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Materi #5: Pondasi Hypnoselling 

Selamat datang kembali di materi hypnoselling, masih bersama dengan saya 

Darmawan Aji. 

Kemarin kita sudah mempelajari 4 prinsip penting di dalam hypnoselling.  

• Penjual yang hebat memiliki mindset dan strategi yang tepat. 

• Menjual adalah membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka 

ingnkan 

• Inti dari hypnosis adalah komunikasi yang menembus filter kritis dari 

pikiran 

• Penjualan adalah sebuah proses yang berkelanjutan 

Kita sudah mempelajari hal ini, di materi terakhir kemarin kita sudah 

mempelajari bahwa penjualan adalah proses yang berkelanjutan. Kita sudah 

mempelajari bahawa proses penjualan di mulai dari membangun hubungan , 

kemudian menggali kebutuhan, kemudian menyajikan solusi, mendapatkan 

komitmen, lalu kembali lagi ke siklusnya membangun hubungan.  

Pertanyaan berikutnya adalah berapa persen waktu yang kita gunakan untuk 

membangun hubungan, menggali kebutuhan, menyajikan solusi, dan 

mendapatkan komitmen? Kita akan melihat dari sudut pandang penjualan 

tradisional terlebih  dahulu.  
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Pada penjualan tradisional atau Traditional Selling, porsi untuk membangun 

hubungan sangatlah kecil. Kita bisa perkirakan mungkin hanya sekitar 10%. 

Porsi menggali kebutuhan pun kecil hanya 20%. Porsi untuk menyajikan solusi 

itu cukup besar 30%. Dan yang menarik ketika kita melihat proses penjualan 

tradisional sebagian besar orang, sebagian besar penjual menghabiskan lebih 

banyak waktunya untuk mendapatkan komitmen, untuk closing , untuk 

mengejar-ngejar calon customer. Tentu saja hal ini menjadi tidak efektif, karena 

apa? customer menjadi takut, ketika bertemu dengan penjual yang di tanyakan 

adalah kapan closing, kapan closing dan sebagainya.  

 

Berbeda ketika kita menggunakan metode Relationship Selling. Pada 

relationship selling kita lebih banyak membangun hubungan di bandingkan 

proses mendapatkan komitmen atau closing. Kita lebih banyak bertanya 

daripada berbicara. Proses membangun hubungan merupakan porsi terbesar, 

mungkin sekitar 40% dari proses penjualan di relationship selling, diikuti 

dengan menggali kebutuhan, menyajikan solusi, dan porsi paling sedikit adalah 

mendapatkan komitmen. Pendekatan relationship selling inilah yang menjadi 

dasar dari metode hypnoselling.  

Mungkin ada yang bertanya, kenapa proses membangun hubungan itu 

memerlukan porsi yang lebih besar. Mengapa bentuknya piramid terbalik 

seperti tadi? Setidaknya karena satu alasan : 

Orang pada dasarnya suka membeli (baca: belanja) namun mereka tidak suka 

“dijuali”.  
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Ketika kita menggunakan pendekatan tradisional prospek itu akan merasa 

sangat dijuali oleh kita. Ketika kita balik prosesnya kita balik piramidanya apa 

dampaknya? Mereka menjadi semakin kenal, suka dan percaya dengan kita. 

Akhirnya mereka mau membeli secara sukarela. 

Tujuan penjualan kita dalah membantu orang lain mendapatkan apa yang 

mereka inginkan. Sehingga kita mulai dengan membangun hubungan terlebih 

dahulu, menggali kebutuhannya, baru menyajikan solusi yang paling pas, paling 

tepat bagi customer kita.  

Nah apa perbedaannya hypnoselling dengan relationship selling? Secara proses 

sama hanya bedanya di hypnoselling prsoses membangun hubungan, menggali 

kebutuhan, menyajikan solusinuya, dan mendapatkan komitmennya kita 

kombinasikan dengan metode-metode lain. Ada dua metode tambahan, yaitu 

Neuro-Linguistic Programming (NLP) dan Hypnosis itu sendiri. Gabungan dari 

tiga hal inilah: Relationship Selling, NLP dan Hypnosis yang menghasilkan 

metode yang saya sebut dengan Hypnoselling.  

Kemudian beberapa orang bertanya-taanya apakah metode hypnoselling ini 

lebih cocok untuk penjualan offline atau online? Kalau kita lihat dari dasar 

ilmunya asal metode hypnoselling adalah untuk penjualan offline. Namun di 

kelas ini kita akan bahas pula penerapannya dalam penjualan online. Mudah-

mudahan bisa dipahami konsep dasar dari hypnoselling ini. Setelah ini di materi 

berikutnya kita akan membahas lebih detail lagi tentang bagaimana caranya 

kita membangun hubungan. Sampai jumpa di materi berikutnya. 
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