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Setelah Determine Market, selanjutnya adalah Attract Traffic.
Attract artinya adalah menarik.
Sedangkan Traffic bisa diartikan sebagai calon pembeli.
Jadi Atrract Traffic artinya adalah menarik calon pembeli. Atau lebih
lengkapnya menarik calon pembeli datang ke bisnis kita.
Dalam bisnis online, kebanyakan masalah penjualan terjadi karena
bermasalah dengan traffic.
Ya, penyebab utama kenapa penjualan di bisnis online bermasalah sering
kali karena :
Traffic kurang banyak
Traffic yang datang tidak tertarget
Dalam bisnis online, penjualan terjadi lewat proses.
Prosesnya adalah traffic dulu, baru conversion.
Alias calon pembelinya datang dulu, baru calon pembeli berubah jadi
pembeli beneran.
Semua bisnis online menggunakan proses ini.
Itulah kenapa, kalau hanya promosi dan promosi tanpa ngurus traffic
sebelumnya, bisa dipastikan jualannya akan zonk.

Nah jika ingin jualannya laris manis, maka traffic yang datang jumlahnya
wajib :
Banyak
Tertarget
Harus banyak, karena semua traffic yang datang, belum tentu jadi pembeli.
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Dari semua traffic yang datang, hanya sebagian yang tertarik.
Dan semua yang tertarik, hanya sebagian yang merespon
Dari semua yang merespon, hanya sebagian yang pesan
Dan dari semua yang pesan, hanya sebagian yang beneran transfer.
Karena itulah, dengan menambah jumlah traffic, maka secara tidak
langsung juga akan meningkatkan penjualan.
Jumlah traffic adalah kuncinya.
Mereka yang jualannya laris manis, karena punya traffic dalam jumlah yang
luar biasa banyak.
Prinsipnya,
No Traffic, No Sales
More Traffic, More Sales

Tapi, Traffic banyak saja gak cukup.
Traffic yang datang juga harus merupakan target pasar.
Kenapa?
Karena hanya target pasarlah yang akan merespon penawaran kita.
Kalau bukan target pasar, maka mereka akan cuek.
Contohnya misal jualan sepatu bola, tapi yang datang adalah ibu rumah
tangga. Pasti produknya gak akan dilirik, karena ibu rumah tangga gak main
bola, hehe.
Jadi begitulah, kuncinya harus banyak dan tertarget kalau ingin jualannya
laris.
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Lantas gimana caranya untuk Attract Traffic ini?
Logikanya seperti gula dan semut.
Kalau ada gulanya, maka akan datang semutnya.

Nah untuk bisa memancing target pasar datang ke bisnis Anda, maka Anda
harus sediakan gulanya.
Dan salah satu gula yang bisa memancing target pasar untuk datang adalah
konten.
Apa itu konten?
Mudahnya, konten adalah informasi berbentuk tulisan / gambar / video
yang diupload ke dunia online, tujuannya untuk berkomunikasi ke target
pasar.
Contoh konten seperti postingan di facebook, instagram, dan video di
youtube atau tik tok.
Nah disadari atau tidak, postingan-postingan itu akan menarik target pasar
untuk datang ke sebuah bisnis.
Awalanya suka dengan postingannya, eh lama-lama beli produknya, hehe.
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Karena itu, jika Anda ingin bisnisnya kedatangan calon pembeli yang banyak
dan tertarget, maka rajin-rajinlah buat konten.
Sedikit catatan tentang konten ini.
Saat membuat konten, maka sesuaikan dengan marketnya ya, bukan
sekedar dengan produknya.
Contohnya misal jualan sarung.
Kira-kira konten apa yang cocok untuk jualan sarung?
Nah kalau fokusnya ke produk, maka biasanya akan mentok.
Pasti aneh kalau kontennya tentang tutorial cuci sarung, hehe.
Karena itu, konten itu menyesuaikan market.
Kalau kita fokus ke siapa yang pakai sarung, maka ide kontennya akan
banyak. Seperti :
Tips agar shalat khusyuk
Dzikir-dzikir sesudah shalat
Cara menghapal Al-Quran
dan banyak lainnya
Jadi begitu ya.
Datangkan calon pembeli lewat konten.
Dan saat membuat konten, fokus ke target pasarnya.
Bisa dipahami kan?

Di materi selanjutnya, kami akan share ke Anda tips lainnya dalam membuat
konten ini.
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