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Kita lanjut sedikit ya bahas Lifecycle Digital Marketing.  
 
Jadi sebelum ini Anda sudah tau apa aja proses didalamnya.  
Nah kalau bisa melakukan itu semua, maka ada manfaat yang akan kita 
dapat. 
 
Paling sedikit, ada 4 manfaat yang bisa kita rasakan langsung.  
Apa aja?  
 

Manfaat Pertama : Jadi Lebih Mudah Dapat Pembeli 
 
Kalau menerapkan Lifecycle Digital marketing dalam bisnis, maka ketika 
ingin jualan, kita tinggal hubungi kontak calon pembeli yang kita miliki, atau 
hubungi pembeli lama saja. 

Gak usah bingung mau promosi ke mana.       
 
Kalau prosesnya dilakukan dengan tepat, maka target pasar kemungkinan 
besar akan merespon promosi kita.  
 

Manfaat Kedua : Bisa Merancang Strategi Supaya Penjualan 
Jadi Sustainable 
 
Tinggal ikuti saja tahap-tahap yang ada di Lifecycle Digital Marketing, 
insyaAllah penjualan akan jadi lebih baik dibanding langsung promosi tanpa 
proses.  
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Manfaat Ketiga : Bisa Jadi Bahan Evaluasi 
 
Nah ini yang paling penting.  
Kalau ada yang merasa bisnisnya kesulitan dapat pembeli atau udah bisnis 
lama tapi jualannya stuck atau yang akhir-akhir penjualannya turun, maka 
coba cek prosesnya selama ini.  
Bisa jadi dari 8 tahap lifecycle Digital marketing, ada yang kelewatan.  
 
Misal, gak tau siapa marketnya? 
Atau gak rutin datangkan calon pembelinya? 
Atau gak minta kontak target pasarnya? 
Atau gak pdkt sama mereka? 
Atau langsung promosi? 
Atau gak melayani pembelinya?  
Atau Sell and run, habis promosi pembeli lama dilupakan?  
Atau gak minta rekomendasi dari pelanggannya? 
 
Biasanya, dari 8 proses ini ada yang dilewatkan atau ada yang gak maksimal 
jalaninnya.  

Akhirnya penjualan jadi Negatif.         
 

Manfaat Keempat : Bisa Bangun Mesin Uang Pribadi 
 
Kalau semua prosesnya berjalan, maka kita sebenarnya menyulap bisnis jadi 
aset.  
Apa itu aset?  
 
Jadi ada namanya aset, ada namanya liabilitas.  
Liabilitas itu seperti beban, alias segala hal yang mengeluarkan uang dari 
kantong kita 
 
Nah lawannya liabilitas adalah aset. 
Aset adalah mesin uang, alias segala hal yang memasukan uang ke kantong 
kita.  
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Kalau 8 proses dalam Lifecycle Digital Marketing dilakukan dengan benar, 
maka bisnis akan berubah jadi aset.  

Penjualannya akan lancar, dan itu akan membuat rekening jadi gendut.         
 
Jadi begitu ya. 4 manfaat nyata yang akan kita rasakan begitu menerapkan 
Lifecycle Digital Marketing ini.  
Pertama, lebih mudah dapat pembeli  
Kedua, punya strategi untuk menciptakan penjualan yang sustainable 
Ketiga, bisa evaluasi kalau penjualan bermasalah  
Terakhir, punya mesin uang pribadi.  
 
Pertanyaannya, gimana cara melakukan 8 hal ini?  
Gimana detailnya?  
 
Kami akan coba jelaskan semua caranya ke Anda lewat chapter SUC yang 

pertama ya.       


