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Sebelum ini kita sudah belajar bahwa salah satu cara menarik calon pembeli
datang ke bisnis adalah dengan konten.
Konten ini bisa berupa :
Postingan di Facebook
Postingan di Instagram
Postingan di Tik tok
Postingan di Youtube, atau
Postingan di Blog
Lalu gimana cara buat konten??
Secara umum, konten hanya ada 2 jenis.
Pertama, konten edukasi. Memberikan informasi kepada target pasar.
Kedua, konten entertaiment. Memberikan hiburan kepada target pasar.

Contoh konten edukasi :
▪ Tips
▪ Tutorial
▪ Review Produk
▪ Quote
▪ Sharing informasi
▪ Studi Kasus
▪ QnA
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Contoh konten hiburan :
▪ Sharing pengalaman
▪ Cerita inspiratif
▪ Kuis
▪ Meme
▪ Lelucon
▪ Teka-teki
▪ Aktivitas sehari-hari
▪ Bahas sesuatu yang Viral

Walaupun jenisnya bermacam-macam, inti dari konten tetap menyesuaikan
dengan target pasar.
Karena itu, saat akan membuat konten, pikirkanlah :
Hal-hal yang disukai target pasar Anda
Masalah yang sedang dialami target pasar Anda
Keinginan dari target pasar Anda
Impian dari target pasar Anda. Mereka mau jadi apa?
Informasi yang menarik untuk target pasar Anda
Nah kalau sosmed diisi dengan hal-hal tersebut, maka itu akan menarik
orang-orang tertarget untuk datang ke bisnis Anda.
Contohnya misal.
Market : Ibu Rumah tangga
Produk yang dijual : Mainan anak
Isi sosmednya seputar :
Tips parenting
Cara mengatur keuangan rumah tangga
Kisah-kisah inspiratif untuk diceritakan ke anak
Resep masakan murah dan praktis
Dekorasi rumah
Kebayang ya?
Karena itu pikirkanlah hal-hal yang bisa menarik target pasar.
Spesial untuk attract traffic ini, itu harus dilakukan setiap hari ya.
Jadi kalau untuk urusan postingan, makan postingannya setiap hari.
Makin sering, makin bagus.
Kenapa begitu?
Karena traffic seperti makanan untuk bisnis online.
Kalau manusia, butuh makan secara rutin supaya punya tenaga.
Nah sama, bisnis online juga butuh penambahan traffic secara rutin supaya
penjualannya lancar.
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Anda bisa buktikan sendiri,
Bisnis yang stop menambah traffic, atau penambahan trafficnya tidak
signifikan, pasti penjualannya akan bermasalah.
Jadi tiada hari tanpa stop nambah traffic.

Dan ngomong-ngomong tentang traffic, selain posting konten rutin, ada
alternatif nambah traffic lain. Yaitu
▪ SEO
▪ Ads
▪ Endorse, atau Bangun Tim penjualan
Jadi kalau Anda gak mau rutin upload konten untuk mendatangkan calon
pembeli, maka silahkan pelajari 4 cara mendatangkan traffic lainnya.

2

