
WA MARKETING 
bukan sekedar kirim pesan dan kirim gambar untuk 
keperluan promosi di WA. Tapi lebih dari itu. 

By. Fahrus Salis – www.expanmedia.com 



Lantas bagaimana caranya dapat pelanggan 

dengan WA? 

• WA Marketing adalah sebuah strategi menggunakan WA 

untuk menggiring orang yang sebelumnya tidak kenal 

produk kita, sampai akhirnya jadi pelanggan setia. 

• Pembeli adalah orang yang membeli satu kali, sedangkan 

pelanggan adalah mereka yang membeli berkali-kali. 

• Tugas WA Marketing selesai ketika kita dapat pelanggan 

dengan menggunakan media promosi WA. 



Dalam Jualan, yang Pertama kali di Lakukan 

adalah Kumpulkan Dulu Calon Pembelinya 

• Pembeli TIDAK DATANG TIBA-TIBA  

• Pembeli tidak turun dari langit, mereka bukan jin yang 

tiba-tiba muncul. . Cring !!!.  

• Bisnis online juga bukan cinta satu malam 

• Jualan itu penting, Tapi calon pembeli juga tidak kalah 

penting. .  



NO TRAFFIC, NO SALES, NO INCOME  

Traffic yang Bisa kita Kendalikan  

• Dalam Bisnis Online, calon pembeli di sebut dengan Traffic.  

 

• KAPANPUN kita butuh calon pembeli untuk datang ke bisnis 
kita, maka kita bisa langsung menghubungi mereka dengan 
pesan WA.  

 

• Kapanpun kita mau iklan, kapanpun kita butuh uang. kita 
tinggal kirim pesan ke calon pembeli yang kita simpan 
kontaknya.  

 



Menaikan Conversion Rate  

• Dalam bisnis online rata-rata target pasar tidak langsung 
membeli produk yang kita tawarkan.  

 

• Menurut wordstream.com, conversion rate (presentase prospek 
yang jadi pembeli) bisnis Online hanya 2% . 

  

• Artinya. . . jika ada 100 orang yang menyimak promo kita, 
maka hanya 2 orang yang akan beli.  

 

• 98 nya kemana? Cuma nyimak doang 

 

• “ Kebanyakan Orang tidak Membeli Saat Melihat Iklan 
Pertama Kali. Maka yang perlu kita lakukan adalah 
Mengedukasi Target Pasar berkali-kali “  



“ Jangan Berharap Hasil Penjualan yang 

Besar dengan Jumlah Prospek yang Sedikit ”  

• Jika kita menggunakan WA untuk memasarkan produk, 

maka potensi penghasilannya HANYA SEBESAR 

jumlah kontak yang kita miliki.  

• Minimal tambah 5 kontak baru setiap hari (Dan calon 

pembeli juga menyimpan kontak kita) 



Mendapat Kontak WA Target Pasar 

Social Media Marketing Marketplace 

 Cari public figure atau grup tempat 
Target pasar kita berkumpul, lihat yang 
paling aktif komen dan like di postingan 
tersebut. 

 Setelah mereka terhubung, sering-
seringlah muncul dan berinteraksi 
dengan mereka. (Like, Share, 
Comment) 

 Buatlah postingan yang membuat 
mereka kangen dan betah scroll 
timeline kita. 

 Lakukan hal diatas berulang-ulang. 
Sampai kita dikenal mereka. . 
Indikatornya adalah postingan kita 
ramai interaksi, baik itu like atau 
komen. . 

 

 

 Gunakan marketplace bukan 
hanya untuk jualan saja, tetapi 
juga untuk mendapatkan list 
kontak 

 Jika ada pesanan di 
marketplace, simpan nomor 
Hpnya.  

 SAPA PELANGGAN, misal 
dg kasih info kalau barang 
sudah dikirim, kirim foto 
barang & resinya via WA 



UPDATE STATUS WA 
 Status di WA jangan sampai lebih dari 5 Baris (Lebih Baik 3) 

 Pasang Gambar yang menarik 

 Lihat siapa saja yang telah melihat status kita, 

Orang yang melihat status kita, secara tidak langsung dia telah 
membaca iklan kita. Gak usah langsung ditawari. biarkan dia 
menikmati status-status kita.  

 Kalau status kita gak banyak dilihat orang,... coba kita lihat status-
status teman-teman (biasanya kalau kita lihat statusnya, mereka 
akan balik lihat status kita) 

 Komentari status orang (komentar yg positif), bangun interaksi, 
ingat pepatah jaman now "Tak Kenal Maka Tak Closing"... 
Statusnya jangan melulu tentang jualan, dikasih selingan (Film juga 
ada iklannya)  



RESELLER ALIHKAN KE  

CHANNEL TELEGRAM 

Channel TELEGRAM punya banyak 

kelebihan untuk update barang terbaru 

atau barang yang ready 

Gambar produk tidak langsung 

tersimpan di memory HP 

Bisa ribuan subscribers 



MEMBUAT CHANNEL TELEGRAM 

Klik “3 Garis Mendatar”  Pilih “New Channel” 



Beri nama Channel & 

Deskripsinya > Beri Tanda 

Centang 

Public Channel  > isikan  

Link Channel 



Tambahkan Member 

Channel 
Channel sudah jadi 



Pengaturan Channel 

 Tambahkan Foto Profile 

 Tambahkan produk dg 

keterangan 

 Update produk ready bisa 

melihat shared media 


