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Siklus Marketing 
Universal

Dimana Anda
Stuck?



Filling The Pipeline

Apa? 

Segala aktivitas yang bertujuan untuk menambah
daftar nama calon klien Anda.

Mengapa? 

Daftar nama baru ibarat aliran darah pada tubuh
Anda. Jika Anda tidak memiliki darah yang cukup, 
tubuh Anda akan lemas. 



Filling The Pipeline

Kapan? 

Ketika Anda tidak memiliki daftar nama yang 
memadai untuk Anda hubungi.

Bagaimana? 

Gunakan semua strategi: kontak langsung & follow 
up, networking & referral, public speaking, menulis
& publisitas, acara promosi, iklan.



Bahan Baku Apa yang Perlu
Dipersiapkan?

• Deskripsi layanan

• Definisi ceruk
pasar

• Perkenalan 10 
detik

• Kartu nama

• Kepercayaan diri

• Website

• Profil/halaman
sosmed



Deskripsi Layanan

• Apa layanan yang Anda sediakan.

• Apa manfaatnya bagi klien Anda.

• Berapa biaya yang perlu mereka siapkan.



Contoh:

Saya menyediakan jasa konsultasi perencanaan
keuangan keluarga. Termasuk perencanaan
pemasukan, pengeluaran, pajak, investasi dan
warisan. Saya memberikan nasihat profesional
tentang bagaimana menghemat pengeluaran dan
memilih instrument investasi yang tepat.

Dengan menggunakan jasa saya, Anda akan mampu
mengatur keuangan keluarga dengan lebih baik, 
memastikan anak-anak memiliki dana pendidikan
yang memadai di masa depan, serta terhindar dari
risiko-risiko pilihan yang berpotensi mengakibatkan
kerugian finansial.

Tarif konsultasi saya dihitung per jam, Rp.500.000 
per jamnya.



Definisi Ceruk Pasar

Mendefinisikan secara spesifik:

• Siapa target klien ideal Anda.

• Tujuan apa yang Anda bantu capai.

• Masalah apa yang Anda selesaikan.



Pertanyaan Ceruk Pasar

• Siapa yang paling memerlukan layanan Anda?

• Siapa yang mampu membayar layanan Anda?

• Siapa yang cenderung memesan ulang layanan Anda?

• Tujuan dan masalah siapa yang Anda pedulikan?

• Tipe klien seperti apa yang membuat pekerjaan Anda
lebih memuaskan dan bermakna?

• Orang-orang seperti apa yang Anda suka meluangkan
waktu dengannya?

• Dimana reputasi Anda sudah dikenal?

• Siapa klien termudah yang dapat Anda raih?



Perkenalan 10 Detik

Ringkasan tentang bisnis Anda yang bisa Anda
ucapkan saat memperkenalkan diri secara singkat.

Nama + Apa yang Anda lakukan + Nama profesi



Contoh

“Hi, nama saya Aji, saya membantu para trainer dan
profesional seperti Anda untuk mendapatkan lebih
banyak klien. Saya seorang Marketing Consultant”

“Hi, nama saya Akbar, saya menyediakan layanan
perencanaan keluarga untuk para keluarga muda. 
Saya seorang Financial Planner.” 



TUGAS

• Deskripsi layanan

• Definisi ceruk
pasar

• Perkenalan 10 
detik

• Kartu nama

• Kepercayaan diri

• Website

• Profil/halaman
sosmed



Siklus Marketing 
Universal

Dimana Anda
Stuck?



Following Up

Apa? 

Segala aktivitas yang bertujuan untuk menjaga
hubungan dengan calon/existing klien.

Mengapa? 

Orang hanya akan berbisnis dengan orang yang 
mereka kenal, suka, dan percaya. Following Up 
adalah cara untuk menuju ke sana.



Following Up

Kapan? 

Ketika Anda punya daftar nama calon klien namun
Anda tidak pernah menghubungi mereka.

Bagaimana? 

Gunakan strategi kontak langsung & follow up.



Bahan Baku Apa yang Perlu
Dipersiapkan?

• Contact Management System

• Perkenalan 30 Detik

• Brosur

• Marketing Kit



Contact Management System

Alat untuk menyimpan database/daftar nama calon
klien Anda.

• Tradisional: binder daftar nama.

• Elektronik: Google Contact, Hubspot, Salesforce

• Nama, perusahaan, telepon, email

• Dokumentasi interaksi



Perkenalan 30 Detik

Versi extended dari perkenalan 10 detik.

Tambahan:
Detail fitur layanan Anda dan benefitnya bagi klien.



Brosur

• Desain cover yang menarik

• Tagline & USP

• Deskripsi layanan

• Detail klien ideal

• Manfaat dan hasil akhir yang didapatkan klien

• Biografi Anda/perusahaan Anda

• Portofolio klien, testimoni, endorsement

• Foto/ilustrasi aktivitas Anda

• Alamat, telepon, email, website, sosmed



Marketing Kit

• Isi sama dengan brosur, ditambah dengan:

• Infografis; data dan fakta. 

• Artikel yang ditulis oleh Anda, atau tentang Anda.

• Surat testimoni dari klien.

• Studi kasus dari proyek yang sukses.

• Contoh nyata dari hasil kerja Anda.



Resep:

• Calling & Mailing

• Follow Up dengan pertemuan/meeting

• Follow Up dengan surat

• Follow Up dengan e-mail

• Follow Up dengan sosmed & komunitas online

• Kuatkan koneksi personal



TUGAS

• Contact Management System

• Perkenalan 30 Detik

• Brosur

• Marketing Kit



Siklus Marketing 
Universal

Dimana Anda
Stuck?



Sales Conversation

Apa? 

Aktivitas untuk menggali apa yang calon klien
butuhkan dan menjelaskan apa yang dapat Anda
lakukan.

Mengapa? 

Meski orang tahu, suka dan percaya pada kita
kadang kala mereka tidak tahu bahwa kita dapat
membantu mereka.



Sales Conversation

Kapan? 

Ketika Anda teratur menghubungi daftar nama
Anda namun tidak memiliki kesempatan untuk
menjual sesuatu.

Bagaimana? 

Gunakan dua strategi utama:

• Kontak langsung & follow up.

• Networking & referal



Resep

• Melempar umpan.

• Mengkualifikasi prospek Anda.

• Membuat website Anda sebagai alat penjualan
yang lebih baik.



Bahan Baku Apa yang Perlu
Dipersiapkan?

• Visibilitas profesional.

• Riset kompetitif.

• Riset target pasar.

• Positioning di ceruk pasar.

• Paket layanan yang lebih baik.

• Layanan yang lebih sempit dan fokus.



TUGAS

• Simak tiga resep yang dibahas sebelum ini. 
Mana yang akan Anda gunakan?

• Simak kembali bahan baku untuk sukses di 
tahap Having Sales Conversation ini, apa yang 
perlu Anda siapkan?



Siklus Marketing 
Universal

Dimana Anda
Stuck?



Closing The Sale

Apa? 

Aktivitas untuk membuat prospek benar-benar
berbisnis dengan Anda, mengubah prospek menjadi
klien Anda.

Mengapa? 

Profit yang dihasilkan oleh bisnis kita tergantung
dari berapa banyak closing yang terjadi.



Closing The Sale

Kapan? 

Ketika Anda sudah melakukan percakapan
penjualan namun tak kunjung terjadi transaksi.

Bagaimana? 

Gunakan kontak langsung & follow up sebagai
strategi utama.



Bahan Baku Apa yang Perlu
Dipersiapkan?

• Kredibilitas
profesional.

• Testimoni atau
referensi.

• Better Qualified 
Prospect

• Relasi yang lebih
kuat

• Skrip Presentasi

• Skill Presentasi

• Portofolio

• Paket Contoh

• Skrip penjualan (closing 
& handling objection)

• Skill Penjualan



Kredibilitas Profesional

• Pengalaman Kerja

• Pendidikan Formal

• Sertifikasi

• Pengalaman sebagai Pembicara

• Publikasi

• Afiliasi profesional



Resep

• Pilih dengan siapa Anda melakukan percakapan
penjualan
• Better Qualified Prospect

• Relasi yang lebih kuat

• Gunakan alur yang tepat saat percakapan penjualan
• Bangun kedekatan

• Gali kebutuhan

• Jelaskan bagaimana Anda dapat memenuhi kebutuhan
mereka

• Jawab pertanyaan mereka

• Ajukan bisnis & langkah berikutnya



Resep

• Tambahkan “benda nyata” dalam percakapan
penjualan Anda
• Presentasi visual

• Portofolio

• Paket Contoh

• Ciptakan Penjualan
• Skrip penjualan (closing & handling objection)

• Follow Up



TUGAS

• Kredibilitas
profesional.

• Testimoni atau
referensi.

• Better Qualified 
Prospect.

• Relasi yang lebih
kuat.

• Skrip Presentasi.

• Skill Presentasi.

• Portofolio.

• Paket Contoh.

• Skrip penjualan
(closing & handling 
objection).

• Skill Penjualan.


