
INSTAGRAM BUSINESS ROADMAP PART 2

STEP 4

LAUNCHING

Setelah persiapan fotografi dan mengetahui pola dalam menjalankan isntagram marketing, tahap

selanjutnya yang kita lewati adalah tahap launching,

Berbeda dengan Instagram marketing yang fokus mendatangkan traffic dari luar, artinya di luar

followers kita. Di tahap launching ini, kita akan fokus mendatangkan traffic dari dalam, artinya

traffic yang bersumber dari followers Instagram kita sendiri.

Kenapa harus launching ?

Setidaknya ada tiga (3) alasam yang mendasari, kenapa kita harus launching, alas an tersebut

adalah:

1. Create momentum

Pernah dengar fenomena kue artis? yang sempat viral di Instagram pada tahun

2017-2018. Terlebih lagi beberapa artis bergabung, serta membuat perusahaan yang

bernama Jannah corp, menaungi beberapa brand kue artis sekaligus, dengan anggota artis

yang sudah banyak kita kenal, seperti Irwansyah, Prilly Latuconsina, Vidi Aldiano, Rafi

Ahmad, Nagita Slavina, Zaskia Mecca, Zaskia Sungkar, Laudya Chintya Bella, dan

beberapa artis lainnya.

Kemunculan mereka bukanlah yang pertama kali, melainkan sudah banyak kue

artis yang bermunculan sebelum mereka, seperti jogja Scrummy dan Malang Strudle

yang baru hangat-hangatnya dibicarakan di media social, khususnya di Instagram.

Mengetahui fenomena tersebut, dalam naungan Jannah corp yang dikoordinasi

oleh irwansyah, mempunyai cara yang berbeda dalam berpromosi, yaitu dengan membuat

konten yang melibatkan semua anggotanya, total ada 17 artis dan 13 brand, serta saling

berpromosi silang di Instagram, yang rata-rata masing-masing artis mempunyai followers



20M, sehingga kue artis dalam naungan Jannah corp lebih viral disbanding kue artis

lainnya.

Disini kita bisa memaksimalkan momentum yang baru terjadi, dengan

melaunching produk kita, serta memviralkannya lewat Instagram. Seperti dulu di industry

fashion, hijab sempat viral yang pertama kali:

 Pashmina

 Khimar Antem, dan

 Cadar Yaman

Anizah khimar selalu tidak ingin kalah, dan ikut ambil bagian, semua produk di

atas pernah dibuat oleh Anizah Khimar. Dan betul saja hampir 3 produk di atas , selalu

habis diserbu pelanggan. Saat itu, sekali produksi kita buat sekitar 500 pcs, dan sempat

kami produksi beberapa kali, sa,pai pada saat tren mulai menurun, kami batasi produksi

ke persediaan aman. Adapun tren ke tiga produk tersebut sudah turun, sekarang menjadi

produk pareto yang paling banyak dicari, serta penjualan yang stabil dari bulan ke bulan.

2. Fast Money

Meski agak sulit mendapatkan data berapa penjualan rata-rata penjualan kue artis

tersebut, pada tahun 2017 penulis menemukan data penjualan dari sebuah media suart

kabar online, bahwa dalam satu hari bisa menjual 1000-2000 box.

Dengan strategi launching, kita mengetahui dan menciptakan produk berdasarkan

tren yang terjadi. Maka kita dapat mengumpulkan uang dalam jumlah yang banyak dan

dalam waktu yang singkat.

Meskipun suatu saat tren tersebut akan turun, dan akan mencapai di angka yang

stabil, maka setidaknya uang yang kita dapat sudah cukup membiayai operasional dan

pengembangan perusahaan di masa yang akan dating.

3. Jackpot Income

Posisi penjualan produk kita di saat launching akan berada di posisi yang paling

atas, artinya omzet berada di titik yang paling maksimal, atau biasa kita sebut dengan

jackpot income. Pendapatan yang sangat besar, yang kita peroleh dalam hitungan hari

saja.



Sesuai dengan Namanya, posisi tersebut tidak akan bertahan lama. Ada yang harian,

mingguan, hingga bulanan tergantung kategori produk yang kita tawarkan.

Misalnya kue artis yang kita bahas, lama trennya sekitar 6 bulan viral di

Instagram, sedangkan jilbab pashmina, antem, dan cadar viral hanya dalam waktu 2 bulan,

dan ada sarimbit yang dilaunching saat Ramadhan yang viral hanya dalam waktu 3-7 hari

saja.

Ketika produk yang ditawarkan tidaklah viral lagi, atau sudah tidak banyak

diperbincangkan di social media, maka otomatis penjualan secara bertahap akan menurun,

dan hingga pada titik benar-benar tidak laku.

Maka yang harus kita lakukan adalah:

1. Ketika Tren Naik

a) Buat produk secepatnya, sesuai tren dan kebutuhan pelanggan

b) Lakukan promosi/marketing brutal

c) Lakukan follow up brutal

d) Maksimalkan penjualan

2. Ketika Tren Turun

a) Amati tren lain yang akan naik

b) Siapkan tim riset untuk membuat produk baru

c) Launching produk baru

d) Lakukan re-launching untuk menghabiskan produk lama yang tersisa, atau

e) Siapkan stock cukup, jangan berlebihan untuk memenuhi permintaan yang mulai

stabil.

3. Ketika Tren Mendekati Batas Bawah

a) Produk yang tersisa wajib keluar dari Gudang

b) Adakan penawaran diskon, bonus, bundling, up selling, cross selling dan lain

sebagainya

c) Berikan produk ke mitra (reseller, agen, dan distributor) dengan pembayaran

tempo, untuk memastikan produk bisa keluar.



STEP 5

SALES

Secara garis besar, dari awal hingga akhir penulis telah membahas Funneling

Instagram ini secara rinci satu per satu. Lalu di sini apa saja tugas tim sales atau tim CS?

Maka, jawabannya adalah tim CS mulai bekerja di bagian Purcase, Retention, dan

Advocacy.

 Purcase. Menerima leads dari feed, stories, dan link Instagram ads di aplikasi

whatsapp, line, DM, dan Website. Serta bertanggungjawab untuk terjadinya closing

sesuai dengan target yang telah ditetapkan

 Retention. Memperbanyak pembelian pelanggan

 Advocacy. Menjalankan program untuk menjadikan pelanggan yang puas dengan

produk, pelayanan, dan semua service yang diberikan, agar dengan senang hati rela

membela dan merekomendasikan pada orang lain.

Aplikasi untuk Menerima Pesan

Untuk penjualan di Instagram ada beberapa aplikasi yang dapat kita gunakan

untuk menerima pesanan, sebagai berikut:

1. Whatsapp/Line. Sudah kita bahas di bab sebelumnya.

2. DM. Untuk DM Instagram ada 2 pilihan, yaitu:

a. Langsusng closing via DM Instagram, atau tim CS kita, bisa langsung

membalas pesan, sesuai SOP di DM Instagram hingga terjadinya closing.

Kemudian setelah pelanggan mengisis data pembeliannya, baru kita catat dan

follow up transfer, pengiriman, serta resi kita lakukan via nomor

telepon/Whatsapp

b. Mengarahkan ke kontak Whatsapp atau Line

c. Membuka percakapan, serta memberikan informasi yang dibutuhkan oleh calon

pelanggan. Serta di bagian akhir percakapan, kita berikan kontak whatsapp atau

line kita.



3. Website.

Apabila jumlah orderan kita dalam jumlah yang bnayak, dan sering keteteran kalau

di handle CS secara manual, maka untuk menerima orderan di akun Instagram bisa

langsung.

Menerima Pesanan

Strategi Launching

Apabila kita memakai strategi launching, dimana kita mengumpulkan traffic

sebanyak-banyaknya baik dari internal maupun eksternal. Sehingga akan terjadi order

besar-besaran selama strategi dan iklan berlangsung, sehingga kita harus menyiapkan CS

untuk:

 Siap untuk balas pesan.

Dengan menyiapkan format order pembelian yang sudah dishare oleh pelanggan,

memudahkan untuk langsung mengecek ongkir alamat yang tertera.

 Siap untuk cek ongkir.

Apabila alamat yang ditulis tidak ketemu di website ekspedisi, langsung kita oper

ke CS 2, untuk mem-follow up, kalau alamat yang tertera tidak ada di pencarian

ekspedisi pengiriman.

 Konfirmasi totalan dan kirimkan rekening.

Alamat yang valid dan bisa dicek ongkir, berikan totalan nominal yang harus

ditransfer oleh pelanggan.

 Follow up resi pengiriman.

Agar lebih mudah follow up resi pengiriman kita bisa pakai website atau

spreadsheat google, kemudian menjadikannya akun publik, sehingga pelanggan

dapat mengeceknya sendiri..

 Print invoice di website.

Apabila orderan kita hingga ribuan pcs, maka kita bisa mengarahkan pembelian

lewat website, sehingga pelanggan langsung mengisi datanya sendiri, serta website

akan memberikan totalan otomatis. Sehingga kita tinggal print invoice bagi

pelanggan yang sudah melakukan konfirmasi transfer lewat website.



STEP 6

MENCARI LEADS

Mencari Leads dalam Waktu Singkat

Leads adalah orang yang terindikasi tertarik dengan produk yang kita tawarkan.

Dalam konsep funneling marketing, secara garis besar kita bisa bagi menjadi 4 tingkatan

sebagai berikut:

1. Awareness

Dimana orang sadar mengetahui keberadaan brand kita. Kalau di instagram kita

cari orang seperti ini dengan menggunakan media promosi follow un-follow, paid

promote, endorse, brand ambassador, maupun instagram ads.

2. Interest

Setelah melihat promosi/iklan kita, orang mulai tertarik dan mencari tahu lebih

dalam tentang akun instagram kita, produk yang ditawarkan, bagaimana cara

pembeliannya, dan seterusnya. Di instagram biasanya kita cari orang seperti ini

dengan stories, Live Streaming, DM, link Bio Instagram, dan kontak lainnya.

3. Decision

Orang mulai mengambil keputusan pembelian dan mulai menghubungi CS yang

bisa dihubungi, bertanya, dan mencari tau produk yang kita tawarkan, untuk

memantapkan pilihan orang tersebut. Orang seperti ini biasanya sudah

berkomunikasi langsung dengan CS melalui media Chating seperti DM, Chat

Whatsapp, Chat Line, Facebook Masangger, dan media chating lainnya.

4. Action

Setelah merasa yakin, serta mendapatkan seluruh informasi yang dibutuhkan maka

akhirnya orang tersebut melakukan pembelian dengan transfer sesuai dengan

nominal yang telah ditotalkan oleh CS.

Dari keempat tahap tersebut dimanakah tempat Live Streaming? Seperti yang

penulis tulis, tempat Live Streaming berada di bagian interest, dimana untuk

memfasilitasi calon pelanggan yang tertarik untuk melakuakn pembelian. Dan Live



Streaming adalah media yang tepat untuk mencari leads dalam jumlah yang banyak

dalam waktu yang singkat (24 jam) dan bisa kita jalankan terus-menerus, dengan Live

Streaming setiap saat.

Untuk tahap decison dan acion menjadi tugas CS, untuk memastikan dari total leads yang

masuk terkonversi sebanyak-banyaknya menjadi closing.

Study Case Seminar, Testimoni, Demo Produk

Pernah kita mengikuti seminar bisnis? Dimana kita hanya tertarik biaya

Rp100.000,- Rp150.000,- sudah di hotel berbintang, serta mendapatkan coffe break, buku,

dan alat tulis. Pada saat seminar yang berlangsung selama setengah hari, mentor

menjelaskan teknis, dan beberapa kali berbicara tentang Strong Why, kenapa kita harus

action sekarang, kemudian di akhir sesi diundanglah beberapa orang untuk memberikan

testimoni setelah mengikuti seminar tersebut.

Ketika sudah sangat tertarik dengan materi yang dibahas, ternayyta yang setengah

hari dibahas hanyalah kulitnya, belum masuk hingga ke pembahasan itu. Dan kita

ditawarkan untuk mengikuti kelas selanjutnya, harus membayar sekian juta, dan khususs

hari ini saja, ada potongan harga spesial, dan masih banyak lainnya. Sehingga dari peserta

seminar, karena sudah tertarik, meskipun mahal, mereka rela membayar demi mengikuti

workshop lanjutan.

Apa jadinya jika, belum apa-apa, apalagi kita belum banyak dikenal, langsung

mengadakan workshop dengan harga yang mahal? Kemungkinan hanya sedikit sekali

yang tertarik, kemudian memutuskan untuk ikut.

Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan Live Streaming, jika kita tidak pernah

membangun interaksi dengan calon pelanggan, jangan harap kita dapat berjualan dengan

skala yang besar. Maka fokuslah untuk sharing kemudian selling. Di Live Streaming kita

dapat:

1. Membangun interaksi secara langsung kepada pelanggan

2. Dapat menjawab pertanyaan pelanggan secara langsung

3. Menjadi sarana edukasi produk dan pelayanan kepada pelanggan

4. Membuat pelanggan percaya dan semakin percaya terhadap brand kita, dan produk

yang kita tawarkan.



Seperti saat kita ikut seminar tadi, yang tadinya belum tau apa-apa menjadi teredukasi,

menegtahui dungsi produk, dikuatkan dengan testimoni, maka kemungkinan closing akan

jauh lebih besar bukan? Hal tersebut juga terjadi di Live Streaming. Selain itu instagram

memberikan banyak kemudahan, antar lain:

1. Instagram mempromosikan gratis selama 24 jam

2. Live Streaming langsung terkait dengan DM instagram

Menciptakan Awareness Kepada Pelanggan

 Study case, teaser behind the scene

Ibaratkan suatu film akan tayang, biasanya ada teaser dimana berisi cuplikan

Behind the Scene, atau apa yang terjadi di balik layar. Tentunya tidaklah penuh

menggambarkan isi Behind the Scene dari awal sampai akhir, namun hanya penggalan-

penggalan secara garis besar.

Hasil ini dapat memberikan kisi-kisi bagi penonton, bagaimana proses pembuatan

filmnya, siapa aktornya, dan bagaimana testimoninya. Seingga hal tersebut benar-benar

hadir menyaksikan penayangan film tersebut.

Seperti halnya ketika kita mau launching produk, tidka langsung kita memberikan

gambaran secara keseluruhan, melainkan hanya beberapa informasi saja. Dalam Live

Streaming kita bisa membuat pelanggan penasaran dengan menampilkan stok produk,

proses packing, proses pengiriman, proses fotpgrafi, dan lain sebagai, sehingga dapat

menambah rasa penasaran. Semakin tinggi rasa penasaran, maka semakin tinggi pula

peluang terjadi penjualan.

 Pelanggan tipe auditory dan kinestethik

Kelebihan dari Live Streaming adalah dapat memperlihatkan secara langsung

kepada pelanggan mengenai bentuk produk, cara pemakaian, karakteristik bahan. Diaman

baisanya tipe pelanggan auditory lebih suka dijelaskan secara langsung daripada membaca

sendiri. Serta pelanggan dengan tipe khinestethik dapat melihat produk secara lagsung,

tanpa dipakai oleh model, serta bisa kita perlihatkan ukurannya secara langsung dengan

Live Streaming.



GANTI MINDSET

GANTI TINDAKAN

Kadang kita merasa sudah bekerja keras, sudah berjuang keras, namun hasil yang kita

harapkan belum juga datang. Barangkali:

1. Kita belum mempunyai ilmu yang cukup

2. Kita belum layak menerimanya

3. Bisa jadi harta akan membahayakan kehidupan kkta

Lalu bagaimana Allah memeberikan rezekinya kepada sahabat yang tak terhitung

jumlahnya. Jika kita hitung kekayaanya hari ini belum ada yang mampu mengalahkan

kekayaan mereka. Sekelas pengusaha kelas yang mampu mengalahkan kekayaan mereka.

Sekelas pengusaha kelas dunia sekalipun. Padahal mereka tidak pernah mengejar dunia ini.

Abu Bakar membebaskan Bilal Radhiallah ‘Anhu dari perbudakan sebesar 1 uqiyah emas

jika dirupiahkan kurang lebih Rp115.000,-. umar telah mewasiatkan 1/3 hartanya untuk

kepentingan Islam, jika dirupiahkan senialai 240 Milyar. Ustman ketika perang Tabuk

menyumbangkan 300 ekor unta, jika dirupiahkan senialai 1,7 Milyar. Abdurrahman

menjelang wafatnya bersedekah senilai 170 Milyar.

Ini semua dari sau malan sedekah yang tercatat sejarah, belum lagi sedekah lainnya.

Dengan sedekah yang begitu banyak anehnya harta mereka bukan berkurang, namun malah

justru bertambah. Dan Allah terus mengamanahkan harta yang tidak terhitung nilainya.

Maka sahabat menjadikan sedekah bukan hanya sebagai sampingan, melainkan sebagai

program hidup. Sahabat tidak menunggu ada orang datang yang meminta-minta, namun

sengaja mendatangi orang yang membutuhkan. Bahkan mereka pentang untuk makan atau

mengisi perut mereka, sebekum hari ini bertemu dengan orang yang mereka perlu berikan

sedekah tersebut kepadanya.

Barangkali kita belum pantas untuk menerimanya. Marilah kita pentaskan diri untuk

mendapatkan apa yang kita cita-citakan dengan:



1. Banyak-banyak istighfar

2. Bertaubat di jalan Allah

3. Bertaqwa kepada Allah

4. Perbanyak sedekah

5. Istiqimahkan sholat dhuha

6. Memberi makan kepada fakir miskin

7. Istiqomahkan sholat 5 waktu di masjid (bagi laki-laki)

8. Istiqomahkan puasa sunnah

9. Rajin menjalin silaturahmi

10. Menjalankan hati dan umrah

11. Berbakti dengan orang tua

12. Berbuat baik kepada orang-orang yang lemah

13. Memberikan nafkah kepada orang yang menuntut ilmu

14. Bertawakal

15. Dan amal lainnya

Insyaallah kali kita sennatiasa mengingat Allah di kala senang maka Allah akan

mengingat kita di kala senang dan sempit. Kalau mendatangi Allah dengan berjalan, Allah

akan menyambut kita dengan berlari.

Maka mendekatlah dengan Allah, InsyaAllah Dia akan mencukupkan kebutuhan kita,

memudahkan hajat kita, dan menyelamatkan diri kita di dunia dan di akhirat.


