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5 Kesalahan Online 

Shop Ketika Bermain

di 

Membedah kesalahan untuk menjadi lebih baik ^^

Heri “om bear” Bertus



Membuat akun

Semakin

Menghasilkan
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Konten Postingan Instagram yang monoton

Efek Kepengen

Mencantumkan harga

Takut Kehilangan Leads

Punya Follower Banyak Adalah Segalanya
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Saya Membuat Ebook ini hanya ingin memberikan

beberapa pengalaman saya ketika memberikan pelajaran

kepada peserta saya dimana banyak sekali kesalahan fatal

dibuat hanya karena “mitos” yang salah.

Selain itu ebook ini merupakan efek samping dari saya

mempraktekkan makebook sebuah alat bantu membuat

ebook dengan cara yang mudah, kamu bisa

mempelajarinya disini sekaligus juga saya

mempraktekkan beberapa tools dari levidio yang ternyata

ciamik sekali ^^

Oh iya tidak lupa sekalian praktek super email marketer

dari kirim.email yang sedang saya ikuti meskipun baru

sampai modul ke 3 ☺ apa itu kirim.email ? Pelajari disini

http://bit.do/makebookgampang
http://bit.do/kirimemailgampang


Jika membaca saja
bisa membuat mu bisa

maka praktek akan membuatmu
luar biasa
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Banyak online shop disini terlalu senang
hanya mengupload produk produk saja
tanpa memperdulikan audience alias orang 
orang yang membaca nya, disini saya tidak
ingin menulis terlalu banyak namun saya
ingin memberikan gambaran betapa
banyaknya orang-orang yang berharap
mendapatkan uang banyak dari Instagram 
namun tidak memahami esensi Instagram 
itu apa.

Instagram itu semua tentang visualitas
yaitu bagaimana gambar bisa berbicara
dengan baik.

Contoh yang salah dulu yaaaaa :p eh 
maksudnya disini bukan berarti salah 100% 
mungkin metodenya saja berbeda ^^ jadi
metode yang kurang tepat ^^
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https://www.instagram.com/comfortablehij
ab/

https://www.instagram.com/hijabmine.id/

https://www.instagram.com/jaket.bo/

https://www.instagram.com/jaketmurahjkt/

https://www.instagram.com/jaket.id/

https://www.instagram.com/jaket.uno/

https://www.instagram.com/jaket.jogja/

https://www.instagram.com/dompet_pria/

perhatikan baik baik akun akun Instagram 
yang saya share di atas

( sekali lagi ini tidak ada sentiment 
negative terhadap akun akun Instagram di 
atas yaaa ) 

https://www.instagram.com/comfortablehijab/
https://www.instagram.com/hijabmine.id/
https://www.instagram.com/jaket.bo/
https://www.instagram.com/jaketmurahjkt/
https://www.instagram.com/jaket.id/
https://www.instagram.com/jaket.uno/
https://www.instagram.com/jaket.jogja/
https://www.instagram.com/dompet_pria/
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Mayoritas Konten yang diberikan oleh 
akun akun instagram di atas bukan berarti
tidak menarik, namun saya belajar melihat
dari sisi lain, seandainya saya menjadi
pembeli dan melihat konten yang terlalu
monoton membuat saya agak “malas” 
berinteraksi seperti sekedar “love” atau
“komen” pada postingan.

Dengan Algoritma Instagram terbaru yang 
perlu sekali interaksi untuk membuat
“akun” kita akan muncul di newsfeed.
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Dari 3 Gambar di Atas Mana menurut
kamu yang lebih membuat orang lebih
kepengen membeli nya ?
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Di dalam Buku social media marketing 
karangan tante stephanie diamond disana
dijabarkan tentang social media adalah
media paling efektif untuk bercerita, buku
itu bahkan sudah dibuat jauh sebelum
Instagram memperbarui algoritma ini.

Efek kepengen untuk produk yang dijual
biasanya akan datang apabila konten yang 
diposting sudah mengajak seseorang
untuk membelinya😊 setidaknya
membayangkan bagaimana kalau produk
tersebut sudah saya pakai😊

Cek Lagi Contoh Akun IG kamu sudahkan
mengajak audience mu ngobrol ?

Orang membeli kadang bukan karena
butuh tetapi karena nyaman ^^



Sosial Media 

Adalah Sarana

Paling Efektif

Untuk

Bercerita

~Stephanie 

Diamond
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Sebenarnya apa yang membedakan
berjualan di social media dan di 
marketplace ? 

Menurut saya untuk berjualan di social 
media sebaiknya tidak mencantumkan
harga ? mengapa ? karena social media 
kita bukanlah sebuah marketplace jadi
sebaiknya tidak perlu mencantumkan
harga di social media kita, karena jika kita
mencantumkan harga, social media kita
hanyalah sebagai “pembanding”

Kelebihan lain orang kita “paksa” untuk
kontak kita dulu sehingga besar
kemungkinan kita bisa melakukan follow 
up kembali di kemudian hari😊
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Karena Itu terdapat TOMBOL Sortir dari

harga termurah ke harga termahal jika

di tokopedia menggunakan harga

tertinggi dan harga terendah, Maka

Jangan Jadikan Sosial Media kita juga

sebagai Marketplace yang hanya akan

menjadi pembanding



Pentingkah

Mencantumkan

Harga ?
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Banyak di antara kita pasti tau sebuah
filsafat yang berisi “pembeli adalah raja” 
bagi saya filsafat itu benar sekali, namun
seirngkali kita sebagai penjual sudah
ketakutan ketika seseorang belum jadi
transfer atau tetiba hilang, padahal kan
sebenarnya dia belum menjadi pembeli😊

Yang perlu diservis sebagai raja adalah
pembeli, jadi servis apa yang bisa kita
berikan ?

Update Proses Barang dan quality produk
yang terjaga sebelum dikirim

Update terus lokasi barang sudah sampai
mana meskipun itu merupakan tanggung
jawab pihak ekspedisi. Saya memberikan
link seperti yang diberikan oleh 
https://cekresi.com/ untuk up to date 
lokasi barang yang kita kirimkan

Berikan kemudahan ketika komplain

https://cekresi.com/
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Jangan Justru dibalik, misalkan ketika kita
sudah jelas jelas mencantumkan jam 
pelayanan toko online kita adalah jam 
9.00-17.00 ketika ada yang chat jam 18.00 
dan “marah marah” karena slow respon
kita seolah takut kehilangan leads. 

Padahal Justru pembeli yang baik
memahami betul apa yang semestinya dia
lakukan bukan ?

Contoh, ketika supermarket matahari jam 
buka nya jam 10.00-22.00 lalu pembeli
datang jam 22,10 apakah pembeli bisa
marah-marah ?

Namun ketika pembeli dating pada saat
jam operasional pelayanan tetap
diutamakan yang TERBAIK. 
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Buat pemula banyak alasan memulai

karena oh follower saya masih segini oh 

follower saya kan ga sebanyak dia, padahal

kadangkala 0 follower juga bisa

mendatangkan pembeli selama proses 

posting di social media kita sudah sesuai

dengan poin 1-3 di ebook ini ^^ 

Saya pribadi beberapa kali jualan hanya

bermodalkan postingan kurang dari 100 

post sudah bisa menghasilkan ^^ bahkan

pernah salah satu murid saya baru posting 

48 post sudah menghasilkan penjualan

yang nilainya 6,5 juta heheheheh kok bisa ? 

yaa bisa lha wong jualannya motor bekas

yang minimal harganya 5 juta

Jadi mitos punya follower banyak baru ada

pembeli adalah ……
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Om bear orang biasa

memanggilnya demikian

merupakan pengarang buku “jurus

marketing paling nonjok

menggunakan virus aida”

kesehariannya punya beberapa took

online dan mengelola website client

untuk dioptimasi sehingga muncul

di halaman 1 google. Om bear juga

sering berbagi di website

sekolahseo.id

Ebook Ini Mungkin tidak sempurna, namun ebook ini diharapkan

bisa membuat akun Instagram kamu growth secara organic,

karena growth secara organic akan membuat bisnis online kamu

tetap tumbuh dan semakin tumbuh.

sekolahseo.id
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Kunjungi

www.sekolahseo.id

guru@sekolahseo.id

Youtube.com/tukangseo

Kunci Kesuksesan

Adalah

Key Of Success


