (Maksimalkan Keuntungan)
Nah kalau sudah dilayani.
Maka masuk ke tahap ketujuh, Profit Maximizer.
Sama seperti namanya, tahap ini adalah tahap dimana bisnis kita
mendapatkan keuntungan yang maksimal.
Caranya dengan mengubah pembeli jadi pelanggan.
Pada dasarnya, pembeli dengan pelanggan itu berbeda ya.
Pembeli adalah sebutan untuk mereka yang beli hanya sekali.
Sedangkan pelanggan adalah sebuat mereka yang beli berkali-kali.
Nah agar penjualannya bisa sustainable, maka yang sebenarnya dibutuhkan
bisnis adalah pelanggan dalam jumlah yang banyak.
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Bayangkan, kalau ada orang yang beli berkali-kali ke bisnis Anda.
Maka bisnis Anda akan lebih stabil, pikiran lebih tenang, bisnis pun jadi lebih
santai.
Ini bedanya bisnis yang tumbuh dengan bisnis yang stuck.
Bisnis yang tumbuh fokus memperbanyak pelanggan.
Sedangkan bisnis yang stuck, mindsetnya hanya sampai mendapatkan
pembeli saja.

Tahap 8 : Get Referral (Direkomendasikan Pelanggan)
Kemudian yang terakhir, Get Referral.
Setelah punya pelanggan, maka minta pelanggan Anda untuk ikut
merekomendasikan bisnis Anda kepada kenalannya.
Kalau Anda melakukan ini, maka penjualan di bisnis Anda akan terus
berputar dan terus berputar.
Itulah kenapa namanya adalah Lifecycle Digital Marketing
Disana ada kata Life, yang berarti hidup.
Dan ada kata Cycle, yang artinya siklus.
Jadi begitu kita melakukan 8 proses ini dengan benar, maka penjualan
dibisnis kita seperti siklus yang berputar.
Bisnisnya akan hidup, karena proses pemasarannya benar.
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Nah inilah yang dilakukan bisnis-bisnis beromzet ratusan juta sampai
miliaran.
Mereka bukan sekedar punya produk bagus, terus promosi.
Tapi mereka melakukan proses.
Dimulai dari menentukan marketnya
Lalu datangkan mereka.
Dapatkan kontaknya.
PDKT
Jadikan pembeli
Layani dengan baik
Jadikan pelanggan
Setelah itu minta rekomendasi dari mereka.
Sekali lagi, untuk bisa menciptakan penjualan yang sustainable, itu perlu
proses.
Kita gak bisa potong prosesnya, terus berharap penjualan akan besar.
Adanya, kalau proses tidak dilakukan dengan benar, maka pasti sulit dapat
pembeli.
Jadi begitu ya.
Cukup jelas kan?
Kalau belum jelas, silahkan ulangi materinya.
Atau bertanya ke tim konsultasi.
Setelah ini kami akan berikan tambahan sedikit tentang Lifecycle Digital
marketing.
Silahkan lanjut ke materi berikutnya ya.
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