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Melanjutkan materi sebelumnya, saat menentukan market, semakin
spesifik maka akan semakin bagus.
Kenapa begitu?
Jadi secara umum, market terbagi jadi 3
Mass Market,
Broad Market, dan
Niche Market
Mass market : Market yang sifatnya umum
Broad market : Bagian dari Mass Market
Niche market : Market yang punya kebutuhan spesifik
Jadi urutannya,
Broad market lebih spesifik daripada Mass Market
Dan Niche market lebih spesifik daripada Broad Market

Dikatakan semakin spesifik market maka semakin bagus, karena market
yang spesifik akan membuat kita lebih fokus, persaingannya minim, dan
tidak butuh sumber daya yang banyak.
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Contohnya seperti ini

Mass Market : Kecantikan
Broad Market : Kulit wajah
Niche Market : Masalah jerawat
Kalau marketnya kecantikan, maka pemainnya ada banyak banget dan
untuk bisa bersaing diranah tersebut, maka butuh modal yang tidak sedikit.
Turun satu tingkat dibawahnya, di market kecantikan ada market yang
fokus ke kulit wajah.
Jadi hanya menjual produk-produk untuk perawatan wajah.
Nah dari sini mulai terlihat mengerucut.
Jadi lebih fokus, dan sumber daya yang dibutuhkan tidak sebesar Mass
Market.
Tapi kalau mau tumbuh lebih cepat, maka bermainlah diranah Niche
Market.
Niche market adalah market yang punya masalah spesifik.
Misalnya di market kulit wajah, ada market masalah jerawat.
Nah karena sudah jelas niche marketnya, maka bisnis jadi semakin fokus.
Untuk market masalah jerawat, maka
Yang dijual hanya produk-produk yang berhubungan dengan masalah
tersebut
Komunikasi ke target pasarnya juga lebih mudah, hanya seputar jerawat
doang, hehe
Jadi tau apa yang harus diposting di sosmed. Ya tentang jewarat
Risetnya juga enak. Gak melebar kemana-mana. Hanya jerawat doang
Contoh lainnya seperti ini

Mass Market : Kuliner
Broad Market : Frozen Food
Niche Market : Frozen Food untuk yang jaga berat badan
Niche marketnya jelas, jadi jualannya bisa Sayuran frozen, healty snack,
daging low fat, Seafood yang gak bikin kolesterol, dan sejenisnya.
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Begitulah, detail adalah kekuatan.
Jadi tentukan siapa niche market Anda.
Untuk membantu menentukannya, Anda bisa gunakan rumus ini

(Profesi) yang (Kebutuhan Spesifik)
Contoh :
▪ Mahasiswa yang kulitnya berminyak
▪ Bapak-bapak yang rambutnya mulai rontok
▪ Pebisnis online yang ingin belajar nulis iklan
Intinya, aim small, miss small
Makin spesifik yang dibidik, maka kemungkinan meleset akan makin kecil.

Nah bisa dipahami ya tentang Determine Market?
Kalau ada pertanyaan tentang materi ini, silahkan bertanya ke tim
konsultasi atau diskusi di grup.
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