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Sekarang kita masuk ke tahap pertama dari Lifecycle Digital marketing ya.
Yaitu Determine Market alias menentukan target pasar.
Bagian ini dikerjakan pertama dan hanya dikerjakan sekali, tapi akan sangat
menentukan hasil bisnis.
Ditahap ini, Anda hanya perlu menentukan SATU MARKET sebagai fokus
bisnis Anda.
Yang disebut market adalah target pasar dari bisnis Anda. Contohnya :
▪ Jualan skin care, target pasarnya wanita kantoran
▪ Jualan produk edukasi, target pasarnya pebisnis online
▪ Jualan gamis, target pasarnya mahasiswi
▪ Jualan pengharum ruangan, target pasarnya ibu rumah tangga
Ingat, hanya satu jenis target pasar saja.

Kenapa harus ditentukan dari awal??
Karena bisnis yang tidak jelas siapa marketnya, maka tidak akan jelas juga
hasilnya.
Kalau berbisnis tanpa tau siapa marketnya, maka yang terjadi adalah :
Jualan ke sembarangan orang, padahal yang ditawari gak butuh
produknya sama sekali
Gak fokus, gampang tergiur dengan setiap peluang. Padahal belum
serius di bisnis sebelumnya.
Bisnis sudah lama, tapi jalan ditempat. Akhirnya rugi waktu, tenaga,
bahkan uang.
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Faktanya, setiap bisnis yang berhasil tumbuh, itu karena punya target pasar
yang spesifik.
Mereka tau siapa yang akan membeli produknya, maka mereka hanya
promosi kesana saja, bukan ke semua orang.
Menariknya, kalau jelas marketnya, maka akan leluasa menambah produk
untuk dijual.
Contoh Pertama
Market : Wanita Kantoran
Awalnya jualan : Skin Care
Kedepannya bisa jualan :
Tas Kerja
Parfum
dll

Contoh Kedua
Market : Pebisnis Online
Awalnya jualan : Kursus online
Kedepannya bisa jualan :
Buku
Tools
dll

Intinya, produk bisa bervariasi, tapi target pasar hanya satu jenis.
Sekali lagi, hanya satu jenis.
Nah pertanyaannya, siapa market Anda??
Bisnis Anda sebenarnya melayani siapa??
Untuk yang belum tau siapa marketnya, maka bisa menentukan dengan
salah satu cara berikut :
1. Bongkar data pembeli lama, lalu cari kesamaannya.
2. Berdasarkan produk yang saat ini dijual, tentukan siapa calon pembeli
potensialnya
Catatan dari kami, saat menentukan market. Pilihlah market yang Anda
yakin masih terus ada sampai minimal 5 tahun kedepan.
Kenapa?
Kalau kita yakin marketnya potensial sampai 5 tahun kedepan, maka saat
bisnis lagi sulit pun, kita akan terus berjuang. Karena kita yakin masih
harapan.
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Atau saat awal membangun bisnis, kita akan lebih antusias jalanin
prosesnya karena yakin bisnisnya bisa berusia panjang.
Contohnya seperti saat kami bangun entrepreneurID.
Kami menentukan marketnya adalah pengusaha pemula yang bingung
dengan masalah-masalah bisnisnya.
Dan kami yakin saat itu, sampai beberapa tahun kedepan marketnya masih
potensial karena setiap hari selalu ada pebisnis baru yang butuh bantuan.
Alhamdulillah keyakinan kami benar.
Atas ijin Allah entrepreneurID berhasil tumbuh karena dari awal sudah tau
siapa marketnya.
Nah kembali lagi, kalau bisnis Anda siapa marketnya?
Apakah market itu masih potensial sampai bertahun-tahun kedepan?
Apakah marketnya masih ada sampai minimal 5 tahun kedepan?
Sedikit tambahan tentang menentukan market, semakin spesifik market
Anda, maka akan semakin bagus dan bisa membuat bisnis tumbuh semakin
cepat.
Emang market yang spesifik itu seperti apa?
Untuk tau market yang spesifik, silahkan lanjut ke materi berikutnya ya.
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