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PRAKATA 

 

Apakah saat ini Anda penjual online? 

 

Kebanyakan orang yang kebingungan saat memulai berjualan online 

diantaranya tidak mengetahui step by step cara yang tepat. Terlebih lagi 

bagi yang belajarnya secara otodidak tanpa adanya mentor atau 

pembimbing. 

 

Saya pernah merasakan berada dalam kondisi seperti itu, berbagai 

kebingungan melanda tanpa tahu harus mengurainya dari mana. Mungkin 

persis seperti yang juga Anda rasakan saat ini. 

 

Di tahun 2009 memang akses internet sudah bisa dirasakan secara merata, 

namun penyedia informasinya masih terbatas. Berbeda dengan saat ini, 

dimana ada banyak sekali tutorial yang bisa Anda temukan di internet. Baik 

berupa artikel, ebook bahkan video. 

 

Dan beruntungnya Anda, bisa menemukan ebook ini. Karena saya akan 

berbagi pengalaman saya pribadi. Tentunya, sebelum kita memulai 

pembahasan terlebih dahulu saya memohon ijin kepada Anda untuk 

berbagi, tanpa bermaksud menggurui. 

 

Semoga bermanfaat. 

Salam,  

 

Onino Mansah  

https://www.onino.web.id 

First Edition: Novermber 2019 
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M I N D S E T  S U K S E S  
B I S N I S  O N L I N E  S H O P  

Meningkatkan penjualan adalah salah satu keharusan bagi seorang pengusaha 

yang ingin mengembangkan bisnisnya. Cara yang paling banyak digunakan 

saat ini adalah melalui media online. 

 

Dengan internet jangkauan pasar menjadi semakin luas, bahkan hampir tanpa 

batas. Coba Anda bayangkan, meski berbeda daerah, berbeda pulau dan 

bahkan berbeda negara, antara penjual dan pembeli bisa bertemu melalui 

internet. 

 

Tahukah Anda? 

 

Bisnis online yang sukses dibangun diatas repeat order, artinya semakin 

banyak terjadi repeat order maka semakin kuat bisnis seseorang. Repeat 

order adalah transaksi dari seseorang yang sebelumnya sudah pernah 

membeli produk Anda. Saat terjadi repeat order ada dua hal yang bisa Anda 

simpulkan. 
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Pertama, pembeli merasa cocok dengan produk yang Anda jual.  

Kedua, pembeli merasakan kenyamanan ketika berbelanja melalui toko online 

Anda. 

 

Seseorang yang sudah melakukan transaksi lebih dari 3 kali bisa dikatakan 

sebagai konsumen loyal. Konsumen loyal adalah asset berharga yang 

keberadaannya harus Anda rawat dan perbanyak lagi. 

 

Pertanyaannya adalah… 

 

Bagaimana cara memperbanyak konsumen loyal? 

 

Semakin banyaknya toko online bermunculan mempengaruhi perilaku 

konsumen terhadap toko online Anda. Persaingan harga dan pelayanan 

terbaik tentu akan menjadi faktor penentu bagi mereka ketika membeli 

produk Anda pertama kali, apakah dia akan membeli lagi dikemudian hari atau 

cukup hanya sekali dan terakhir. 

 

Jika Anda memiliki toko offline, pelayanan ramah mudah sekali untuk 

dipraktekkan. Pasang senyum ketika ada calon konsumen mengunjungi toko, 

suguhkan minuman, tawarkan bantuan untuk memilih produk dan berikan 

penjelasan mengenai kualitas. Namun bagaimana jika Anda adalah pemilik 

toko online yang sudah dipastikan tidak bisa bertatapan muka dan berbicara 

langsung dengan calon konsumen? 
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1. Pembeli Membutuhkan Solusi 

 

Seorang pembeli pada dasarnya membutuhkan solusi dari seorang penjual. 

Misalnya pembeli menginginkan sepatu casual terbaru, ini berarti dia sedang 

memiliki problem untuk menemukan produk yang bisa memenuhi 

keinginannya. Nah, tugas seorang penjual adalah memberikan solusi kepada 

mereka. 

 

Tawarkan produk yang sesuai dengan kriteria calon konsumen Anda. Berikan 

beberapa alternatif dengan penjelasan singkat mengenai produk yang Anda 

tawarkan. 

 

Ingat, berikan solusi terbaik sebisa mungkin. Jangan sampai setelah belanja di 

toko online Anda si konsumen malah mendapatkan masalah baru. Ini bisa 

berakibat terhadap tidak terjadinya repeat order oleh konsumen yang pernah 

membeli produk Anda. 

 

2. Jangan Sekedar Mengirimkan Produk 

 

Kebanyakan toko online di Indonesia masih menggunakan jasa pihak ketiga 

untuk mengantarkan produk kepada konsumen. Toko online yang baik adalah 

yang mampu mengantarkan nilai dari satu produk yang dibeli bukan sekedar 

mengantarkan produk secara fisik saja. Nilai yang dimaksud adalah 

"kepuasan". Buatlah pelanggan puas, baik itu dalam segi pelayanan maupun 

kualitas produk yang Anda jual. 
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Ketahuilah bahwa mengirimkan produk bukan berarti secara otomatis 

terkirimnya nilai kepada mereka. Melakukan "after sales service" bisa menjadi 

salah satu upaya dalam memberikan nilai. Ketika produk sudah sampai 

ditangan konsumen, tanyakanlah mengenai pendapatnya. Apakah produk 

tersebut sesuai dengan keinginan atau tidak. 

 

Cara ini juga sangat ampuh dalam mencari feedback seputar kekurangan dan 

kelebihan produk Anda. Cobalah catat setiap point yang disampaikan oleh 

pembeli. 

 

3. Garansi Membuat Nyaman 

 

Kebutuhan akan rasa aman secara naluriah sudah menjadi kebutuhan primer 

dalam kehidupan seseorang. Banyak sekali terjadi penipuan dalam transaksi 

jual beli online mengharuskan Anda memberikan rasa aman dan nyaman 

kepada konsumen dengan cara memberikan garansi. Anda bisa menjamin 

bahwa uang akan kembali 100% jika produk yang dibeli tidak sampai kepada 

konsumen. 

 

Terlebih lagi untuk pasar lokal, masih banyak orang yang belum sepenuhnya 

percaya saat akan berbelanja online. Kebanyakan mereka takut untuk 

melakukan pembayaran diawal. 

 

Dengan adanya garansi, akan membuat mereka merasa aman dan nyaman 

untuk melakukan transaksi jual beli dengan Anda. Sehingga bukan suatu hal 

yang mustahil mereka akan menjadi konsumen loyal karena sudah 

membuktikan kualitas dan pelayanan terbaik dari toko online Anda. 
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Sampai disini apakah sudah bisa Anda pahami? 

 

Dengan memperhatikan 3 hal diatas, loyalitas konsumen yang melakukan 

repeat order akan terus bertambah. Cobalah untuk menerapkannya dalam 

melayani konsumen toko online Anda. Jika berhasil, jangan lupa untuk 

menceritakan pengalaman sukses Anda kepada saya. 
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M E M A H A M I  P E R A N  
P E N T I N G   C U S T O M E R  

S E R V I C E  

Bedakan tugas marketing dan customer service. Anda sudah tahu? 

 

Marketing bertugas mendatangkan calon pembeli (leads). Aktivitas marketing 

dimulai dari upload produk, membuat caption unik dan berbagai promo yang 

menarik.  

 

Semua cara mendatangkan banyak orang untuk menghubungi Anda bisa 

dikatakan aktivitas marketing. Medianya bisa berbagai macam, mulai dari 

website, media social atau iklan berbayar. 

 

Jadi seorang marketing lebih fokus membuat konten menarik dan 

menyebarluaskannya kepada target market. 
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Sedangkan, customer service bertugas menciptakan sales (Konversi leads 

menjadi penjualan). 

 

Customer service adalah ujung tombak bisnis Anda.  Karena sebanyak apapun 

orang yang menghubungi Anda jika kinerja customer service tidak optimal 

maka akan berdampak terhadap rendahnya konversi penjualan. 

Semakin baik kinerja customer service, jelas semakin besar konversi penjualan 

terjadi. 

 

Penjualan adalah nafas setiap bisnis. Jika performa customer service rendah 

dan dibiarkan maka penjualan semakin menurun, dan bisnis Anda terancam 

bangkrut. 

 

Masih banyak terjadi penipuan berkedok jualan online. Sangat disayangkan 

memang, dengan masih banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab 

melakukan penipuan dengan kedok toko online. Hal itu merugikan para 

pengusaha online yang jujur dan serius berbisnis. 

 

Imbasnya, masyarakat umum jadi tidak percaya begitu saja terhadap toko 

online. Kalaupun ada yang percaya, masih ada perasaan was-was, transaksi 

tidak tenang dan nyaman. 

 

Behavior konsumen online di Indonesia belum sepenuhnya nyaman dengan 

transaksi digital (ATC). 
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Kebiasaan orang Indonesia sebelum melakukan transaksi ingin mengetahui 

terlebih dahulu siapa penjualnya dan terjadi komunikasi di awal. 

 

Ini adalah dinamika yang umum terjadi saat ini. Karena memang untuk 

permasalahan transaksi digital belum semua orang bisa percaya begitu saja. 

Sekalipun ada garansi keamanan pembayaran. 

 

Meskipun toko online Anda sudah dilengkapi system ATC (Add to Cart) tetap 

saja kebanyakan calon pembeli ingin terlebih dahulu menghubungi Customer 

Service. 

 

7 dari 10 calon pembeli batal transaksi karena 

tidak ada peran customer service 

 

Peran customer service memberikan rasa aman dan nyaman kepada calon 

pembeli. Dengan adanya respon dari kita sebagai penjual online, minimal 

calon pembeli tahu bahwa toko kita masih berjualan. 

 

Itu juga yang menjadi salah satu alasan mengapa sebagian besar orang ingin 

menghubungi customer service sebelum transaksi. Khawatir toko sudah tidak 

aktif lagi berjualan. 

 

Lihat kan? betapa pentingnya tugas seorang customer service toko online 

untuk peningkatan penjualan bisnis Anda. 
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Mengikat Emosional Pelanggan 

 

Dengan peran customer service kita bisa melakukan kontak personal dua 

arah. Dan ini memungkinkan lebih mudah terjalinnya hubungan emosional 

antara penjual dan pembeli. 

 

Jika dikemudian hari ada produk baru, seorang customer service bisa juga 

menghubungi pembeli untuk memberikan penawaran terbaik. Dengan begitu, 

proses up selling bisa dioptimalkan. 

 

Ingat! Bisnis online itu dibangun diatas repeat order. Semakin banyak terjadi 

repeat order maka semakin baik performa bisnis toko online Anda. 

 

“Gaptek” adalah alasan klasik calon pembeli enggan melanjutkan transaksi 

 

Tidak sedikit orang yang masih merasa “gaptek” saat akan bertransaksi 

belanja online menggunakan system ATC. Mereka lebih suka melalui media 

chat. 

 

Pembeli bertanya stok, lalu penjual menjawab dan melanjutkan cek ongkos 

kirim untuk kemudian memberikan instruksi transfer pembayaran. Terlebih 

lagi jika pangsa pasar produk Anda adalah kalangan usia 40 keatas. 
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Ingat! Tugas customer service berbeda dengan tugas Layanan Informasi. 

Bangun interaksi, dia bertanya Anda menjawab, kemudian Anda bertanya dan 

dia pun menjawab. Komunikasi yang terjadi secara dua arah calon pembeli 

pun bakalan betah. 

Tugas Customer Service bukan sekedar 

membalas chat 

Tugas customer service adalah : 

 Membangun trust 

 Mengelola kontak (funneling) 

 Mendatangkan repat order 

 

Pembeli adalah orang yang memiliki “masalah” Produk yang Anda jual adalah 

solusinya. Jadi, tugas Customer Service meyakinkan calon pembeli bahwa 

produk Anda adalah solusi tepat untuk masalah mereka. 
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O P T I M A S I  C U S T O M E R  
S E R V I C E  

Rebut Hati Pelanggan Di 5 Detik Pertama 

Perkenalkan siapa nama Anda kemudian tanya siapa nama calon pembeli. 

Sentuhan secara personal akan membuat siapapun merasa spesial. Jangan 

memperkenalkan diri Anda sebagai Admin toko online, tampil lah sebagai diri 

Anda secara pribadi. 

 

Sebut nama calon pembeli, hindari menggunakan istilah anonym seperti “sist, 

gan dll” 

 

Ini penting karena mereka dan Anda tidak bertatap muka secara langsung. 

Anda harus membawa percakapan kedalam situasi nyata. Biarkan dirinya 

membayangkan sedang bercakap-cakap secara langsung dengan Anda, ini 

akan memudahkan membangun komunikasi. 
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Jangan Sok Tahu, Tanya Apa yang Bisa Anda Bantu. 

Salah satu penyakit penjual online adalah “baperan”. Dan penyebab utama 

baper adalah Anda sudah berharap terlalu banyak mendapatkan order 

langsung dari seseorang yang menghubungi melalui chat. Padahal, orang yang 

menyapa Anda pertama kali bisa jadi belum ada niatan untuk transaksi hari itu 

juga.  

 

Anda tidak bisa memaksa orang lain untuk membeli, tapi Anda bisa 

menggiringnya untuk “kepingin” membeli. 

 

Tanya, apa yang bisa Anda bantu. Kemudian segera arahkan kepada solusi.  

Mungkin saja dia ingin tahu terlebih dahulu alamat asal pengiriman, atau ingin 

tanya biaya ongkos kirim. Betul? 

 

Tak Perlu Memberi Tahu, Anda Hanya Perlu 

Menunjukkan. 

Terkadang masih banyak orang yang belum percaya apakah Anda benar-benar 

toko online atau hanya seorang penipu? 

 

Interaksi tanya jawab bertanya stok dan produk pada dasarnya akan menjadi 

bahan analisa bagi calon pembeli.  

 

Maka Anda tidak perlu memberitahu bahwa Anda orang yang jujur, ramah 

dan amanah. Anda hanya perlu menunjukkannya melalui obrolan yang 

mengalir dan memberikan rasa nyaman. Jika setiap kalimat datangnya dari 

hati, maka calon pembeli pun akan menerimanya dengan hati. 
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Akhiri setiap kalimat Anda dengan meninggalkan pertanyaan yang mengarah 

kepada transaksi (penjualan). 

 

Ingat selalu, bahwa goal Anda adalah menciptakan penjualan. Agar chat 

berlangsung interaktif, Anda harus selalu meninggalkan pertanyaan di setiap 

akhir kalimat. Dengan begitu tidak ada chat mogok karena calon pembeli tidak 

melanjutkan chatnya. 

 

Bisa dengan bertanya minat, lalu bertanya alamat, dan tanyakan kapan 

rencana dia untuk melakukan transaksi. 

 

Jika Anda selalu bertanya disetiap akhir kalimat, tapi dia tidak menjawab maka 

Anda sudah bisa menyimpulkan. Dia belum siap untuk transaksi. Lakukan 

follow up pada lain waktu. 

 

Jangan terbawa arus pembicaraan menjadi melebar, upayakan pembicaraan 

semakin mengerucut. 

 

Anda bukan bertugas melayani orang yang kesepian dan sedang 

membutuhkan teman chat. Jangan terbawa arus pembicaraan calon pembeli, 

justru Anda-lah yang harus membawa arah pembicaraan. 

 

Saya ingatkan lagi, transaksi adalah garis finish tugas Customer Service.  

Ketika arah pembicaraan mulai melebar, misalnya calon pembeli jadi bertanya 

produk yang lain. Anda harus bisa fokuskan kembali untuk melanjutkan 

obrolan sebelumnya. 
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Menghadapi Penolakan 

 

Penolakan bukanlah suatu hal yang harus dihindari, melainkan dikelola 

Tak ada yang harus dirisaukan dengan penolakan. Karena sejatinya, tidak ada 

seorang pun yang memaksa harus membeli dari Anda saat itu juga. 

 

Namun jika itu terjadi, Anda bisa tanyakan alasan mengapa tidak jadi 

membeli? Jadilah pendengar yang baik, setiap penolakan baru adalah data 

baru untuk peningkatan efisiensi Customer Service. 

 

Karena tidak ada seorang pun customer service menjadi mahir menghadapi 

berbagai karakter calon pembeli tanpa menghadapi puluhan bahkan ratusan 

penolakan. 

 

Jelaskan kembali keunggulan produk Anda 

Anda hanya perlu menjelaskan keunggulan produk Anda dibandingkan yang 

lain. Kemudian pastikan dia memahami bahwa kualitas produk Anda 

sebanding dengan harga yang mereka keluarkan. 

 

Ini sangat baik dilakukan ketika ada calon pembeli yang menawar harga 

kepada Anda. Hal pertama yang sampai kepada konsumen adalah angka 

(harga). Sedangkan kualitas mereka pasti belum mengetahuinya. 

 

Ketika Anda menjelaskan kembali keunggulan-keunggulan produk yang akan 

mereka beli, maka Anda sudah memberikan kesempatan kepada calon 

pembeli untuk menilai bahwa antara harga dan kualitasnya memang 

sebanding. 
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Rasio Konversi 

 

Jika dalam sehari ada 100 chat baru yang masuk, dan hanya terjadi 20 

penjualan, maka…. 

 

Rumus menghitung rasio konversi adalah: 

 

(20 : 100) x 100% = 20% 

 

Amati perkembangannya setiap hari, dan lakukan evaluasi. Pastikan grafiknya 

naik dari hari ke hari. Jika tidak, perbaiki lagi kinerja Customer Service. 

Usahakan untuk selalu cepat merespon setiap chat. Jangan “baperan” 

menghadapi respon calon pembeli, tingkatkan penguasaan Anda terhadap 

produk knowledge, perbanyak berlatih menghadapi calon pembeli dengan 

berbagai karakter. 

 

Catatlah setiap hari rasion konversi yang dihasilkan, kemudian setelah satu 

minggu lakukan analisa data yang diperoleh setiap hari. Jika menurun coba 

amati, apa yang kurang optimal dalam kurun waktu tersebut.  

 

Saya menulis ebook ini untuk Anda. Tentu saja dengan harapan dapat 

memberikan manfaat untuk kemajuan bisnis Anda.  
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G U N A K A N  M A N T R A  
A J A I B  

Kata-kata yang tertulis pada halaman produk toko online hendaknya jangan 

hanya berupa deskripsi produk saja. Tambahkan kata yang dapat menarik 

minat pembeli dan memicunya untuk melakukan pembelian saat itu juga. 

 

Dalam transaksi toko online, antara pembeli dan penjual tidak bertemu secara 

langsung. Oleh karena itu pemilihan kata-kata memegang peranan penting 

dalam menarik dan memicu pembeli. 

 

Bagi Anda yang masih bingung bagaimana membuat kata-kata yang menarik 

minat calon pembeli, 5 kata berikut ini setidaknya dapat menjadi modal bagi 

Anda untuk mengembangkan kalimat penawaran di toko online. 
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1. Diskon 

Siapa yang tidak tertarik dengan kata diskon yang terpajang di etalase toko 

ataupun di mall-mall pusat perbelanjaan. Label diskon seringkali membuat 

pengunjung mall menghentikan langkah mereka sekedar untuk melihat. Bagi 

Anda yang ingin menarik pembeli yang mengunjungi toko online Anda. 

 

Diskon bisa diberikan bisa secara langsung maupun tidak. Contoh diskon yang 

diberikan secara langsung dengan memberikan potongan harga saat pembeli 

melakukan pembayaran. Sedangkan diskon tidak langsung bisa diberikan pada 

saat pembelian berikutnya. Jadi untuk pembelian pertama customer 

membelinya dengan harga normal. Dan pada pembelian kedua barulah 

diberikan potongan harga. 

Contoh kalimatnya: 

"Beli hari ini, dapatkan diskon 40% untuk pembelian selanjutnya" 

 

2. Bonus 

Bonus bisa diberikan berupa uang cash maupun hadiah berupa produk 

pelengkap. Contohnya Anda menjual sepatu pria, maka tawarkan bonusnya 

berupa kaos kaki. Memberikan bonus dapat meningkatkan minat pengunjung 

toko online untuk membeli produk Anda. 

 

Menawarkan bonus berupa produk pelengkap tentu saja memiliki kekuatan 

yang lebih daripada Anda menawarkan bonus berupa produk yang tidak 

berkaitan dengan produk utama yang dijual di toko online Anda. 

"Beli sepatu disini, dapatkan bonus kaos kaki" 
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3. Gratis 

Tidak diragukan lagi bahwasanya setiap orang pasti suka dengan hal-hal yang 

gratis. Mencantumkan kata gratis pada sales letter bisa menjadi daya tarik 

tambahan bagi calon customer. 

 

Contohnya adalah Anda memberikan gratis ongkos kirim ke beberapa kota 

besar. Atau bahkan gratis ongkos kirim ke seluruh Indonesia. 

"Kirim kemanapun, biar kami yang menanggung ongkos kirim" 

4. Hemat dan Uang 

Kata "uang" dan "hemat" memiliki keterkaitan yang sangat dekat. Hampir 

semua orang ingin mendapatkan uang, dan semua orang pula tidak ingin 

kehilangan uang dalam jumlah yang banyak. 

 

Oleh karena itu dengan mencantumkan kata Hemat dan Uang, akan memicu 

pembeli untuk membeli produk dari toko online Anda.  

 

Contoh kalimatnya bisa seperti ini: 

 

"Dengan membeli tiga sekaligus, Anda telah menghemat uang Rp 100.000" 

 

4 Kata ajaib diatas bisa Anda gunakan saat membuat kalimat broadcast 

promosi di sosial media atau di Whatsapp. 

 

Teruslah berlatih merangkai kalimat promosi yang efektif. Tidak ada hasil yang 

instant untuk sebuah kesuksesan jangka panjang.  Skill Anda dalam melakukan 

promosi dapat terukur dari kuantitas penjualan yang terjadi. Teruslah evaluasi 

setiap hari dan pastikan Anda terus belajar menyempurnakan kemampuan 

diri.
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S A A T N Y A  T I N G K A T K A N  
K E U N T U N G A N  

 

Setelah Anda mengetahui cara optimasi customer service dari bahasan tadi, 

sekarang saatnya membahas cara menaikkan keuntungan. Untuk melakukan 

ini sebaiknya bukan dilakukan dengan cara menaikkan harga jual. Karena akan 

membuat pelanggan jadi kabur ke lapak sebelah. Jadi apa yang akan saya ulas 

berikut ini bukan tentang menaikkan harga. 

 

Lalu bagaimana caranya? 

 

Menekan Harga Beli dari Supplier 

 

Jika biasanya Anda mendapatkan harga 100ribu per item produk, kemudian 

menjualnya dengan harga 150ribu. Maka ada keuntungan 50ribu kan? 

 

Nah...upayakan untuk mendapatkan harga lebih murah lagi dari supplier. 
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Seandainya Anda bisa mendapatkan harga 90ribu, berarti ada kenaikan 

keuntungan 10ribu untuk harga jual yang sama. 

Caranya bagaimana? 

 

Beli dengan kuantiti lebih banyak..beranikan stok produk dari supplier. Jika 

biasanya Anda membeli satuan, kini bisa Anda membeli 3 atau 5 sekaligus. 

Mintalah kepada supplier untuk menurunkan harganya. 

 

Dan biasanya. setiap supplier punya harga grosir. Coba tanyakan, pembelian 

minimal berapa pcs untuk mendapatkan harga grosir. 

"Wah kalau nyetok produk dan gak kejual bakal rugi donk?" 

 

Nahh... disini lah seninya. Setiap ada peluang pasti sebanding dengan resiko. 

Tapi tak perlu khawatir, Anda bisa meminimalisirnya. Karena Anda akan mulai 

stok produk, upayakan pilih produk yang memang paling cepat dijual di 

market Anda. Ini bertujuan agar perputaran stok tetap terjadi. Saya pernah 

melakukannya, dan Alhamdulillah stok selalu habis karena memang saya pilih 

nyetok produk yang best seller. 

 

Tawarkan Produk Pelengkap 

 

Jika Anda menjual Hp, tawarkan charger kit 

Jika Anda menjual hijab, jual juga bros dan aksesorisnya 

Jika Anda menjual sepatu, tawarkan juga kaos kakinya 

 

Intinya adalah kita menjual produk pelengkap dari produk sebelumnya. 

Tawarkan produk ini jangan kepada orang yang belum pernah membeli, tapi 

tawarkan kepada orang yang pernah order produk Anda sebelumnya. 
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Mungkin Anda pernah mengalami ini, ketika belanja di minimarket, pada saat 

membayar di kasir biasanya si pelayan akan menawarkan Anda isi pulsa, atau 

menawarkan produk yang sedang diskon. 

 

Nah itu termasuk teknik up selling, menaikkan keuntungan dengan 

menawarkan produk lainnya. 

 

Akan lebih mudah menjual kepada orang yang pernah membeli produk Anda 

daripada kepada orang yang belum pernah bertransaksi dengan Anda. 

 

Coba cek lagi data pembeli bulan lalu, mulailah menghubungi mereka satu 

persatu. Tawarkan produk baru, atau produk pelengkapnya. 

Lagi pula, mereka yg udah pernah membeli online melalui Anda, tentu sudah 

tidak khawatir lagi dengan kemananan transaksi bukan? 

 

Manfaatkan peluang sekecil apapun untuk meningkatkan keuntungan dengan 

cara up selling 

 

Peningkatan penjualan terjadi bukan karena keajaiban semata, melainkan atas 

usaha Anda secara tekun dan tanpa menyerah.  

 

**** 
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P E N U T U P  

Ebook ini hanya akan menambah tumpukan file-file di laptop/PC atau 

smartphone jika isinya tidak Anda aplikasikan dalam kegiatan customer 

service Anda. Bukan ilmu namanya jika tidak dipraktekkan. 

 

Mungkin ada bagian-bagian yang masih kurang jelas, saya akan mengulasnya 

kembali di channel telegram https://t.me/ilmudropship, silahkan Anda 

subscribe saja ya.  

 

Dan jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan melalui fanpage facebook saya 

https://fb.me/oninomansah 

 

https://t.me/ilmudropship
https://t.me/ilmudropship
https://fb.me/oninomansah

