
CARA 
PRAKTIS
& TAKTIS

Meningkatkan Penjualan Secara Digital



TOPIK
Hari ini

Poin utama:

• Mempelajari BRAND anda

• Strategi membuat Konten

• Menyusun rencana POST 

pada Social Media

• Cara menganalisa calon 

Pembeli anda, sifatnya 

(behavior) dan bagaimana 

produk anda agar terjual pada 

calon Pembeli Anda

• Ulangi kembali 



Sebelum Anda menjual, pelajari kelebihan 

produk/Jasa Anda daripada penjual lainnya. Sebagai 

contoh Barang Anda memiliki Harga Murah, Produk 

Lebih berkualitas, Produk lebih Original, Produk lebih 

alami, Produk lebih banyak atau Jasa Anda tawarkan 

merupakan hasil pengalaman Anda memberikan 

pelayanan selama bertahun-tahun, dan sebagainya.

TASK : 

Tuliskan minimal 3 Kelebihan Produk/Jasa Anda!

Pelajari 
BRAND anda 

Pelajari apa KELEBIHAN dari 

Produk & Jasa Anda 

1.



strategi
MEMBUAT 
KONTEN

Intip konten 

kompetitor Anda

Cari perbedaan dengan 

Produk/Jasa Anda. Buat 

konten yang sama atau 

berbeda 100% tapi 

tujuannya sama !

Mulailah dengan garis besar 

sebagai contoh mulai dari Profil 

Perusahaan Anda, Jasa yang Anda 

berikan, kemudian baru 

ketingkatkan lebih luas seperti 

kebutuhan dari calon pembeli 

produk Anda, bagaimana mereka 

hidup, apa lifestyle mereka, apa 

mereka yang suka dan bagaimana 

cara mereka mendapatkannya. 

Atau situasi lebih global seperti, 

keadaan alam di dunia, tingkat 

teknologi dunia atau ekonomi yang 

berkaitan dengan produk yang 

Anda jual.

2.



Cek pake IG insight 

boleh, pake Google 

Analytics boleh, Pakai 

Hubspot boleh. Yg 

penting bisa 

gunakannya.

Setelah 

SEBULAN

coba CEK INSIGHT

Jika likes-nya sedikit, 

viewers-nya sedikit, 

comment-nya sedikit. 

Saatnya buka lembaran 

baru nyontek dari 

kompetitor Anda, 

pelajari dan buat lebih 

kreatif !

OUT OF 

THE BOX

Kadang pikiran kita 

mentok dengan 

rutinitas, coba keluar 

sebentar, main game 

atau nonton film. 

Jangan-jangan ada ide 

baru untuk konten kita.

Jangan cuma Foto, 

bikin VIDEO. Cari 

ide di PINTEREST

Seperti itu pepatah tua

mengatakan. Tidak 

perlu serba lengkap, 

lakukan segera apa 

yang bisa dilakukan !

Lakukan berulang 

maka lama menjadi

uang

Rencana NgePost di 
SOCIAL MEDIA

Namanya juga 

coba-coba, 

cobain aja dulu 

semuanya tidak 

perlu malu-

malu.

PERTAMAX upload, 

gunakan HASTAG 

yang banyak. 

Contoh jadwal online

3.



Cek dari mana 

mereka masuk ke 

website Anda

Periksa konten apa yang 

paling disuka oleh Calon 

Pembeli. Fokus konten 

itu kepada Penjualan

Cek Behavior yang 

berkunjung di web 

Anda

Pelajari 
Calon
Pembeli

4.



Sukses tidak terjadi dalam 1 

malam coba lagi , uji, ulangi 

hingga berhasil.

Ulangi
Kembali

5.

COBA 
LAGI

COBA 
LAGI

COBA 
LAGI

COBA 
LAGI



RIBET ?
kami 

bantu 
ya !



kami
ada 2 
Paket

• POST Timeline pake

Standart Template 

schedule. 

• Total 30 hari atau

1 bulan

• Untuk Instagram dan 

Facebook hanya di 

Feed. 

silahkan dipilih sesuai 

budget dan 

keingginan Anda !



kami
ada 2 
Paket

• POST Timeline pake

Kreatif Ide.  Sangat

Customize.

• Total 30 hari atau

1 bulan

• Untuk Instagram dan 

Facebook di Feed dan 

Story

silahkan dipilih sesuai 

budget dan 

keingginan Anda !



KENAPA
KAMI ?buka 

halaman
selanjutnya



KARENA KAMI...

mulai dari RETAIL MAKANAN seperti BELLFOOD, 

jualan Ban Mobil seperti DUNLOP sampai jualan

perhiasan

KAMI berpengalaman sejak 2015

Secara tampilan, kualitas dan hasil kami jaga 

sehingga memberikan efek profesional pada setiap

klien kami

HARGA kaki lima, HASIL luar biasa

Kami berikan LAPORAN setiap awal bulan atau akhir 

bulan, sebagai salah satu analisa bagaimana klien kami 

meningkat performa penjualannya.

Hasil yang terukur

mulai dari RETAIL MAKANAN seperti BELLFOOD, 

jualan Ban Mobil seperti DUNLOP sampai jualan

perhiasan



BelMartID

BelMartID



dunloptyresid

dunloptyreindonesia



theMozia



SEO - Dewanstudio.com



"Pemasaran
TERBAIK

tidak terasa
seperti

pemasaran."

0816.1152.152 - DENNI IRAWAN

dewanstudio@gmail.com

Ambil hp anda
Yuk kita ngobrol !


