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Lanjut ke tahap berikutnya dari Lifecyle Marketing. Yaitu Capture List.
Setelah calon pembeli datang, maka yang harus dilakukan selanjutnya
adalah mendapatkan kontak mereka. Kenapa?

Alasan Pertama : Agar bisa Terus Komunikasi
Calon pembeli yang sudah datang, belum tentu akan datang lagi dilain
waktu. Jadi, supaya bisa terus komunikasi dengan mereka, maka kita harus
mendapatkan kontaknya.
Ya, tujuan mendapatkan kontak adalah supaya bisa terus berkomunikasi
dengan target pasar.

Alasan Kedua : Menghindari Algoritma Sosmed
Di sosial media, ada sistem yang menyaring postingan.
Misal di Facebook, saat posting status, belum tentu statusnya muncul di
semua teman kita.
Atau di Instagram, saat posting, belum tentu semua follower akan melihat
postingan tersebut.
Karena ada algoritma, maka komunikasi jadi terbatas.
Karena itulah, kita perlu mendapatkan kontak target pasar supaya
komunikasinya lebih bebas.

Alasan Ketiga: Supaya Bisa Kirim Pesan Langsung
Yang terakhir, kalau kita punya kontak calon pembeli, maka kita bisa
memberikan informasi langsung kepada mereka.
Mau edukasi, tinggal kirim pesan.
Mau promosi, tinggal kirim pesan.
Mau follow up, tinggal kirim pesan.
Dengan kirim pesan langsung, kita bahkan bisa mendistraksi aktivitas target
pasar, lalu membuat mereka menyimak informasi dari kita.
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Intinya, mendatangkan calon pembeli belum cukup.
Kalau hanya mendatangkan calon pembeli saja, maka jualannya pasti
kurang maksimal.
Faktanya, banyak bisnis online yang sulit dapat pembeli karena tidak punya
kontak target pasar.
Kebanyakan hanya mengandalkan postingan disosmed. Padahal, jangkauan
sosmed sangat terbatas.
Jadi kesimpulannya, bisnis perlu kontak calon pembeli.

Dalam bisnis online, kumpulan kontak calon pembeli ini disebut dengan list
atau database.
List sangat penting, jika tidak ada list, maka tidak ada bisnis.
Anda bisa cek sendiri, kebanyakan bisnis online yang umurnya panjang,
karena mereka punya list.
Mereka punya kontak target pasar yang bisa dihubungi berkali-kali,
sehingga mereka juga bisa promosi berkali-kali ke kontak tersebut.
Jadi begitu ya rahasianya.
Kalau ingin bisnisnya berumur panjang, maka milikilah list.
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List ini bentuknya bermacam-macam.
Antara lain :
Nomor Telpon
Kontak WA
Alamat email
Nah kalau bisnis Anda bagaimana?
Sudah punya list berapa banyak?
Biasanya, pertumbuhan bisnis berbanding lurus dengan penambahan list.
Semakin banyak listnya, maka akan semakin besar bisnisnya.

Yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana cara mengumpulkan list?
Bagaimana cara mendapatkan kontak calon pembeli?
Untuk bisa memiliki list, Anda butuh yang namanya Lead Magnet.
Lead Magnet ini fungsinya seperti alat tukar ke calon pembeli.
Kita memberikan lead magnet, lalu mereka gantian akan memberikan
kontaknya.
Nah lead Magnet ini ada 2 tipe.
Pertama Lead Magnet Gratisan.
Kedua Lead Magnet Penawaran.

3

Lead Magnet gratisan, seperti namanya
Kita berikan kepada target pasar secara gratis.
Biasanya lead magnet ini berbentuk konten edukasi.
Formatnya macam-macam, seperti :
Kursus online gratis
Video gratis
Ebook gratis
Audio gratis
Kulwa
Tutorial
Webinar
Atau bisa juga tips rutin
Selain lead magnet gratisan, kita juga bisa gunakan lead magnet
penawaran.
Ada beberapa contoh penawaran yang bisa kita gunakan agar target pasar
mau memberikan kontaknya. Antara lain :
Voucher potongan harga.
Produk priceless. Produk yang harganya murah atau produk yang margin
profitnya kecil.
Sampel produk. Contoh produk atau tester produk, ini bisa dijadikan
sebagai lead magnet juga.
Nah semua lead magnet barusan, bisa Anda tawarkan ke target pasar agar
mereka mau memberikan kontaknya.
Pesan kami, saat membuat lead magnet, jangan buat sembarangan ya.
Kenapa?
Karena yang dibutuhkan adalah list atau database tertarget.
List tertarget artinya adalah kontak dari target pasar. Bukan list
sembarangan.
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Kalau listnya asal-asalan alias gak tertarget, maka pasti akan sulit mengubah
mereka jadi pembeli nantinya.
Itulah kenapa kita tidak bisa jualan ke sembarangan orang.
Contohnya misal jualan di WA, tapi ternyata kontak WA-nya gak tertarget.
Nah yang begitu, pasti jualannya sepi walaupun kontaknya banyak, hehe.

Karena itu, kumpulkanlah list yang benar-benar tertarget.
Caranya seperti apa?
Caranya dengan membuat lead magnet berdasarkan marketnya.
Bukan berdasarkan produk yang akan dijual.
Contohnya misal :
Market : Mahasiswa
Produk yang dijual : Keripik pisang
Alternatif lead magnet antara lain :
Give Away Snack
Give Away Paket Internet
Ebook tentang persiapan dunia kerja setelah lulus kuliah
Voucher diskon untuk yang beli snack via WA
Tips buat CV
Dan hal-hal lain yang menarik untuk mahasiswa.
Contoh kedua
Market : Karyawan kantor
Produk yang dijual : Kemeja Formal
Alternatif Lead Magnet antara lain :
Tips rutin mengelola finansial
Ebook cara nabung untuk karyawan
Webinar soft skill
Voucher diskon 20% berlaku sampai 7 hari
Dan hal-hal lain yang menarik untuk karyawan.
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Sekilas beberapa lead magnet mungkin tampak tidak nyambung dengan
produk utama yang dijual. Tapi memang seperti itu.
Tugas utama lead magnet adalah sebagai umpan untuk memancing target
pasar memberikan kontaknya.
Jadi penawarannya gak selalu harus berhubungan dengan produk, tapi
wajib berhubungan dengan target pasar.
Kesimpulannya, selama bisa menarik target pasar untuk datang, maka
tujuan lead magnetnya terpenuhi.

Nah jadi itu tips mendapatkan list tertarget ya.
Yaitu buat lead magnet yang sesuai dengan target pasarnya.
Kalau bisa berhubungan dengan produk lebih baik.
Tapi kalau tidak bisa, maka tawarkan saja sesuatu yang dibutuhkan target
pasar.
Masih ada beberapa lagi tips tentang lead magnet, kami share di materi
berikutnya ya.
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