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Di materi ini kami akan memberikan tips tambahan tentang lead magnet
supaya Anda bisa mendapatkan banyak kontak calon pembeli.
Sedikit berbagi cerita, atas ijin Allah kami pernah mendapatkan 1.000
kontak WA tertarget dalam sehari tanpa ngiklan serupiah pun.
Nah menurut kami, supaya Lead Magnet bisa mendatangkan banyak kontak
calon pembeli, maka ini yang perlu dilakukan

Tips Pertama : Buat Lead Magnet yang Menyelesaikan
Masalah Spesifik
Jadi kata kuncinya adalah masalah spesifik.
Nah dari seluruh masalah yang sedang dirasakan target pasar Anda, maka
cobalah selesaikan 1 masalahnya lewat lead magnet.
Kalau lead magnetnya berisi solusi untuk masalah yang spesifik, maka itu
akan memancing target market yang spesifik juga.
Contohnya :
Market : Pebisnis online yang jualan di Facebook
Lead Magnet Spesifik : Ebook berisi tips nulis status di Facebook.
Nulis status Facebook adalah masalah yang spesifik. Jadi kalau ingin
mendapatkan list tertarget, maka pancinglah dengan lead magnet yang
spesifik juga.
Dengan membahas sesuatu yang spesifik, maka kita bisa membawa target
pasar dari kondisinya saat ini, ke kondisi yang diinginkannya. Karena itu,
lead magnet yang menyelesaikan masalah spesifik cenderung lebih menarik
untuk target pasar.
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Tips kedua : Lead Magnet berisi "Aha Moment" atau "Eureka
Effect"
Atau mudahnya, lead magnet berisi sesuatu yang bisa digunakan setelah
didapatkan.
Contohnya, kalau bagi-bagi voucher, maka batas waktu vouchernya jangan
terlalu lama.
Atau kalau lead magnetnya berisi tips edukasi, maka materinya harus bisa
dipraktikan minimal 5 menit setelah lead magnet didapatkan.
Kami pernah bagikan contekan iklan yang bisa langsung dicopy paste.
Jadi lead magnetnya bisa langsung dipakai kurang dari 5 menit.
Nah dari situ, ada lebih dari 20ribu kontak tertarget yang didapat.

Jadi kalau menawarkan lead magnet, pastikan didalam lead magnet ada aha
moment-nya ya, alias manfaat yang bisa langsung dirasakan target pasar.

Tips ketiga : Variatif
Intinya, buatlah jenis-jenis lead magnet yang variatif. Contohnya misal buat
ebook, buat webinar, buat template, dan jenis-jenis lainnya.
Atau kalau jenisnya gak bisa bervariasi, minimal judulnya yang variatif.
Kenapa?
Anggap aja list itu mirip seperti mall.
Dengan membuat lead magnet yang variatif, maka secara gak langsung kita
membuat banyak pintu masuk menuju list kita.
Jadi makin banyak pintunya, maka artinya makin banyak list yang
didapatkan.
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Tips keempat : Sebarnya Sering-sering
Kalau mau rutin dapat listnya, maka harus rutin nawarin lead magnetnya.
Untuk tips yang ini, Anda akan sangat terbantu kalau punya banyak media
untuk attract traffic.
Misal hari senin sebar di Facebook.
Hari Selasa sebar di Instagram.
Hari Rabu sebar lewat ads
Dan sejenisnya.

Tips kelima : Tes dan Ukur
Saat proses menawarkan lead magnet ke target pasar, maka sering-sering
lakukan evaluasi sampai dapat pola yang paling pas untuk bisnis Anda.
Ulangi pola yang berhasil.
Dan segera ganti pola yang tidak membawa hasil.

Tips Terakhir : Ngotot dengan target
Sejujurnya, banyak orang sudah tau bahwa mengumpulkan list itu penting.
Sayangnya, gak semua orang punya target list yang ingin dikumpulkan.
Kalaupun punya, sayangnya mereka gak ngotot dengan targetnya.
Harusnya, miliki target dan ngotot dengan target tersebut.
Misal mau mencapai 1.000 list pertama. Maka kejar itu sampai dapat.
Jangan buru-buru berhenti atau putus asa sebelum target tercapai.
Kalau gak punya target jumlah list yang ingin kita miliki, maka akan gampang
menyerah saat proses mengumpulkan list.
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Jadi begitulah, tips yang bisa kami berikan tentang lead magnet.
Saran penutup dari kami, kalau bisa lead magnet ini buatan Anda sendiri.
Kenapa?
Karena kalau lead magnet buatan sendiri, maka itu akan menaikan trust
atau kepercayaan orang lain kepada Anda.
Kepercayaan ini penting, karena merupakan fondasi penjualan.
No Trust, No Sales.
Kalau gak ada kepercayaan, mustahil ada penjualan.
Nah ngomong-ngomong tentang kepercayaan, dimateri selanjutnya, kami
akan bahas tentang kepercayaan ini ya.
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