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Materi #14: S.E.L.L. 

Setelah melalui dua tahap awal yaitu menjalin hubungan dan menggali 

kebutuhan, tahap selanjutnya adalah menyajikan solusi atau 

mempresentasikan produk. Tahap ini akan menjadi mudah jika Anda sudah 

berinvestasi di tahap sebelumnya dengan baik.  

Pada tahap menyajikan solusi ini tugas Anda adalah menghubungkan antara 

kebutuhan prospek dengan produk yang Anda miliki. Anda harus bisa 

menggambarkan bagaimana produk Anda dapat menjadi solusi bagi mereka. 

Atau bagaimana menjelaskan bahwa produk Anda ini merupakan solusi yang 

terbaik atas masalah mereka. 

Ada dua pertanyaan krusial  yang harus Anda jawab dalam tahap ini, yaitu: 

1. Mengapa produk Anda bisa menjadi solusi terbaik bagi mereka. 

2. Apa yang membedakan produk Anda dengan produk-produk sejenisnya. 

Untuk menjawab dua pertanyaan krusial itu Anda bisa mengikuti langkah-

langkah berikut ini. Urutan langkah ini kita sebut S.E.L.L. 

1. Show The Feature 
Tunjukkan fitur atau spesifikasi dari produk Anda.  

Misal: produk headset dengan prospek seorang trainer. 

"Headset ini memiliki fitur noise cancelling" 

Jadi Anda menjelaskan spesifikasi atau fitur penting apa yang dimiliki oleh 

produk Anda yang dibutuhkan atau bisa menjadi solusi bagi prospek. 

2. Explain The Advantage 
Jelaskan keuntungan dari fitur produk Anda itu. 

Contohnya masih melanjutkan jenis produk headset diatasi.  

"Dengan demikian mic di headset ini dapat meredam suara berisik di sekitar 

Anda ketika Anda sedang melakukan perekaman materi." 

3. Lead To Benefit 
Ceritakan bagaimana keuntungan ini berguna bagi mereka. 
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"Artinya Anda dapat merekam audio pembelajaran yang jernih dengan headset 

ini" 

Nah gabungkan tiga hal ini dalam mempresentasikan produk Anda. Hubungkan 

produk Anda ini dengan kebutuhan mereka. 

4. Let's Them Talk 
Biarkan mereka berbicara. Pada tahap ini Anda memberi peluang kepada 

prospek untuk mengungkapkan pendapat mereka terhadap apa yang sudah 

Anda sampaikan mengenai produk Anda ini.  

Misal:  

"Bagaimana menurut Anda?" 

Nah, itu lah 4 urutan dalam menyajikan solusi produk Anda kepada prospek.  
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